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Sammanfattning  

Den här rapporten syftar till att bidra till införande av ekologisk matlagning inom 
gymnasieskolans hotell- och restaurangprogram. För att skapa en grund för detta diskuterar jag i 
rapporten vad ekologisk mat är och hur yrkesarbetande inom kök och restaurang/kafé ser på 
ekologiskt. Rapportens empiriska material består av intervjuer med 6 personer inom 
restaurangbranschen och enkäter med 41 elever på hotell- och restaurangutbildningen på 
gymnasiet.. Rapporten tar upp frågan om hur man kan jobba med att ställa om i ett 
restaurangkök från konventionellt till ekologiskt.  Dessutom tar den upp kontrollfunktionen för 
KRAV, hur den går till och reglerna för det.   

Den enkäten som gjordes, handlade om vad ungdomar vet om ekologiskt. Den visade att 
ungdomarna i dag är relativt medvetna om vad ekologiskt är för något. De som är intresserade 
och kan mycket om ekologiskt har föräldrar som handlar ekologiskt och vet dessutom hur 
välsorterad den butik som de eller deras föräldrar handlar i, är på ekologiska varor.  De 
genomförda intervjuerna gav en hel del kunskap och tips hur man kan gå till väga när ett 
restaurangkök ska ställa om. 

 

Nyckelord: ekologisk mat, undervisning, omställning, KRAV. 
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Summary 

This report is about ecological food. What it is and what it means for six different people who 
have experience of work with ecological food and who were interviewed about it. The report is 
supposed to be used in teaching in a restaurant school, when the tuition is about ecological food 
and about changeover to it from conventional food. In chapter six the writer of this report gives 
a suggestion of how it can be done. In chapter 2, the background, the report takes up Swedish 
and international ecological history, what the green label KRAV is, how it was created, the rules 
for it and how KRAV-certification can be obtained in Sweden. Furthermore the report tells you 
how to change over in a restaurant kitchen from conventional food to ecological food and 
whether it is difficult or easy, and how you can get the economy to work. Furthermore the 
report investigate what  do secondary school students know about ecological food and what do 
they say about the future of ecological food.   

Whether you will choose ecological food or not, it is about your attitude, according to the six 
people that were interviewed. Research results from the nutritional science indicate that 
ecological food is not healthier than conventional. 
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Förord 

 

Denna rapport är skriven som ett examensarbete inom yrkeslärarutbildningen och riktar sig till 
yrkeslärare och elever inom hotell- och restaurangutbildningen på gymnasiet.  För mig var det 
viktigt att skriva om något som jag och andra yrkeslärare kunde ha användning av i vårt arbete 
med hotell- och restaurangelever. Dessutom ville jag skriva om något som låg mig varmt om 
hjärtat.  Ekologiskt ligger i tiden, dessutom är det ett mål för kommunen jag arbetar i att jobba 
mer mot en hållbar utveckling. Omställning från konventionell mat till ekologiskt var något som 
jag trodde var svårt och tufft. Men efter att ha intervjuat sex personer som gjort detta och som 
jobbar med ekologiskt i dag, så har jag fått ändra uppfattning. Enligt dessa personer handlar det 
om en inställning. Vad man tycker är viktigt, bryr vi oss om vad vi stoppar i oss, det borde vi, 
enligt dem. Har man väl bestämt sig så är det bara att ställa om till ekologiskt och det tar ingen 
tid. Sedan tar det längre tid och skapar mer arbete, kostar mer när man väl håller på med det, 
men det är värt det, tycker de sex personer jag intervjuat.  

Jag har lärt mig mycket om ekologiskt och om omställning under arbetets gång. Däremot har 
min tro på ekologiskt vacklat lite fram och tillbaka. Efter att ha läst en del om boken ”Organic 
Crop- Ambitions and Limitations1”, där några forskare yttrar sig om detta, så började jag 
fundera. Om det är så, efter vad dessa forskare kommit fram till, att ekologiskt inte är bättre 
hälsomässigt och de har inte kunnat påvisa någon skillnad mot konventionellt, så är det svårt att 
veta vad man ska tro. Någon annan forskning kan ha bedrivits, men jag har inte hittat den. 
Däremot finns det många som säkert har synpunkter och vet andra saker som jag inte 
rapporterar här. Jag tror det handlar om känslan av att veta att man stoppar i sig mat utan 
bekämpningsmedel, det är den som får oss att må bra, inte själva maten. Men känslan ska man 
inte underskatta, tror man på något så kan det mycket väl bli så .  

Jag har i alla fall blivit övertygad om att man bör göra något, vi måste till exempel inte ha tillgång 
till all sorts mat, i dag sker en överkonsumtion, anser jag. Vi bör börja tänka på vad vi handlar 
för sorts mat och vad den kommer ifrån. Kanske är omställning ett steg på vägen mot ett mer 
miljövänligt samhälle, det anser vissa. Så ja, jag har nog ställt om och ändrat inställning, jag vill 
inte vara passiv längre utan bidra med något. Att jobba med detta har varit väldigt givande, 
intressant och lärorikt. Arbetet har flutit på relativt bra och tog ordentlig fart då jag genomfört 
mina intervjuer, som varit väldigt givande och som jag anser är utbildande för andra.  

Nästa steg för mig, om jag skulle göra ett arbete till som knyter an till detta, skulle vara att göra 
ett läromedel baserat på den information jag fått i detta arbete. Jag har sagt det tidigare, det 
skulle nog krävas ännu fler intervjuer då och en hel del studiebesök, men det är en tanke, att 
jobba med i framtiden. Det skulle bli ytterligare ett examensarbete. 

Jag vill tacka alla personer som jag intervjuat under mitt arbete med denna rapport, utan dem 
hade jag inte fått svar på mina frågor. De har betytt mycket för det här arbetet. Jag vill även 
tacka min svägerska Veronica Svenzén, som hjälpt mig att hitta personer jag kunnat kontakta för 
intervjuer. Dessutom, riktar jag ett tack till min kollega på gymnasiet som hjälpt mig att 
genomföra enkäterna med eleverna. 

                                                      

1 H. Krichmann, L. Bergström, eds (2008). Organic Crop Production- Ambitions and Limitations.    

Uppsala: Springer 
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1. Introduktion 

Jag har valt att skriva om ekologisk mat och vad man som yrkeslärare på en hotell- och 
restaurangskola behöver veta för att kunna genomföra detta.  Det är många 
restauranger i de större städerna som genomfört en omställning. Däremot vet jag inte 
om det finns så många restaurangskolekök som gjort det, så jag vill ta reda på hur det 
går till och själv lära mig mer om regler, konsekvenser och hur det genomförs 
praktiskt. Dessutom är matlagningen mitt stora intresse och levebröd, jag ville därför 
skriva om något som har anknytning till mat och som jag sedan kommer kunna ha 
nytta av i mitt arbete som lärare på hotell- och restaurangutbildningen.  

På min arbetsplats har vi en önskan och en framtida ambition att ställa om till att laga 
maten med ekologiska råvaror i restaurangköket i stället för konventionella. Eleverna 
kommer att vara mycket involverade i detta arbete och det är därför bra om jag som 
undervisande lärare är väl insatt i hur och varför vi bör använda ekologiska råvaror.  
Jag och mina kollegor kommer att undervisa eleverna och om ekologiska råvaror: vad 
det är, kontrollfunktionen, historiken, ekonomin, eventuella miljövinster med mera. 
Dessutom är ekologiskt tänkande relaterat till hållbar utveckling och jag anser att jag 
kan bidra genom att jag lär mig mer och sedan lär ut det till eleverna – då har vi 
indirekt, både vi lärare och eleverna, bidragit till en hållbar utveckling. Det är alltså 
många vinster med att ha kunskapen.  

Dagens klimathot hänger över oss alla och det får många utav oss att fundera över hur 
vi kan bidra, om alla gör något så kan det bli bättre men om vi inte gör något så 
händer inget. Frågan kanske också är om det är bättre miljömässigt att använda 
ekologiska råvaror, det tror i alla fall flertalet av dem som jag känner som jobbar med 
ekologiskt och som enbart köper ekologiska varor i affärerna.  Anhängare av 
ekologiskt är många och ökar hela tiden, det verkar som att handla ekologiskt är det 
enda rätta? Jag ställer mig frågan: är det? Jag tror det handlar om vad man har för 
värderingar och tankar om miljön samt hur insatt man är i vad ekologiskt är för något. 
Flertalet av de som jag känner som är skeptiska mot ekologiskt och som säger sig ”inte 
tro på ekologiskt”, tror jag vill ha konkreta och kanske vetenskapliga bevis på att de 
gör något för miljön när de handlar ekologiskt.  

Jag vill göra något för miljön. Om det sen är att handla ekologiskt eller inte, får vara 
osagt. Under tiden jag jobbat med denna rapport har mitt engagemang för miljö 
väckts. Efter att ha läst om ekologiskt, vad det innebär, så känner jag mig något mer 
kunnig i ämnet. Men det är framförallt intervjuerna jag gjort som övertygat mig. Det 
var fascinerande att höra de sex tillfrågades svar på frågan ”vad är ekologiskt för dig”. 
Då blev det mer klart för mig att ekologiskt är bättre för miljön, kanske mer hälsosamt 
och godare (i alla fall känns det så). Jag vet åtminstone mer om vad jag stoppar i mig. 
Men svaret på den frågan får vara individuellt och personligt. För annars är inte svaret 
äkta och långvarigt, utan kanske bara något som vi tror just nu för att det aktuellt och 
uppmärksammat. Kunskap är aldrig fel för någon, så därför rekommenderar jag att 
man läser och intresserar sig mer för ämnet innan man har sin uppfattning klar. Detta 
arbete har gett mig en del insikter och en början till kunskap om ekologiskt, hur man 
ställer om och jobbar med det, sedan finns det mycket mer att läsa och lära, framförallt 
på Internet. 
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2. Bakgrund 

2.1 Det skrivna ”ordet” om ekologiskt 

Tidigare examensarbeten inom området ekologisk mat och KRAV har skrivits, men 
jag har inte hittat något som handlar om just den frågan – hur man ställer om från 
konventionella till ekologiska råvaror i ett restaurangkök. De arbeten som gjorts 
tidigare har bland annat handlat om att ställa om till ekologiskt från konventionellt i ett 
lantbruk samt ett arbete om hur två aktörer inom den offentliga sektorn motiverar sina 
anställda till att arbeta mot gemensamma miljömål och då bland annat laga mer 
ekologisk mat. Emma Dahlberg Sundling (2007), har gjort ett examensarbete som 
behandlar erfarenheterna i Borlänge, Ludvika samt Smedjebackens kommuner, där 
dessa kommuners upplevelser och erfarenheter av gruppcertifiering enligt Krav 
utvärderas. De områden Dahlberg- Sundling framför undersöker är hur kommunal 
upphandling kan riktas mot ekologiska råvaror utan att det bryter mot EUs lagstiftning 
på detta område, men också hur regeringen strategi för ökade miljökrav (RK 2006b) 
påverkar dessa avtal. Det andra huvud området Dahlberg- Sundling tar upp är hur 
kommuner kan gruppcertifiera olika produktionskök enligt Krav. Vilka möjligheter till 
samordning mellan olika kommuner och vilka problem och möjligheter en sådan 
certifiering ger 2.   

Det finns det många restauranger som genomfört en övergång och idag jobbar helt 
eller delvis med ekologiska råvaror. Det finns dessutom många krögare som startat 
upp ekologiska restauranger för att de har tron på att det ska gå att driva på det sättet, 
de kan kanske inte tänka sig något annat sätt att arbeta än ekologiskt.  Jag har inte 
hittat några vetenskapliga bevis för att en omställning skulle vara det mest gynnsamma 
för oss människor.  

Livsmedelsverket: 

Ingen specifik litteratur eller någon publicerad forskning finns just kring min 
frågeställning. Däremot finns det en del rapporter som utvärderar omställningen inom 
offentlig sektor mot en större andel ekologiska råvaror i matlagningen t.ex. 
Livsmedelsverket har gett ut en guide ”Miljösmarta matval” (2005) . I denna ges råd 
och riktlinjer för hur storkök och restauranger kan gå till väga för att ställa om sina 
inköp och matlagning, och där med verka för en hållbar utveckling3. Denna skrift 
skulle kunna användas även på HR- programmet i undervisningen då den är tydligt 
skriven och ger många konkreta tips på hur man rent praktiskt går till väga för att ställa 
om till ekologiskt tänkande i matlagningen.  

Hemsida: 

Även på hemsidan ”www.livsmedelssverige.org” finns en mängd information vad det 
gäller livsmedelproduktion i allmänhet och ekologisk sådan i Sverige i synnerhet. 
Bakom denna hemsida står bland annat organisationer som SLU, Konsumentverket, 

                                                      

2 Dahlberg – Sundling, E. (2007). Offentlig upphandling av ekologiskt  

producerade livsmedel. Uppsala: SLU. 

3 http://www.slv.se/upload/dokument/miljo/livsmedelsverkets. 2010-09-08.10.03 
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LRF, Naturvårdsverket men även flera universitet och högskolor som bl.a. Lunds och 
Uppsala universitet4 

Informationen och råden därifrån bör kunna användas i undervisning som tillförlitlig 
källa.  

 

Nyligen kom en bok som belyser frågan om det finns vetenskapliga bevis som stödjer 
uppfattningen att ekologisk odling är bättre än konventionell odling. Boken heter 
”Organic Crop Production- Ambitions and Limitations” och är sammanställd av 
forskarna och professorerna Holger Krichmann och Lars Bergström vid 
Lantbruksuniversitetet i Uppsala, i boken har flera olika forskare yttrat sig. Boken kom 
till efter att de hade forskat på ekologiska och konventionella metoder. Tidigare 
saknades belägg för hur det verkligen är om ekologiskt är bättre än konventionellt. 
Dessa två forskare menar i boken att det finns två sidor av detta.  Den ekologiskt 
odlade maten upplevs som naturlig och det är den, men det finns också en baksida, en 
annan grym och oberäknelig sida. Hela tiden pågår en kamp för överlevnad, en kamp 
mot naturkrafter och en kamp mellan djur, växter, svampar, insekter och 
mikroorganismer. Det produceras naturliga gifter som kan vara väl så farliga som de 
som produceras av människan. Jorden utarmas och försuras även när naturen har sin 
gång. Helhetssynen, förmågan att se båda sidor, saknas i dag av den så kallade ”gröna 
sidan”. De dyrkar de naturliga och om naturen gör värre saker än människan gör det 
inget, eftersom det är naturligt5 (enligt en artikel med en intervju med dessa två 
forskare som sammanställt boken). I kapitel 6.2 skriver jag mer om vad dessa forskare 
kommit fram till.  

Det skrivs och debatteras om ekologiskt även i dagstidningarna. Hans Olsson skriver om 
ekologisk mat i Dagens Nyheter 2009-04-11. Så här skriver han: Intresset för 
ekologiska livsmedel ökar stadigt. Trots att de ekologiska produkterna kostar betydligt 
mer än konventionellt framställd mat är efterfrågan så stor att landets bönder inte 
alltid kan få fram tillräckligt för att tillfredsställa konsumenterna. Men den senaste 
tiden har röster höjts som ifrågasätter den ekologiska odlingen. Nu har marknaden för 
ekologisk mat fått ett betydligt bredare genomslag. Tidigare i veckan visade en studie 
från marknadsundersökningsföretaget Nielsen att det såldes ekologiska livsmedel för 
3,3 miljarder kronor i Sverige förra året. Det är en ökning med 46 procent jämfört med 
året innan. Studien visade också att det är kvinnor i storstadsområdena som är mest 
angelägna om att handla ekologiskt. 
  

I klimatdebattens kölvatten har valet av ekologisk mat också setts som ett sätt för den 
enskilde att bidra till en bättre, mer miljövänlig värld. Men nu börjar röster höras om 
att den ekologiska maten inte bara kan kläs i rosenskimrande skrud. Flera debattörer, 
som Marit Paulsen, och forskare lyfter fram ett moraliskt dilemma som är förknippat 
med den ekologiska odlingen. Bristen på mat är fortfarande stor i världen och drygt 
800 miljoner människor beräknas lida av brist på föda. Den ekologiska odlingen ger 
inte lika stora skördar som den konventionella odlingen. Eko-skeptikerna menar 

                                                      

4 http://www.livsmedelssverige.org/index.cfm. 2010-09-08. 10.25 

5 http://chaos.bibul.slu.se/sll/hydro_agri/vaxtpressen/VPN09-2/VPN09-2.PDF. 2010-04-

12.13.45 
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därför att det är moraliskt förkastligt att ställa om jordbruket till att bli mindre effektivt 
när människor faktiskt svälter. 6   

16 mars 2006 presenterade den dåvarande regeringen sin skrivelse Ekologisk produktion och 
konsumtion – Mål och inriktning till 2010 . I denna skrivelse föreslog regeringen att 
riksdagen skulle bland annat fatta beslutet att målet 2010 för offentlig uppköp av 
livsmedelsinköp inom stat, kommun och landsting ska vara 25 %. Detta för att 
stimulera en positiv utveckling av marknaden. Inte minst med tanke på miljöhänsyn, 
resurshushållning och hög självförsörjningsgrad. Men även som ett led i att nå de 
nationella miljökvalitetsmålen ”ett rikt odlingslandskap, giftfri miljö och ett rikt växt- 
djurliv” (Regeringens Skr2005/06:88). Riksdagen ställde sig bakom skrivelsen. Den 
nuvarande regeringen gjorde följande uttalande när den tillträtt ”Sittande regering har 
ingen avsikt att ändra innebörden i denna skrivelse” (E. Erlandsson 2006). Då Sveriges 
kommuner och landsting är självbestämmande och ej är styrda av regeringen gällande 
sina inköp (Regeringskansliet2007a), har regeringen tagit fram en handlingsplan för 
ökade miljökrav gällande offentlig upphandling. Detta för att stimulera de lokal 
politiska ledningarna i dessa frågor och underlätta uppfyllandet av de nationella målen. 
Och även för att möta EG-kommissionens uppmaning till medlemstaterna att öka sin 
grad av miljöanpassad upphandling. De fyra strategiska områden vad det gäller 
miljöanpassad upphandling som regeringen har fastslagit är:  

1. Statliga områden, styrning och kompetens.  

2. Engagera politiker och andra beslutsfattare på lokal och regional nivå.  

3. Säkerställa kompetensen bland upphandlare.  

4. Erbjuda ett enkelt och effektivt verktyg för miljöanpassad  

upphandling(Regeringskansliet2007a).  

Handlingsplanen är lagd för 2007-2009 och det verkställande ansvaret har 
miljöstyrningsrådet. Detta ställningstagande och beslut stämmer också väl mot de 
åtagande som Sverige förband sig att arbeta mot när Agenda 21 ratificerades. Hållbar 
utveckling behandlas i kapitel 14-22 7 , i dessa kapitel dras riktlinjer upp hur ett hållbart 
jordbruk, livsmedelproduktion, utvecklande och bevarande av jordens vattenresurser 
ska uppnås. Men även hur den biologiska mångfalden ska säkerställas. En del av detta 
arbete kan vara valet av ekologiska råvaror för att säkerställa en hållbar utveckling, för 
att säkerställa en sådan utveckling handlar det till stor del om utbildning och kunskap 

 

2.2 Den svenska ekologiska rörelsens historia 

På 1930 – talet spred sig idéer om en mer hälsosammare livsföring, Are Waerland var 
en förgrundsfigur och bildade 1940 ett förbund som idag heter Hälsofrämjandet. De 
har bidragit mycket till det ekologiska lantbrukets utveckling och framväxt i Sverige. 
Det som funnits tidigare i Sverige, under 1940-talet, var så kallad naturenlig odling. 
Det vill säga sådan odling där varken handelsgödsel eller kemiska bekämpningsmedel 

                                                      

6 http://www.dn.se/nyheter/sverige/ekomat-till-varje-pris-1.842516. 

 

7 http://www.regeringen.se/sb/d/1603/a/61179 



 

 

5 

 

användes. Det liknar den ekologiska odlingen som finns idag, enligt EU:s förordning 
(EEG) nr 2092/91. 1935 startade paret Ritter de första biodynamiska odlingarna i 
Järna – Mikaelsgården, där de också arbetade och tog sig an utvecklingsstörda barn. 
Det ansågs viktigt att de barnen fick den kvalitativa näring som fanns i de 
biodynamiska odlade råvarorna. Detta blev förstadiet till ekologiska odlingar i Sverige. 

KRAV bildades 1985 av de organisk – biologiska odlarnas förbund – FOBO. De 
hade tidigare bildats, 1977, för de odlare som önskade ett resursbevarande lantbruk 
utan användning av handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Nu blev kraven 
än mer hårdare i och med bildandet av KRAV8.   

2.3 Den internationella ekologiska rörelsens historia 

Den ekologiska odlingen är idag spridd i cirka 100 länder i världen. Stöst andel 
ekologisk produktion i förhållande till sin åkerareal (2 %) har Europa. Det ekologiska 
lantbruket växte fram i Europa i olika former i början av 1900-talet. Det var en 
reaktion mot det konventionella lantbruket som blev mer och mer storskaligt och 
industrialiserat. Sir Albert Howard, engelsk agronom, var den första som såg 
effekterna av det storskaliga jordbruket, han tog uttryckligen avstånd ifrån det och 
propagerade för organiskt lantbruk. Men det var Lady Eve Balfour som gjorde något 
åt detta, i flera år experimenterade Balfour med ekologisk odling och drev bland annat 
ett ekologiskt forskningsprojekt på sina ägor i England. Hon kom att bli en av 
förgrundsgestalterna när det gäller ekologisk odling i England. Den äldsta ekologiska 
Europeiska lantbruksrörelsen grundades dock i 1924 i Tyskland av Rudolf Steiner, 
även grundare av det antroposofiska sällskapet, han och hans medarbetare utvecklade 
biodynamisk odling utifrån den antroposofiska filosofin. Den antroposofiska 
filosofin9. Den används än i dag och har många anhängare världen över10. 

2.4 Definition av ekologiskt lantbruk och ekologiskt 
hållbart fiske  

Gemensamt för alla typer av ekologiskt lantbruk, även organiskt – biologiskt och 
biodynamiskt, är att man utesluter handgödsel, kemiska bekämpningsmedel och 
genmodifierade grödor och organismer. Grundidén är att varje lantbruk, så långt det är 
möjligt, ska vara självförsörjande vad gäller foder, gödsel och utsäde.  

                                                      

8 http://www.krav.se 

9 Det är en andlig filosofi. Den postulerar existensen av en objektiv, intellektuell, förståelig 
andlig värld. I sin utforskning av den andliga världen eftersträvar antroposofin samma precision 
och klarhet som naturvetenskapen vid utforskning av den fysiska världen. Om det är tillräckligt 
grund för att betrakta antroposofin som en andevetenskap är omdiskuterat och den ses ibland 
som ockult. Antroposofin är grunden för Waldorfpedagogiken, läkemedelpedagogiken, 
antroposofisk medicin och biodynamisk odling. I Sverige har den sitt säte i Järna. 

10 http://www.ekologiskaval.se 
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De är de EU-ekologiska reglerna. KRAV som finns i Sverige har de reglerna samt fler 
svenska krav, dessa presenteras i kapitel 2.6. Strävansmålet ska vara ett kretslopp och 
en långsiktig hållbar produktion11. 

När det gäller fisken så har många ställt sig frågan hur den kan vara ekologisk? Det 
handlar om ett ekologiskt fiske, ett beståndsanpassat fiske/uthålligt fiske. Det är ett 
fiske som: 

1. Kan fortsätta på en rimlig nivå år efter år (som tar av räntan och inte av kapitalet). 

2. Bibehåller och försöker maximera beståndets hälsa och storlek. 

3. Bevarar mångfalden och livskraften i de marina ekosystemen. 

4. Minimerar de eventuella effekter som fisket kan ha på miljön. 

5. Sköts i enlighet med lokala, nationella och internationella lagar och regleringar. 

6. Bedrivs på ett socialt och ekonomiskt rättvist och ansvarsfullt sätt. 

När det gäller regler för KRAVs fiskesystem så godkänner de fiske i två steg. I det 
första steget godkänns ansökan om att öppna ett fiske. Det innebär att KRAVs 
expertgrupp, fiskekommittèn, bedömer om fisket sker på ett bestånd som är inom 
biologiskt säkra gränser, om redskapen är tillräckligt selektiva och om målarten 
innehåller onormala nivåer av miljögifter. Bedömningen skickas på remiss för att 
säkerhetsställa att underlaget är riktigt och förslaget godkänns eller avslås. Sedan fattas 
ett beslut på resultatets grunder av KRAVs VD, då blir fisket godkänt eller inte 
godkänt. Sedan om fisket får godkänt måste fiskefartyget eller fiskeföretaget ansöka 
om certifiering av sin verksamhet enligt KRAVs regler. 12 

 

2.5 Skillnaden mellan EU-ekologiskt och KRAV-
märkt 

Vad som får kallas för ekologiskt är lagstadgat genom regler som EU har bestämt och 
utgör en miniminivå för vad som ska gälla för ekologisk produktion. I Sverige har 
producenter, handel, miljöorganisationer med flera gått ett steg längre och tagit fram 
ytterligare regler som gäller för KRAV. Det är strängare regler och syftar till att 
livsmedelsproduktionen ska bli mer hållbar. Den största skillnaden i KRAV-reglerna 
jämfört med EU-ekologiska reglerna är inom grishållningen. För EU- ekologiska 
reglerna räcker det med att grisarna har en utevistelse på betongplatta, KRAV-grisarna 
måste få gå på grönbete och böka och beta. De får leva ett riktigt grisliv. Inom 
mjölkproduktionen är skillnaden den att KRAV-kon ska få vara för sig själv när hon 

                                                      

11 http://www.krav.se/konsument/Om-KRAV-markningen.2010-03-02.10.24 

12 http://www.krav.se/foretag/certifieringar/fiske. 2010-03-12.11.53 
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kalvar och de nyfödda kalvarna ska få dia sin mor de 3-4 första dagarna. Sedan får de 
dia en ko som är amma för flera kalvar eller så dricker de genom en plastspene i 
naturlig ställning så att mjölken hamnar i rätt mage och kalven får tillfredställa sitt 
sugbehov. Kor ska också få beta på sommaren och äta klöver och gräs på vintern i 
form av hö.  

När det gäller utfodringen så har KRAV regler som säger att för att korna ska vilja äta 
tillräckligt med gräs och klöver som dessutom ska vara smakligt, så får de begränsat 
med kraftfoder. Även ungtjurarna ska få beta på sommaren och getter ska få vara ute 
halva delen av året. Värphönan ska få bada i riktig sand så ohyra inte trivs och hon ska 
få rotfrukter att sysselsätta sig med, värphönan ska ha stimulerande saker att göra, så 
att den inte börjar plocka fjädrar på en annan höna 

Det är även skillnad på hur djurens foder odlas inom KRAV, det är mer miljövänligt 
än EU-ekologiska regler. Tillsatser som nitrit tillåts inte inom KRAV och odlingar av 
livsmedel får inte ligga för nära starkt trafikerade vägar. Överhuvudtaget så är KRAVs 
idé att det på KRAVgården ska finnas en miljöpolicy och ett systematiskt miljöarbete. 
Till exempel om det finns skrot liggandes så ska det tas omhand så att inte miljöfarliga 
ämnen kommer ut i naturen. En odlare och producent som ska bli KRAV-certifierad i 
Sverige har alltså höga krav på sig att nå upp till13. 

 

2.6 Hur blir en restaurang blir KRAV-certifierad och 
kontrollerad 

KRAV-certifiering kan sökas av alla som har någon form av tillagning/servering. 
Regler finns för restaurang och storhushåll, kaféer, frukostservering. För att en 
lunchrestaurang/storhushåll ska få KRAV-certifiering, har det tidigare varit så att de 
måste de servera minst en KRAV-godkänd rätt per vecka. En à la carte restaurang var 
tvungen att ha minst två KRAV-godkända rätter på menyn. Om rätten ska vara 
KRAV-godkänd så måste den innehålla 100 procent KRAV-godkända råvaror. Ibland 
kan det vara vissa råvaror som inte går att få tag på och därför kan KRAV medge en 
nedre gräns på 70 viktsprocent KRAV-godkända råvaror i rätten.   

Sedan den 1:a juli 2010 har KRAV oarbetat reglerna för KRAV-certifiering, i dag ska 
ett visst antal råvaror/produkter som används på en restaurang vara KRAV-
certifierade för att restaurangen ska få bli KRAV-godkänd. Det kan vara runt tjugo 
råvaror som en restaurang har som hela tiden ska vara ekologiska.  

Stickkontroller av KRAV-certifierade restauranger utförs cirka en gång om året, då går 
KRAV-kontrollanten in och kontrollerar inköp av KRAV- råvaror som används, det 

                                                      

13 http://www.krav.se/Konsument/fragor-och-svar/Om-KRAV/vad-ar-skillnaden-mellan-

kravmärkt-och ekologiskt.  2010-03-02.10.48 
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vill säga följesedlar och bokföring gås igenom och kontrolleras samt utrymmen där 
livsmedlen lagras inspekteras14. 

 

2.7 Att ställa om i ett restaurangkök från 
konventionellt till ekologiskt 

Att ställa om matlagningen till ekologiskt kan kännas svårt i början, men om ett steg i 
taget tas, så blir det enklare enligt en ekologisk kock i Malmö stad som gjort det och 
jobbat med det i tio års tid. Om fler gör det så ökar efterfrågan och tillgången på 
ekologiska varor och på sikt kan då priserna sänkas. Så här kan man börja enligt skolor 
i Malmö stad: 

1. Välj rätt kött, fisk och grönsaker som går att få tag på till rimliga priser. 
Använd hellre lamm och nöt istället för kyckling och fläsk, hellre rotsaker än 
tomat och gurka. Undvik torsken som är utrotningshotad, ta reda på vilken 
fisk som är okej. 

2. Använd säsongsanpassade och lokala råvaror. Ät till exempel svenska äpplen 
när det är säsong, apelsiner från Spanien i stället för Argentina för de som är 
från Spanien har rest med tåg och det är mer miljövänligt än de som rest från 
Argentina med flygplan. 

3. Ta fram recept på vegetariska rätter. Linser, bönor och kikärtor är billiga 
råvaror. 

4. Baka ditt eget bröd på ekologiskt mjöl om det finns möjlighet. 

5. Öka serveringen av soppor, grytor och gratänger och minska serveringen av 
halvfabrikat. 

6. Börja med att byta ut: mjölk, bananer, kaffe morötter, vitkål, nötkött, socker, 
ägg, gröna ärter, havregryn 

7. Fortsätt därefter med att byta ut: ris, pasta, ost, crème fraiche, vispgrädde, 
smör och Bregott, vetemjöl, filmjölk, sylt – till exempel lingon, knäckebröd, 
potatis, matolja, konserverad tomat, ketchup15 

 

 

                                                      

14 http://www.krav.se/foretag/certifieringar/Livsmedel/Restaurang.2010-03-11.14.52 

15 Http://www.malmo.se/Medborgare/Miljohallbarhet/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv/2006-9-19-

Ekomat---sa-funkar-det.html.2010-04-06.10.41 
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2.8 Ekonomi - att få lönsamhet 

Många är dem som backat och inte trott att det går att ställa om till ekologiskt från 
konventionellt för att det blir en för hög kostnad. Då är det viktigt om det till exempel 
är ett skolkök eller ett restaurangskolekök att det är tydligt förankrat i kommunen och 
att det är ett mål. Sedan är det viktigt att personalen får utbildning i hur de ska 
genomföra och arbeta med detta. Samarbete förespråkas med andra skolor, 
restauranger, då kan man hjälpa varandra. Elever och övrig personal på skolan måste 
också vara väl införstådda, de måste vara medvetna om vad ekologisk hushållning 
innebär. Det vill säga att köken kommer att använda säsongsråvaror, grönsaker i såser 
och grytor och att i minsta möjlig mån slänga mat. Andra åtgärder som köken kan göra 
för att se till att få ihop det ekonomiskt. 

1. Ge tydliga kostnadsexempel, till exempel på köttfärssås. Säsongsanpassning är 
viktigt och receptutveckling. 

2. Starta projektgrupp med deltagare från olika håll, satsa på ”eldsjälar”, elever 
som vill engagera sig. 

3. För en dialog med upphandlare och leverantörer, intensivt 
upphandlingsarbete ger bra avtal. 

4. Satsa på vissa produkter för att få stor volym och därmed bra priser. 

5. Ha utbudet i förrådslistor, lyft fram de ekologiska produkterna, då har ni mer 
kontroll på vad som finns att arbeta med. 

6. Ha ekologiska mötescatering med andra ekologiska kök/skolkök, då kan ni 
utbyta erfarenheter. 

7. Samarbeta med omvärlden, de som kommit längre, leverantörer, anordna 
utbyte, studiebesök, APU för eleverna. 

8. Prova ofta, gör nyckeltal, vad kostar det, redovisa, prova igen! 

9. Informera alla löpande, ha tät kontakt/kommunikation med alla inblandade. 

10. Kom ihåg: Små mål är bättre än inga mål! 16 

 

                                                      

16 Ekocentrum, informationscentrum för ekologiska produkter. (2004). Ekologiskt i offentliga 
storhushåll. Uppsala: ekomatcentrum med stöd av Jordbruksverket. 

Ekocentrum, informationscentrum för ekologiska produkter.(2003). Naturligt vis, ekologisk mat 
för restaurang och storkök. Laholm: ekomatcentrum med stöd av jordbruksverket. 
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2.9 Ekologiskt i styrdokumenten? 

Så här säger styrdokumenten:  

I Lpf 94, under 1.2- gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna, skolans 
uppdrag17. ”Miljöperspektiv i undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels 
själva medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig ett personligt 
förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna”. Att undervisa eleverna 
om ekologiskt och vad det innebär, tycker jag berör miljöfrågor och ett engagemang 
för dem. Ekologiskt innebär, för många som köper det, att göra en insats för miljön, 
både globalt och regionalt. Eleverna bör få en chans att se detta och själva blida sig en 
uppfattning, för att sedan ta ställning. Undervisning och att jobba med ekologiskt, kan 
”ta dem en bit på vägen dit”. Vill man så kan man vinkla undervisningen om ekologisk 
mat ändå mer mot miljön, detta går att anpassa efter tid och sammanhang. 

På skolverkets hemsida där Hotell och Restaurangprogrammet presenteras så skriver 
man att utbildning en lägger stor vikt vid ”ekologiskt tänkande och hållbar utveckling 
präglar livsmedelshanteringen, val av livsmedel, inredningsmaterial och val av metoder 
för rengöring, avfallshantering med mera.”18 Detta finns dock inte med i de tryckta 
programmålen för HR-programmet utan har kommit till efter att de trycktes 2000. 

Kursplanen för matlagningskursen i år 1- Maku 1207- restaurang- och storkök A19. I 
kursplanen står ingen precisering att eleverna skall jobba med just ekologisk mat. 
Däremot står det att miljöfrågor och etiska frågor i samband med råvarohantering, 
tillagning och servering, är ett mål för kursen. Det är alltså viktigt att eleverna får en 
inblick i miljöfrågor även när det gäller matlagningen och då kan skaffa sig en 
förståelse för hur maten bör hanteras och att mycket kan tas tillvara och inte slängas 
för att få en god ekonomi och ett hållbart miljötänk. Det kan arbetet med ekologisk 
mat ge, anser jag. Vidare så står det i kursplanen på samma ställe, längre ned, att eleven 
skall kunna planera och tillaga maten för gäster med olika behov. I bland får man 
gäster på en restaurang som har speciella önskemål och därför är det bra om eleverna 
får jobba så brett som möjligt, det vill säga att de får laga alla sorts mat, även ekologisk, 
men också vegetarisk, laktos och glutenfritt. Allt det går att kombinera i 
undervisningen, både med ekologiska råvaror och konventionella. 

I vissa kommuners skolplaner finns ett ekologiskt förhållningssätt med som ett mål. 
Medmänsklighet och miljöansvar, Timrå skolplan: Ett ekologiskt förhållningssätt skall 
genomsyra den dagliga verksamheten och skolan skall samverka med föräldrar och 
andra aktörer”20 
 
 

                                                      

17 Skolverket.(2006).Lpf 94, Läroplan för de frivilliga skolformerna, Fritzes, Stockholm. Sidan 5 

18  www.utbildningsinfo.se 

 

19 http://www.skolverket.se 

20 http://www.timra.se/upload/9270/Skolplan_broschyr%202007-2010.pdf, sid 3 
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3. Syfte och frågeställningar  

Mitt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur kunskap om ekologisk 
matlagning kan användas i undervisningen på gymnasieskolans hotell- och 
restaurangprogram. Samt hur krögare/kockar i restaurangbranschen gjort sin 
omställning i ett restaurangkök från konventionella råvaror i matlagningen till 
ekologiska.  

Dessutom vill jag ta reda på vad ungdomar inom hotell- och restaurangutbildningen 
vet om ekologisk mat och det på grund av att det kan ge en idé inför kommande 
undervisning på gymnasieskolan om ekologisk mat. 

För att få svar på frågan om vad ungdomar vet och anser om ekologiskt, ombads 
eleverna att svara på en enkät om detta. Enkäten gick ut till två klasser på hotell - och 
restaurangskolan. I enkäten ställdes frågor som till exempel: ”vad betyder det att mat 
är ekologiskt odlad” och ”Har du någon erfarenhet av matlagning med ekologisk mat” 
samt ”tror du det skulle vara mer miljövänligt och mer ekonomisk och inte dyrare, att 
använda sig av ekologiskt, hemma och i skolan”. Enkätfrågorna finns i bilaga ett.  

 

 

Det här är mina 4 övergripande frågeställningar till arbetet: 

 
1. Hur ser yrkesverksamma vid restauranger/kaféer på omställningen från 

konventionellt till ekologiskt? 
2. Vilka för- respektive nackdelar finns det med ekologisk mathållning? 
3. Hur medvetna är dagens gymnasieelever på hotell och restaurangskolan om 

ekologisk mat och ekologiska råvaror? 
4. Hur kan resultatet av detta examensarbete användas i undervisningen? 

 

Frågorna som ställdes till respondenterna finns i bilaga 2. Intervjuerna med 
respondenterna finns i bilaga 3. 
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4. Metod 

4.1 Undersökningsmetod 

Den metod som jag använt mig av är intervjuer med personer som jobbar inom hotell 
och restaurang. Dessutom har jag gjort en enkät med gymnasieelever på hotell- och 
restaurangutbildningen. 

4.2 Genomförande av undersökningen 

Sex intervjuer genomfördes med personer som jobbar med ekologiskt och som har 
ställt om från konventionellt till ekologiskt.  Jag sökte på internet efter ekologiska 
restauranger, i första hand sådan som fanns i närområdet – Kalmar kommun.  Det 
visade sig att det inte fanns så många som fortfarande jobbade med ekologiskt i 
Kalmar län, de som ville och kunde ställa upp på en intervju i Kalmar län, var två 
stycken män som jobbade i kök och lagade mat med ekologiska råvaror. Sedan fick jag 
söka vidare efter andra personer i andra delar av Sverige som kunde ställa upp på en 
intervju på telefon. Alla intervjuer utom en, genomfördes på telefon. Endast en hade 
jag möjlighet att intervjua vid ett personligt möte. Detta på grund av avstånden. 

På Internet hittade jag en kvinna som jobbade med bland annat ekologiskt material till 
skolkök. Det materialet kunde användas för restaurangskolan med. Det handlade om 
hur man praktiskt jobbar med omställningen från konventionellt till ekologiskt. Hon är 
kontaktperson på ”ekomat centrum", säljer böcker och informationsmaterial. Sen 
hjälper hon även till om det behövs. Hon visar hur det är praktiskt möjligt. Materialet 
kan används som informationskälla i detta arbete och i ett senare skede även som 
läromedel på min arbetsplats.  

Jag har även genomfört en enkät med gymnasieelever som handlar om vad de har för 
erfarenheter och inställning till ekologisk mat. Jag ville få svar på min fråga i 
problemformuleringen, vad gymnasieelever på hotell – och restaurangprogrammet 
visste om ekologiskt och ekologisk mat. Det var tydligt, utifrån de 41 enkäter jag 
genomförde, att de allra flesta tyckte att det var jobbigt och lite svårt med enkäter.  

4.3 Urval 

Varför valet föll på just dessa sex personer, var på grund av att det var enbart dessa 
som var positiva till att bli intervjuade.  

De sex respondenterna hade lite olika bakgrund. Den första intervjuades på telefon: 
En man, kock på en Waldorfskola i södra Sverige, egen företagare med ekologisk 
matlagning som varumärke och aktuell i lokalradion varje vecka, där han lagar mat i 
direktsändning. Han jobbar även en del åt KRAV. Det var bara några av de sakerna 
den mannen höll på med, han hade många ”bollar i luften”! Honom kallar jag för 
Gustav. 

Den andra respondenten: en man, som är egen krögare, har tre restauranger som han 
är delägare i på ostkusten, varav en är KRAV-märkt. Han är också en ofta anlitad 
receptskrivare åt tidningar och företag, skriver egna ekologiska kokböcker och är 
föredragshållare inom ekologiskt. Även han är en man som brinner för det ekologiska 
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och vår framtida miljö. Han har väldigt mycket för sig och processen att kunna uträtta 
mer för miljön pågår hela tiden för honom. Denna man kallar jag för Harald. 

Den andra respondenten intervjuade jag vid ett personligt möte och det var otroligt 
givande och engagerande eftersom när man kan mötas och ställa frågorna ”ansikte 
mot ansikte”, så ger det mycket och den intervjun är också min längsta utav alla 
intervjuer. Den tredje respondenten var en kvinna som jobbar med ekologiska 
frukostar på ett hotell i norra Sverige. Denna kvinna kallar jag för Sara. På hotellet 
jobbar hon med inköp och planering av varorna, samt även inom driften av hotellet. 
Hon verkade vara en kvinna som var väldigt engagerad för det ekologiska. 

Den fjärde respondenten var en kvinna i mellan Sverige som tillsammans med sin man 
driver ett ekologiskt bageri, gårdsbutik & café. Dessutom drev de även tillsammans 
ekologiskt lantbruk, med eget odlat ekologiskt spelt. Det är ett sädeslag som de gör 
eget mjöl på och sedan bakar med i sin bagarbod. Denna kvinna kallar jag för Anna. 

Den femte respondenten var en man som driver ett ekologiskt kafé och 
lunchrestaurang i mellan Sverige, sedan 1 år tillbaka, där var alla råvaror 
närproducerade och/eller ekologiska. Denna man kallar jag för Jesper. 

Den sjätte respondenten jag fick tag på för en intervju, var en kvinna som, tillsammans 
med tre andra, driver en restaurang i södra Sverige som är KRAV-certifierad. Hon 
jobbar med inköpen och planeringen av de ekologiska varorna, däremot jobbar hon 
inte i köket med matlagningen. Men hon är väl insatt i det ekologiska sortimentet och 
arbetet med det. Denna kvinna kallar jag för Maria. 

Totalt intervjuades alltså sex personer. Visserligen var det inte alla som hade ställt om 
från konventionellt till ekologiskt. Fyra utav dem hade ställt om i restaurangbranschen 
till ekologiskt och en med sitt lantbruk. En utav dem hade startat från början med 
ekologiskt och aldrig gjort något annat än att jobba med det. Men det kunde ändå ge 
en bra jämförelse i mitt arbete, därför att det kunde var intressant och se om dessa 
personer har några likheter och skillnader i sina åsikter.  

Dessa personer hade alla, utom en, någon gång jobbat med konventionellt och kunde 
därför göra en jämförelse mellan konventionellt och ekologiskt. Frågan om 
omställning var intressant och relevant eftersom den kunde ge mig och min framtida 
undervisning om ekologiskt, svar om det går att ställa om enkelt eller om det är något 
som tar lång tid och är svårt. Enligt respondenterna är det ”bara att bestämma sig”.  

Intervjufrågorna är baserade på problemformuleringen. Under intervjun ställdes även 
spontana följdfrågor beroende på respondentens svar. Till exempel kunde en sådan 
fråga vara om de ”enbart handlade ekologiska livsmedel, när de handlade till sig själva 
privat” och en annan fråga som kom upp var ”vad det kostar att vara KRAV-
ansluten”.  

       4.4 Etiska överväganden 

Alla de sex personer jag har intervjuat nämns med fingerat förnamn med hänsyn till 
konfidentialitetskravet. Den information som de gett, det vill säga deras svar på mina 
frågor är inget som är skadligt eller negativt för dem. De har gett sitt samtycke till 
användandet av deras svar i detta arbete. Enkäterna genomfördes anonymt och ingen 
av elevernas identitet yttras i detta arbete. 
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4.5 Databearbetning 

När det gäller bearbetningen av intervjusvaren så började jag med att först lyssna 
igenom alla efter varandra, eftersom jag hade spelat in intervjuerna på en diktafon. 
Sedan lyssnade jag på dem en och en och skrev då ner vad personerna sa i 
resultatdelen, under kapitel 5.1, i löpande berättelseform. Det blev sex olika berättelser 
där jag skrev ner deras svar och tankegångar. Sedan läste jag det jag skrivit, tog en 
intervjufråga i taget och försökte på så sätt hitta likheter och skillnader.  

Enkätsvaren lästes och samlades ihop, svaren kategoriserades så att de som var lika 
räknades ihop och även kommentarerna från eleverna, där det fanns sådan samlades 
ihop och analyserades.  

4.6 Metoddiskussion 

Så här i efterhand kan jag konstatera att alla intervjuerna har gett mycket information 
till mitt arbete, men den intervju som jag genomförde vid ett möte gav mest, både för 
mig personligen och för arbetet. Jag valde att arbeta med metoden intervjuer på grund 
av jag trodde det skulle ge mycket material till rapporten. Det ger otroligt mycket av att 
prata med en person, då har man även chansen att ställa följdfrågor. Något som inte 
går när metoden enkät används. Intervjun kan även leda till intressanta diskussioner, 
som kan leda till nya insikter i ämnet. Enkäterna med eleverna gav en relativt tydlig 
bild av vad eleverna vet och vad de tycker, men samtidigt kan jag konstatera att svaren 
hade varit mer uttömmande om jag hade genomfört intervjuer med eleverna också. 
Det hade däremot tagit väldigt lång tid om man skulle ha intervjuat alla 41 stycken. 

Som metod betraktat så tycker jag att det fungerade bra att göra intervjuerna när jag väl 
fått ihop några personer som kunde ställa upp på en intervju. Allra längst tid och mest 
stoff fick jag ihop på den intervjun jag genomförde ”öga mot öga”. Den var trevligast 
och följdfrågorna kom av sig själv och var inte uppskrivna innan, resonemanget blev 
också väldigt naturligt för respondenten var så trevlig och meddelsam.  

Däremot funderade jag på hur jag skulle göra när jag inte kunde träffa alla 
respondenter personligen utan var tvungen att intervjua dem på telefon, på grund av 
långa avstånd. Intervjuerna genomfördes till sist, som jag sagt tidigare, med hjälp av en 
diktafon, där de spelades in. På så sätt kunde jag lyssna igenom svaren flera gånger.  

Antalet interjuver är för lite för att göra statistik på. Trots detta tycker jag att i valet 
mellan kvalitet eller kvantitet så är kvalitet att föredra i denna typ av arbete. Enligt 
Kvale & Brinkmann så bör man ”intervjua så många som behövs för att ta reda på vad 
du behöver veta”. De menar också att i kvalitativa intervjustudier så tenderar antalet 
personer att antingen vara för litet eller för stort. Om antalet är för litet blir det svårt 
att generalisera och omöjligt att pröva hypoteser om skillnader mellan grupper eller att 
göra statistiska generaliseringar. Om antalet är för stort går det inte att göra några mer 
ingående tolkningar av intervjuerna21. Syftet med intervjuerna är dock att få reda på 

                                                      

21 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. Sidan 129 
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hur dessa personer jobbat med en omställning och gärna med olika nyanser i svaren. 
Kvale och Brinkmann beskriver den kvalitativa intervjuns främsta syfte och mål så här: 
” den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter ” 
22. 

                                                      

22 22 Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 
Studentlitteratur. Sidan 45. 
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5. Resultat 

5.1 Hur ser yrkesverksamma på en omställning? 

Respondenternas tycker ganska lika i den här frågan. Alla fem säger att det gick snabbt 
och enkelt att ställa om. Den sjätte kunde inte svara på denna fråga, eftersom han, 
Jesper inte ställt om utan startat med ekologiskt från början. 

Flera säger: ”det är bara att bestämma sig, det blev på nästa beställning av varor”. Det 
som fodras är tid, det är mer jobb med är att tänka igenom menyplaneringen och 
anpassa inköpet av varor efter säsong. Nackdelarna som kan finnas är alla fem överens 
om: de säger att det tar betydligt mer tid att jobba med ekologiskt, detta på grund av 
att man måste hitta nya leverantörer ibland och kontrollera hur de arbetar. Det ligger 
mycket ”tankejobb” och ”researchjobb” bakom. En ekonomisk nackdel är att 
ekologiskt är dyrare och att man inte bör köpa alla sorters grönsaker året runt, utan 
efter säsong. Det är varken ekonomiskt hållbart eller hållbart för utvecklingen att 
handla vissa sorters grönsaker i januari- februari. Till exempel så är tomater och gurkor 
väldigt dyra då och de är dessutom importerade långväga ifrån.  

De som jobbar med ekologiskt vill och måste ju följa vissa regler, speciellt om de är 
KRAV-certifierade och det tar mer tid. Fördelarna är ändå fler, anser alla de sex jag 
intervjuat. Det är värt den tiden och de extra pengarna som det kostade att handla 
ekologiska råvaror, för att man vet att det är bättre mat, utan besprutningsmedel och 
det känns bra att göra något för miljön. En utav dem, Gustav, sa till och med att det 
för dem, blivit billigare per portion och det var positivt. Det visar att det handlar om 
den som jobbar med de ekologiska råvarorna och inköpen av dem, det är av största 
vikt att den personen har tillräckligt med kunskap om det ska fungera. Att kunna alla 
knepen, det hade Gustav lärt sig genom åren, han vet när han ska köpa vad. 

När det gäller val av ekologiska produkter/råvaror som respondenterna satsat speciellt 
på så handlar det, enligt respondenterna, en hel del om säsong och pris. Gustav säger 
att det blev mycket rotfrukter i vintras, för det är billigast och lagringsbart. Sara, 
svarade ungefär samma sak, ”det har varit rotfrukter på längden och tvären hela 
vintern”. Men Harald måste ändå alltid ha ett visst antal ekologiska produkter hemma 
året runt för att de ska få vara KRAV-certifierade.  

Anna har andra regler, eftersom de i stort sett är självförsörjande på mejeriprodukter 
och kött samt grönsaker efter sommar och höstsäsong. För dem är det enklare och 
billigare, de kan använda sina egna produkter, eftersom deras eget jordbruk är KRAV-
märkt. Jesper köper in stora partier och lagrar själv över vintern, han säger att han 
”bokar upp” vad han behöver hos olika bönder/leverantörer.   

Sammanfattningsvis kan man säga att: alla sex respondenterna vet när och vad de ska 
handla, det beror oftast på årstiden, utom vissa produkter som en del av dem måsta ha 
i sortimentet. De säger att de lär sig mer om det för varje dag som går. Gustav har till 
och med blivit en riktig specialist på detta, han har fått ner kostnaderna sedan de 
började jobba ekologiskt, han behärskar det mycket väl efter att ha jobbat med det i tio 
års tid.  
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5.2 Vilka för- respektive nackdelar finns det? 

Det handlar mycket om säsong för olika varor, säger flera av respondenterna. Mycket 
tid ägnas åt att leta efter leverantörer, ibland är det svårt att få tag på vissa varor, säger 
alla sex respondenterna 

Harald tycker att fördelarna var så stora att de överskuggade det negativa och han satte 
ord på det som var negativt: ”tiden, att man inte hinner med lika mycket som förr”. 
Däremot var det positiva för honom mycket: att all personal blivit mer noggrannare 
med allt och mer ekonomiska, de tänker efter när de ska slänga något och när vi ska 
beställa något nytt.  Det har blivit mer miljömässigt hållbart arbete överallt, för 
personalen vill vara delaktig. Det som är nackdelen är tiden, allt tar mycket längre tid, 
säger Harald. Och arbete pågår ständigt, ”man måste hela tiden hitta leta nya 
ekologiska produkter, hålla sig uppdaterad och vara intresserad, sådant tar väldigt lån 
tid och då är det annat som man inte hinner med”, säger han. 

Sara tycker att ”uppskattningen hos våra gäster är stor och då blir det bra 
marknadsföring, men hon kan inte komma på något som blivit sämre”.  

Maria tycker det som blivit bättre hos dem är att många medarbetare på restaurangen 
blivit mer engagerade i vad de gör och vad som ska lagas. Det som hon tycker blivit 
sämre är tiden och pengarna, det går åt mer av båda, samtidigt är det värt det. ”jag 
ångrar inte att jag satsat på det här, det är roligt och känns väldigt viktigt”, säger hon. 

Alla sex är ändå väldigt nöjda att de satsat på ekologiskt.  Till exempel så talade Gustav 
väldigt ”varmt” om ekologiskt och beskrev hur de jobbade med ekologiskt i hans kök. 
Han kan inte tänka sig att jobba med något annat. Likadant var det med Harald som 
talade om hur han och de andra ägarna ständigt jobbade vidare mot nya miljömål för 
att hitta fler bra ekologiska produkter till sina restauranger.   

5.3 Vad tror ni i branschen, att ungdomar tycker om 
eko? 

När det gäller frågan om vad de tror dagens ungdom kan om ekologiskt tror de alla att 
det handlar om vad ungdomarnas föräldrar har för intresse för ekologiskt. 

Sara säger: ”de skulle nog vara mer intresserad om man informerade dem och satte 
dem in i vad ekologiskt handlar om”. Anna har erfarenheten med sig från sina egna 
barn, men hon säger att hennes barn haft det bra, eftersom de haft eget odlat och eget 
kött från gården, allt ekologiskt, så därför kanske de tagit det för givet. Maria uttrycker 
sig så här: ”det handlar om hur ens föräldrar gör och vad de tycker om ekologiskt, 
intresset för ekologiskt idag bland ungdomar, är väldigt blandat”. Jesper är av en annan 
åsikt, han uttrycker det så här. ”Jag tror inte ungdomar idag förstår vad det handlar 
om, ibland inte ens vuxna. De tror bara att det är en häftig grej som är inne just nu”.  

5.4 Miljövinster 

Sista frågan, nummer elva: tycker du det blir några andra vinster än miljövinster av att 
jobba med ekologiska råvaror. Och vad är hälsovinsterna? För Gustav så var det 
hälsovinster för ungdomar. ”De kanske börjar inse vad det är de stoppar i sig om de 
jobbbar med ekologiska råvaror”. Harald uttrycker så här: ”du vet att du äter riktig mat 
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och det är viktigt”. Dessutom engagerar det hela familjen, ”vi pratar om det hemma, 
det har skapat ett engagemang hos oss alla”. Sara håller med vad Gustav säger, att det 
blir vinster för hälsan. Anna nämner även hon ”att vi kanske blivit mer 
hälsomedvetna”. Jesper tyckte att vinsterna blir att ”de ekologiska odlade grönsakerna 
utvecklas och förbättras från år till år, allt eftersom odlarna lär sig mer”. Det i sin tur 
kan leda till att det blir fler ekologiska bönder för att det behövs, säger han. 

Marias säger att vinsterna är ” att vi får en tät och bra kontakt med de som odlar den 
maten vi köper och det har lett till att all personal har blivit bättre på att inte slänga i 
onödan”.  

Resultatet av respondenternas svar visar att det handlar om vinster som rör den egna 
verksamheten, dessutom ansåg de att det fanns en hel del hälsovinster med ekologisk 
mat. De trodde alla på att ekologiskt odlad mat var nyttigare än vanlig konventionell 
mat. ”jag vill veta vad jag stoppar i mig”, säger både Gustav och Harald. Inom detta 
område finns en hel del forskning som jag kommer att ta upp vidare i kommande 
kapitel. 

5.5 Ekologiskt för dagens ungdom  

Första frågan i enkäten till eleverna handlade om vad det innebär att mat är ekologiskt 
odlad. Där hade trettioåtta elever svarat att det är mat odlat utan bekämpningsmedel. 
En elev visste inte vad det var och en svarade att ekologiskt odlad mat är mat odlad på 
speciella ställen. Alltså vet de allra flesta vad ekologiskt odlad mat innebär. Däremot 
undrar man om den elev som svarat att den inte visste vad det var, har föräldrar 
hemma som inte vet eller bryr sig. En elev hade kommenterat denna fråga och skrivit 
att ekologiskt oftast är odlat i närheten, vilket stämmer på en del saker men långt ifrån 
allt. Nästa fråga handlade om de hade någon erfarenhet av att laga mat med ekologiska 
råvaror, till exempel hemma. Här svarade tjugosju elever att de lagar en del av maten, 
25-50%, med ekologiska råvaror. Nio elever svarade att de aldrig lagar mat med 
ekologiska råvaror och fem svarade att de inte visste vad som användes hemma.  

En stor del av dessa fyrtioen elever har engagerade föräldrar som lagar en del av maten 
med ekologiska råvaror. Däremot fanns ytterligare ett svarsalternativ: att all mat 
hemma lagas med ekologiskt och det alternativet hade ingen valt. I en del av 
kommentarerna på kommande frågor har flera elever skrivit att de tycker ekologiskt är 
ett bra och miljövänligt alternativ men mycket dyrare. En hade kommenterat denna 
fråga med att om de använde ekologiska råvaror att laga maten med, men att det 
berodde på vad de skulle äta.  

Fråga tre löd: tror du att det skulle vara mer miljövänligt att använda ekologiska 
råvaror här i på deras skola på matlagningstimmarna.  

Hälften, tjugoen stycken har svarat att ”ja, det skulle verkligen vara bra för miljön”. 
Tolv stycken tycker att det skulle göra lite skillnad för miljön men inte så mycket. En 
svarade att det inte skulle göra någon skillnad alls och sex svarade att de inte visste om 
det skulle göra någon skillnad och att de inte var intresserade.  

Nästa fråga löd: Tror du det skulle vara ekonomiskt, det vill säga inte dyrare med 
inköpen av maten här på skolan om vi använde ekologiska råvaror. Här har över 
hälften tjugotvå stycken svarat att de tror det skulle bli mycket dyrare med inköpen av 
maten och det tyder ju på en okunskap. En utav de jag intervjuat, Gustav, visade ju på 
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att det till och med kan bli billigare, med planering och säsongsanpassning, så här finns 
en del att lära eleverna. Till exempel hur de ska handskas med maten och hur vi kan 
anpassa menyn efter årstiden. I bakgrundskapitlet 2.8 och 2.9 så finns en hel del tips 
som skulle vara användbara i undervisningssyfte för just denna fråga. Elva stycken 
svarade att de trodde det skulle bli lite skillnad ekonomiskt med inköpen och fem 
trodde faktiskt att det skulle bli billigare.  

En av kommentarerna på denna fråga var: ”allt vi gör är ju inte ekologiskt, så det blir 
ju inte så stor skillnad, det blir kanske dyrare innan man lärt sig hur man ska handla 
och när man ska handla vilken produkt”. En annan kommentar löd: ”man ska gynna 
de ekologiska odlarna, då kan de producera mer och fler kan odla ekologiskt”. Men på 
denna fråga är det också tre som svarat att de inte vet och inte är intresserade. 

Fråga fem löd: Hur bra/dåligt utbud har du/ni på ekologiska råvaror i den affär där du 
eller dina föräldrar handlar. Här har nio stycken svarat att de har ett väldigt gott 
ekologiskt utbud, femtio procent av varorna finns som ekologiska. sexton stycken 
svarade att det fanns ett ganska gott ekologiskt utbud, 15-30 procent av varorna fanns 
som ekologiska. Fem stycken svarade, dåligt utbud, högst 10-20 stycken av råvarorna 
fanns som ekologiska och elva svarade att de inte visste och inte hade tittat.  

Fråga sex handlade om eleverna trodde att det skulle smaka bättre med ekologisk mat. 
Här har tio svarat att ”ja, det skulle smaka godare, mer smak, fräschare”. Sjutton 
svarade att det trodde det skulle göra lite skillnad, men inte så mycket och tretton 
svarade att de inte trodde det skulle vara någon skillnad alls i smak. En av 
kommentarerna på frågan var ” utan bekämpningsmedel kommer allt smaka som det 
borde”. En annan kommentar lyder ”jag tror det skulle smaka mindre”. En tredje 
kommentar är ” några produkter skulle smaka bättre och annorlunda, till exempel 
tomater som denna person vet och tycker är godare.  

Den sista frågan löd: Vad skulle du tycka om att laga mer- helt eller delvis, ekologisk 
mat här på HR-programmet i Oskarshamn. Denna fråga ställde jag för att få en idé om 
vad eleverna skulle tycka om så skedde. Resultatet var att nio svarade att de skulle 
tycka det var jättekul om HR- programmet ställde om och jobbade med ekologiskt, för 
att det är bra och hälsosamt, (så uttryckte en elev det). Nitton svarade, att det skulle 
vara kul, men att de inte var så insatta. Elva svarade att de inte visste vad de tyckte, det 
spelade ingen roll för dem. Endast en svarade negativt, ”det tycker jag inte, jag gillar 
inte ekologiskt”.   

Sista och åttonde frågan, var en fråga där eleverna ombads kommentera frågan med 
egna ord. Den löd: vad tror du om framtiden för det som är ekologiskt? Kommer det 
bli mer eller mindre ekologiskt att handla i affären, kommer det bli billigare. Många 
elever, men inte alla, hade skrivit en mening eller två om vad de trodde.  Några av 
kommentarerna var ”det blir mer ekologiskt och dyrare”, tolv svarade ”jag tror 
utbudet kommer att bli bättre och då blir priserna lägre”, en svarade ”i fall det blir mer 
eko så får man hoppas det blir billigare, nu är det för dyrt”. Ytterligare en svarade 
”sänk priserna på eko, då kanske det blir mer efterfrågat”. En svarade ”det kommer att 
bli mindre eko och billigare”. En svarade ”eko kommer alltid att vara dyrare”. 

Sammanfattningsvis kan man säga att denna enkät tyder på ett visst intresse och 
engagemang för ekologiskt. Alla 6 intervjuer finns i bilaga 3. 
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5.6 Relevansen av rapporten för yrkeslärare inom 
hotell- och restaurang 

I styrdokumenten, dvs. Lpf 94, kursplaner för hotell- och restaurang, står det inte 
preciserat att hotell- och restaurangutbildningen ska sträva mot målet ekologisk 
omställning. Däremot finns det vissa kommuner som har det med i sina mål i 
skolplanen, att jobba mer för miljön, mer för hållbar utveckling i undervisningen. 
Detta arbete kan därför ligga till grund för en framtida undervisning. Det är relevant 
och användbart för det tar upp just hur skolan kan arbete med en omställning från 
konventionellt till ekologiskt. Det ger en insikt i hur detta görs ute på restauranger 
samt en idé till hur detta kan genomföras på en hotell- och restaurangutbildning och är 
klart förenligt med läroplanen, värdegrunden och uppfyller de kursmålen som handlar 
om hållbar utveckling 

Regeringens uppmaning och mål att jobba mer mot en hållbar utveckling, motiverar 
därför valet att använda och lära ut vad ekologiskt är. Denna rapport samlar fakta om 
detta som är användbart i undervisningen. 

Ett förslag på hur man genomför det kommer jag att gå närmare in på i kapitel 6.3. 
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6. Diskussion 

6.1 Vad jag kom fram till….. 

Efter att ha jobbat med detta examensarbete i flera månader ska jag nu försöka 
komma till några slutsatser. Det kan kanske vara till hjälp för mig, mina kollegor och 
våra elever i ett framtida arbete och undervisning om ekologisk mat.  

Den stora frågan jag har valt att fokusera på i det här examensarbetet är hur man 
ställer om från konventionellt till ekologiskt- och hur det då fungerar rent praktiskt 
och ekonomiskt, samt hur jag kan använda detta till undervisningen. De frågorna 
intresserade mig väldigt mycket. De andra frågorna jag ställt mig är en väg till denna 
stora fråga om omställningen och hur jag kan genomföra detta i undervisningen med 
eleverna. Vid en omställning och i det pedagogiska arbetet med eleverna, är det viktigt 
att ha den kunskapen Då vet en person hur den ska gå till väga, vad som lämpar sig 
och vad som inte lämpar sig. Efter att ha intervjuat sex personer är jag övertygad om 
att en omställning där både elever och personal på en restaurangskola är överens om 
slutmålet, som kanske kan vara att bli KRAV-certifierade, är möjlig. Det är glädjande 
att se att så många som hälften tror det skulle göra någon skillnad om de använde 
ekologiska produkter, men oroväckande. Glädjande menar jag, eftersom eleverna visar 
intresse och oroväckande eftersom de visar likgiltighet. Det att så många som sex 
stycken svarade att de inte visste för de var inte intresserade. Då undrar jag vad detta 
ointresse beror på? Trötthet eller likgiltighet? Jag vet inte? 

Innan jag gjorde mina intervjuer så trodde jag att det skulle vara svårt att ställa om från 
konventionellt till ekologiskt. Enligt de jag intervjuat så ”är det bara att bestämma sig”. 
Kan det verkligen vara så frågar jag mig? Men den frågan har jag ännu inte fått svar på. 
Eftersom jag och mina kollegor ännu inte ställt om på vår arbetsplats så kan vi inte 
säga hur lätt eller svårt det är för oss. Men utifrån mina svar på intervjuerna så tror jag 
att det ändå krävs en hel del arbete. Sedan beror det på hur ekologisk man vill vara. ”ut 
i ”fingerspetsarna” som Joel och Erik. Eller såsom de övriga, som var relativt 
engagerade de med, men visst händer det, erkände de, att de köpte konventionellt.  

Det skrivs en hel del i tidningar och debatten handlar dels om huruvida de livsmedlen, 
om de odlas enbart på ekologisk väg, kommer att räcka till hela jordens befolkning. 
Detta skrev Hans Olsson en artikel om i Dagens Nyheter 2009-04-1123.   Hans Olsson 
menar att det inte finns några belägg varken från Livsmedelsverket eller från 
Konsumentverket att ekologiskt odlad mat skulle vara bättre och mer näringsrik. Men 
jag tror att det är mycket mer komplicerat än så, man bör se sig själv som en del i 
helheten, anser jag. Enligt de jag intervjuade så handlar det om inställningen, bryr vi 
oss om vår miljö eller inte? Vad vi vill lämna till våra barn? Det är frågor vi bör ställa 
oss.  

Felet kanske ligger i priset också, maten är för billig idag, enligt den intervjuade Elin 
Rydström i Hans Olssons artikel. ”Ingen ska behöva svälta, vi kan producera 
tillräckligt med mat med ekologiska odlingsmetoder. Men i framtiden när vi blir fler 
människor på jorden måste vi ändra vår kost. Det är inte hållbart att äta så mycket 

                                                      

23 http://www.dn.se/nyheter/sverige/ekomat-till-varje-pris-1.842516. 
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animalier som vi gör i dag”, säger Elin Rydström i Hans Olssons artikel. Det kan 
mycket väl bli grupperingar i samhället i framtiden, de som är för och de som är emot 
ekologiskt. Klart är i alla fall att ska en restaurang ställa om från konventionellt till 
ekologiskt, så måste de ha rätt inställningen och ett brinnande engagemanget, en massa 
vilja och en hel del kunskap om det ekologiska, som drivkraft. Sedan lär man sig 
givetvis under resans gång, det menar de jag intervjuat. Men nu finns det vetenskapliga 
bevis för att Hans Olsson kan ha rätt i att jordens grödor inte kommer att räcka till för 
jordens befolkning om allt skulle odlas på ekologisk väg. I boken Organic Crop 
Production- Ambitions and Limitations24, menar i alla fall vissa forskare det. Detta 
kommer jag att diskutera vidare i kapitel 6.2. 

Om jag tittar lite på de frågor jag ställde till respondenterna, så ställer jag mig frågan: 
har jag fått svar på dem? Jag har både fått svar på de 11 frågorna, samt mina 4 stora 
övergripande frågeställningar till arbetet. 

Den första frågan jag ställde i intervjuerna var ”vad är ekologiskt för dig”. Här fick jag 
många otroligt intressanta svar! Svaren vittnade om ett djupt livsengagemang hos vissa, 
medans för andra hade resan precis börjat, verkade det som Gustav och Harald gav 
otroligt fascinerande svar på den frågan. Gustav svarade att vi har ett ansvar för vår 
jord och dess framtid, det var så han kände när jag frågade om ordet ekologiskt. Han 
gav ett lugnt och övertygande intryck på telefon. Han övertygade mig och skulle säkert 
kunna övertyga många, för det kändes som om han visste vad han pratade om. Gustav 
är den, av de jag intervjuade, som jobbat längst med ekologiskt inom 
restaurangbranschen. Efter att jag pratat med honom ville jag verkligen själv göra 
något för vår jord, min ”resa” startade med mitt samtal med honom. Jag ville lära mig 
mer för att sedan kunna undervisa om detta. Jag blev mer övertygad och lärde mig mer 
om ekologiskt vid min nästa intervju, den med Harald. Det blev ett mycket trevligt 
möte som gav ytterligare svar på min första fråga och även de övriga.  

Den andra frågan jag ställde vid intervjuerna, var om det fanns någon kontrollfunktion 
för det ekologiska på deras restaurang/rörelse. KRAV utför varje år kontroller, inte 
själva, utan genom andra anlitade kontrollföretag. Tydligt var att dessa kontroller 
kunde vara väldigt noggranna.  

På den tredje frågan i intervjun, skiljer sig svaren åt något, frågan löd: hur länge sen var 
det du ställde om till ekologiskt? De jag intervjuade hade ställt om vid olika tidpunkter 
till ekologiskt. Men det som tydligt visade sig här var att de som jobbat längst med 
ekologisk mat, var så trygga och övertygade om att ekologiskt var det enda rätta, de 
visade deras svar. De var trygga med att jobba med ekologiskt och att få det att gå 
runt, att bli lönsamt. Det är annars det vanligaste yttrandet man hör att ”ekologiskt är 
jättebra, men för dyrt”. Gustav hade jobbat med ekologiskt i tio års tid och sa att han 
hade fått ned kostnaderna per portion i det skolköket där han jobbade nu. Väldigt 
positivt, tycker jag men han ”går lite mot strömmen”. Alla de övriga jag har intervjuat 
säger ändå att det har blivit dyrare, fast det är värt det menar de. Men då undrar man 
hur Gustav bär sig åt. På grund av det, att han verkar veta knepen, så skulle jag 
verkligen försöka att anlita honom som gästföreläsare/gästkock på skolan i 
undervisningssyfte, om min skola väljer att jobba med detta och ställa om.  

                                                      

24 Kirchman.H, Bergström.L, eds (2008)Organic Crop Production-Ambitions and Limitations, 

Uppsala:Springer, 
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De andra jag intervjuade säger även att det inte heller var svårt att ställa om till 
ekologiskt, enligt dem, utan det var mest en fråga om ett beslut. Men som sagt att man 
bör vara medveten om att det tar mer tid och kostar lite mer pengar. Då tror jag att det 
är bra att ha med sig en hel del kunskap, då blir nog en omställning lättare, kostar 
mindre samt tar inte så lång tid. De som jobbar med ekologiskt har lärt sig att välja rätt 
sorts råvaror efter säsong och tillgång.  

En annan fråga som jag inte ställde till respondenterna, men som kom upp av sig själv 
till diskussion var, ”måste vi ha allt det här stora utbudet året om”. Jordgubbar mitt i 
vintern, tomater och gurka i december/januari, är det nödvändigt? För en del är det 
invant beteende, tror jag. Vi är så vana att kunna köpa allt det här att vi inte tänker 
längre om vi verkligen behöver det. Detta irriterade speciellt Anna, som sa, ” vi lever 
verkligen i ett konsumtionssamhälle och en dag måste vi börja ändra vårt beteende, det 
bör vi göra redan nu”. Frågan är hur villiga människor är att avstå från det som de är 
vana vid. Förmodligen har vi alla lite svårt att avstå vissa saker. 

Jag tycker att jag fick svar på alla mina intervjufrågor och att där fanns vissa likheter 
och skillnader mellan svaren. Alla sex levde verkligen för ekologiskt och gick in för 
det. Det ångrade inte att de ställt om.  

När det gäller bakgrundshistorian fanns mycket att läsa på internet och ”historiabiten” 
ger en bra grund och stå på om man ska undervisa i det här med ekologiskt, anser jag. 
Sedan fick jag en tydlig definition av vad ekologiskt är utav de jag intervjuat. I några av 
de intervjuades definitioner låg det mycket egna värderingar. Men sedan var en del svar 
nästan en direkt definition av KRAV:s definition av vad ekologiskt innebär.  

På frågan vilka KRAV:s regler var för att bli certifierade, så fick jag tydliga svar på 
KRAV:s egen hemsida. Men jag fick även tydliga svar på hur en restaurang/ett 
lantbruk gör för att hålla sig kvar och förbli KRAV-certifierad, samt hur kontrollen går 
till. Kontrollerna verkade vara relativt hårda, även om de bara utförs en gång om året, 
men då gällde det att ha kontroll på sina papper. Här förstod jag att det innebar ganska 
mycket arbete och det tog mycket mer tid än innan de intervjuade ställt om till 
ekologiskt. Tid är ju pengar och därför så tror jag att de restauranger som ställer om till 
ekologiskt måste ha en rätt så bra lönsamhet, eftersom marginalerna blir mindre. Det 
menade i alla fall Henrik.  

Min fråga om omställningen, hur den går till och hur man sedan får det ekonomiskt 
och praktiskt att gå ihop, tycker jag kan skönjas lite i alla de svar jag fått på mina 
intervjufrågor. De här människorna som jag intervjuat menar att det inte handlar om 
så mycket annat än att bestämma sig. Att ha en inställning till det här med ekologisk 
mat och det är deras drivkraft, tycker jag det verkar som. De drivs av sitt engagemang 
och sin tro på att de gör en insats för miljön, vår jord och jordens framtid. Dessutom 
menar de att de vill veta vad de stoppar i sig.  

Jag fick en hel del tips i hur man praktiskt kan gå till väga vid en omställning, i 
böckerna från ekomatcentrum25. Det var delvis det jag var ute efter när jag ställde den 

                                                      

25 Ekocentrum, informationscentrum för ekologiska produkter. (2004). Ekologiskt i offentliga 

storhushåll. Uppsala: ekomatcentrum med stöd av Jordbruksverket. 
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frågan, men utav respondenterna fick jag kanske inte så mycket praktiska tips, utan 
mer insyn i hur det kan vara att ställa om och sedan jobba med det.  

När det gäller andra vinster än miljövinster så tyckte jag att de jag intervjuade hade lite 
svårt att rent konkret peka på något, mer än det de sagt tidigare i intervjun. Flera 
svarade att de tyckte det fanns hälsovinster med att jobba med ekologiskt i stället för 
konventionellt.  Man mår bättre om man vet vad man stoppar i sig, tyckte de. Men det 
är inte vetenskapligt bevisat. Detta påpekade jag dock inte för mina respondenter, det 
kändes som en ”het” fråga som kunde ha skapat långa diskussioner.  

KRAV vill att den röda tråden ska finnas, det vill säga ett ”miljötänk” överallt i hela 
restaurangen och det är väldigt positivt tycker jag. Alla är tvungna att tänka ur ett 
miljömässigt perspektiv och då blir det en ”dominoeffekt”. Det ena föder det andra 
och till slut tänker man även på vad man handlar för redskap till köket och möbler till 
restaurangen, något som Harald och hans medägare gör på sin restaurang. Är det inte 
så det ska vara? Det tycker jag. Till slut tänker vi varje steg vi tar och då har vi kommit 
långt mot ett omfattande miljöarbete. Då är det inte bara detta att handla ekologiskt 
utan även att handla och tänka miljömässigt.  

Dagens ungdomar är olika medvetna om ekologiskt, det pekar mina enkäter på och 
även respondenterna håller med om detta. Det handlar om hur engagemanget är hos 
deras föräldrar och vad de handlar, om de handlar ekologiskt. Enkäten har dock inte 
kunnat ge några djupare svar på hur elever tänker, den har endast ”skrapat lite på ytan” 
och hjälpt mig att få en liten uppfattning om vad ungdomar i dag tycker och vet om 
ekologiskt.  

Men jag anser att även i skolan kan vi göra mycket genom att undervisa och jobba med 
ekologiskt. Då kommer vi fram till frågan: hur är detta examensarbete relevant för 
yrkeslärare inom hotell- och restaurangutbildningen? Min tanke och enligt mitt förslag 
i resultatet, kan detta arbete ligga till grund för en framtida undervisning om ekologisk 
mat och omställningen till det. Hur krögare och restauranganställda gör för att få det 
att fungera, hur de tänker, anser jag är värdefullt att veta. En utav de viktigaste källorna 
på en yrkesutbildning är från någon yrkesverksam som gjort samma sak, där kan 
eleverna lära sig mycket. Det är viktigt att ha en fot kvar i yrket och en koppling till 
branschen, så att det blir så verklighetsnära som möjligt för eleverna.  Även 
styrdokumenten talar ju för att jobba med ekologiskt, det är således något som kan 
relateras till ett miljöperspektiv. Regeringen och Livsmedelsverket strävar efter att vi 
går mot en hållbar utveckling, är då att jobba mer med ekologiskt, ett steg på vägen 
mot detta? Det är i alla fall att göra något, anser jag. 

Däremot känner jag, efter att ha läst boken- Organic Crop, artiklar och vad regeringen 
och Livsmedelsverket säger om ekologiskt (kapitel 6.2), att jag inte är helt säker på att 
det räcker med att handla och odla enbart ekologisk mat och om det leder till en 
hållbar utveckling. Vi skulle kunna göra det delvis, till exempel att byta ut några av våra 
produkter mot ekologiska, inte allt för då räcker maten inte till enligt dessa forskare. 

                                                                                                                                        

Ekocentrum, informationscentrum för ekologiska produkter.(2003). Naturligt vis, ekologisk mat 
för restaurang och storkök. Laholm: ekomatcentrum med stöd av jordbruksverket. 
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Men den stora frågan tror jag, i framtiden, kommer att handla om att vi bör minska vår 
konsumtion – är vi beredda att göra det? Jag tror inte det, utan det kommer alltid att 
finnas människor med mycket pengar som är beredda att betala vad som helst för att 
få vissa saker. Frågan är om de är beredda att betala med vår jord och våra liv. 

 

6.2 En bok som föder tvivel? 

I introduktionen, kapitel 1, tar jag upp en bok26, som handlar om vad några forskare 
kommit fram till om ekologiskt odlad mat. Boken diskuterar bland annat huruvida 
ekologisk odlad mat är bättre än konventionellt odlad mat. Samt om maten, om den är 
ekologiskt odlad, kommer att räcka till för väldens befolkning. Flera olika forskare har 
studerat detta och kommit fram till vissa svar i denna bok. Lars Bergström, Holger 
Kirschman och Gundi Thorvaldsson skriver i bokens inledande kapitel om att 
ekologiskt odlad mat har fått många lovord och uppmärksamhet av allmänheten och 
media de senaste två årtiondena. I Sverige finns det ett politiskt mål att den ekologiskt 
odlade arealen ska upp till 20 % av den totala odlade arealen. Detta har skapat en ”må 
bra känsla” hos konsumenter som köper ekologiskt odlad mat, menar dessa forskare. 
De menar att det till och med är så att den ekologiskt odlade maten alltid är bättre att 
köpa för dessa konsumenter som tror på den, även om det innebär långa transporter.  

Efter omfattande studier och analyser, som resulterat i dessa forskares bok, har det 
framkommit en annan bild av det hela, en djupare analys baserad på fältexperiment. 
Det har gjorts jämförelser mellan ekologisk och konventionell odling, inte uppskattad 
av samhället.  

De bevisar att konstgjorda uppfinningar, såsom konstgjorda gödningsämnen ofta leder 
till produktion av skördar i större kvantiteter och av god kvalité. 

Forskarna menar också att eftersom användandet av bekämpningsmedel med negativa 
effekter i de konventionella skördarna är strängt förbjudet i utvecklade länder och så 
gott som borttaget från marknaden, så är riskerna väldigt små att grödorna innehåller 
gifter. De låga värden av bekämpningsmedel som ändå upptäcks i maten måste bli 
utvärderade och relaterade ur ett giftperspektiv samt ett potentiellt hälsoriksperspektiv, 
som bör inkludera lämpliga säkerhetsmarginaler. Alla grödor över lag innehåller 
naturliga gifter som många gånger är farligare än bekämpningsmedlen. De ekologiskt 
odlade grödorna innehåller i bland dessa farliga naturliga gifter som då inte kan 
bekämpas eftersom inget bekämpningsmedel används. Bekämpningsmedlet används 
för att skydda skörden från svamp, insekter samt andra sjukdomar på liknande sätt 
som vi människor tar mediciner när vi är sjuka. 

Dessa forskare skriver även i boken om huruvida maten från världens skördar skulle 
räcka till alla världens människor om alla odlade ekologiskt 27. År tjugohundratrettio 
kommer världens befolkning ha ökat till mellan åtta och nio miljarder människor. Det 
innebär att världens grödor skulle behöva ökas med minst femtio procent av vad som 

                                                      

26 Kirchman.H, Bergström.L, eds (2008)Organic Crop Production-Ambitions and Limitations, 

Uppsala:Springer, sidan 1-10 

27 Kirchman.H, Bergström.L, eds (2008)Organic Crop Production-Ambitions and Limitations, 
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produceras i dag. Det skiljer sig åt en hel del mellan olika länder hur mycket mer som 
skulle behöva odlas och det är dessutom beräknat att räcka om en människa äter fyrtio 
gram animaliskt protein per dag. Men i dag i industriländerna äter vi cirka sjuttioen 
gram per person och dag. Så det handlar allstå även om att minska vår konsumtion om 
maten ska räcka till alla.  

Ekologiska grödor genererar tjugofem till femtio procent mindre avkastning, det blir 
alltså mindre skörd på en ekologisk odling mot en konventionell. Detta är ett problem 
och därför tror dessa forskare att det blir svårt att föda världens befolkning på enbart 
ekologiska skördar, det räcker helt enkelt inte till, med tanke på den ökade 
befolkningen. För att försäkra sig om att världens grödor ska räcka till i framtiden bör 
tonvikten läggas på ytterligare utveckling av moderna och lokalt anpassade former för 
en produktion. Utan en ideologisk fördom som tidigare uteslutit möjliga lösningar. 

Däremot så har regering och Livsmedelsverket ett ”ekologiskt riktat tänk”. I 
regeringens skrivelse ekologisk konsumtion och produktion28 , visar de ändå på att de tror på 
att ekologiskt kan vara en väg mot ett miljövänligare samhälle och en hållbar 
utveckling. Däremot tror de inte att vi enbart kan odla ekologiskt, då räcker inte våra 
grödor till mat åt alla. Detta är en fråga som jag inte har svaret på, men som är väldigt 
intressant. Hur det går återstår att se. Framtiden får utvisa utgången av detta, ”den som 
lever får se”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

28 http://www.regeringen.se/sb/d/1603/a/61179 
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6.3 En idé och ett lektionsförslag 

Hur kan detta examensarbete användas i undervisningen av elever vid en hotell- och 
restaurangskola? För det första så kan arbetet vara av intresse och ge en inblick och en 
idé om hur en omställning går till och vad man bör tänka på, både ekonomiskt och 
praktiskt för att det ska fungera. Ska alla vara delaktiga och hjälpa till krävs det att de är 
insatta i de bitarna jag har tagit upp i min frågeställning till arbetet. Att få med sig 
eleverna på ”tåget” är oerhört viktigt, annars funkar det inte. 

Jag har därför ställt mig frågorna hur, vad och varför när jag funderat på relevansen av 
detta arbete för skolan. 

Hur ska arbetet användas, hur jobbar vi med det och vad ska användas:  

Detta ska eleverna jobba med i årskurs ett på matlagningslektionerna, det kan också 
göras på gastronomin i årskurs tre eller på matlagningen i årskurs två. På några 
inledande teoretiska lektionspass, två till tre, får eleverna veta vad ekologisk mat är och 
vad det står för och historian bakom ekologiskt odlad mat.  Vad KRAV har för 
funktion och regler, kontroller för certifiering, skillnaden mellan KRAV och EU-
ekologiskt samt vad ekologiskt fiske och lantbruk är för något. Det blir så att säga en 
bakgrund för eleverna och då kan arbetet användas i undervisningen. Läraren kan 
berätta en del men eleverna kan även jobba med egna frågor om detta som har gjorts i 
förhand av läraren, baserat på rapporten. Hur detta genomförs kan variera, antingen 
kan eleverna jobba enskilt med detta eller så kan de delas upp i grupper och skriva om 
olika frågor för att sedan redovisa för varandra. Det är en fördel om ett studiebesök 
hos en ekologisk lantgård/ekologisk producent kan genomföras i samband med att 
eleverna läser och jobbar med detta. 

Nästa steg är att jobba med omställningsfrågan i köket, då kan materialet i 
bakgrundskapitlet 2.8 och 2.9 användas, hur man ställer om i ett restaurangkök och 
hur man får det att gå ihop ekonomiskt. Det materialet innehåller en hel del tips som 
är bra och som ger riktlinjer för lärare och elever hur detta ska göras. Detta material 
läser vi och diskuterar tillsammans på ett till och med två lektionspass (cirka en timme 
lång), för att sedan gå ner i köket och tillsammans titta på vad vi kan göra där och hur 
vi organiserar det hela. Tillsammans med eleverna diskuterar läraren då en lämplig 
meny, för att sedan enas om den är ekonomisk rimlig, detta efter att läraren kollat upp 
leverantörer. Men det är bra om läraren gjort research på detta innan så den vet vilka 
varor som kan vara rimliga att köpa som ekologiska vid en eventuell KRAV-
certifiering. Vi tittar även på resultatkapitlet 5.1, där krögare och kockar berättar hur de 
gjort när de ställt om och hur de jobbar med det. Det får eleverna läsa och 
kommentera. 

Inför inköp av ekologiska varor måste också lager och förråd tömmas, sorteras och 
städas så att det inte blir massa svinn. Eleverna ska göra detta. Hela tiden ska eleverna 
vara delaktiga i detta arbete, det är de som driver elevmatsalen, läraren ska vägleda. 
Även här är det bra med studiebesök hos någon ekologisk producent, om det finns 
någon i närheten som skolan kan handla ekologiskt kött av till exempel.  

Elever och lärare sammanställer en meny som de beställer hem varor till, sedan tillagar 
och säljer i elevrestaurangen. Först provas detta under några gånger/veckor med 
eleverna, sedan görs en utvärdering innan KRAV kontaktas för en eventuell 
certifiering.  
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Varför är det viktigt med undervisning och studiebesök i detta inför en eventuell 
omställning? På grund av att eleverna bör veta vad de håller på med, meningen med 
det. Dessutom är det min tanke att de ska veta vart maten kommer ifrån, då blir de 
också mer rädda om den och förstår förhoppningsvis att ta vara på allt så det blir 
mindre svinn. Läraren på en hotell- och restaurangskola som väljer att jobba med detta 
och ställa om till ekologiskt, ska fungera som en länk mellan verkligheten. Det vill säga 
mellan ekologiska restauranger och dess ekologiska producenter till de elever som går i 
skolan och ska bli framtida kockar, kallskänkor och servitriser. Många producenter 
saknar detta i dag och uppskattar att de som handlar av dem är intresserade. 

Utvärdering: Detta ska utvärderas med samling efter varje matlagningslektion eleverna 
haft i köket, det vill säga i slutet av dagen(en ”matlagningslektion” är sex till sju timmar 
lång). Då får försöket utvärderas och kommenteras av lärare och elever och frågor 
som ”vad fungerade/fungerade inte, vad bör ändras”, diskuteras. Eleverna skriver 
själva i sina loggböcker under dagen vad de tycker, de kan använda dessa vid en 
diskussion. Läraren antecknar vad som kom fram vid utvärderingen och om ändringar 
förslås genomförs de vid nästa lektion. 

Om och när skolan väl blivit KRAV-certifierad kan det vara så att det är redan är 
bestämt vilka varor som ska vara ekologiska, de kan ju även utökas om ekonomin 
tillåter. Men även då kan arbetet användas i undervisningssyfte i hur man ställer om till 
ekologiskt i ett restaurangkök. Lektionerna och undervisningen kan då genomföras på 
ungefär samma sätt, fast det blir då i början för eleverna, när de börjar på skolan. De 
får då en grund att stå på och vet en del om vad det är de jobbar med på en skola som 
är KRAV-certifierad. Vill inte skolan certifiera sig så kan arbetet ändå användas, 
förutsatt om skolan jobbar med ekologiska produkter.   

Vad ställer detta för krav på läraren: Det handlar mycket om tid, anser jag. 
Överhuvudtaget så måste allt arbete med ekologiskt och en eventuell omställning till 
det på en skola, fördelas mellan alla lärare för att det ska vara möjligt. Bland annat bör 
en lärare vara inköpsansvarig och en annan materialansvarig.. Vi måste hjälpas åt, 
annars är detta svårt att genomföra. Dessutom bör läraren vara väl förtrogen och insatt 
i ekologiskt. Inför varje lektion bör denne även vara väl förberedd, men material och 
idéer, då går arbetet lättare. Vidare så finns det obegränsade möjligheter att jobba 
gränsöverskridande med till exempel samhällskunskapen, naturkunskapen, svenskan. 
Ämnen som miljö, politik kan vara utgångspunkten och dessa kan relateras till 
ekologisk matlagning och ekologiskt tänkande i köket. 

Sammanfattningsvis kan man säga att arbetet kan vara en inkörsport som kan ligga till 
grund för en undervisning med eleverna inför en eventuell omställning till ekologiskt. 
Det kan fungera som bakgrundmaterial och senare som en referens till vad branschen 
vet och kan om omställning, hur man jobbar och får det att gå ihop och fungera med 
ekologiska produkter, en tipsbank helt enkelt. Det går även att genomföra infärgning 
med andra ämnen, som jag tidigare nämnt. 

Detta lektionsförslag har planerats av författaren till detta examensarbete, (vilken har 
arbetat som lärare i nio år), i samröre med en kollega på skolan som också arbetat i 
tjugofem år och gör så än, på en hotell- och restaurangskola. 
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6.4 Vidare studier 

En fortsättning och andra del på detta arbete skulle kunna vara att jobba vidare med 
att tillverka ett läromedel för det här, men det kommer jag inte att göra i detta arbete, 
då skulle det bli för stort. Det finns mycket att utveckla inom ämnet hållbar utveckling 
och miljö som härrör till ekologisk mat. 

Jag skulle även välja att göra intervjuer med skolkök, restaurangskolekök som har ställt 
om, det skulle ge en verklighetsanknytning och en relevans till ett läromedel som 
kunde användas inom skolan, när det gäller omställningen från konventionellt till 
ekologiskt. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Enkät om ekologiska råvaror  

Kryssa för det svaret som du vill ge, tack! Kommentera gärna där det står 

att du ska kommentera, ditt svar är viktigt för mig! 

1. Vad betyder det att något - t.ex. mat är ekologiskt odlat? 

 

o Att det är odlat med bekämpningsmedel 

 

o Att det är odlat utan bekämpningsmedel 

 

o Att det är odlat på speciella ställen 

 

o Jag vet inte 

 

Kommentera gärna:( Om du har någon åsikt eller exempel) 

 

 

 

 

2. Har du några erfarenheter av att laga mat med ekologiska råvaror, t.ex. 

hemifrån? 

 

o Vi lagar alltid all mat hemma/bakar mycket med ekologiska 

råvaror 

  

o Vi lagar en del av maten (25-50%), eller bakar ibland med 

ekologiskt 

 

o Vi lagar aldrig mat eller bakar med ekologiska råvaror 

 

o Jag vet inte vad vi använder för råvaror hemma 

 

Kommentera gärna:(om du har någon åsikt eller exempel) 
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3. Tror du att det skulle vara mer miljövänligt att använda ekologiska råvaror i 

skolan på matlagningen? 

 

o Ja, det skulle verkligen vara bra för miljön 

            Kommentera – hur då menar du? 

 

 

 

 

 

o Det skulle kanske göra lite skillnad för miljön men inte så 

mycket. 

            Kommentera - vad menar du? 

 

 

 

 

 

o Det skulle inte göra skillnad alls tror jag 

            Kommentera – vad menar du? 

 

 

 

 

 

o Jag vet inte om det skulle göra någon skillnad, jag är inte 

intresserad 

 

 

Kommentarer, övriga åsikter: 

 

 

 

 

4. Tror du det skulle vara ekonomiskt, dvs. inte dyrare med inköpen av maten 

att använda ekologiska råvaror här i skolan på matlagningen? 

o Det skulle bli billigare än vad det är nu med maten tror jag. 

o Lite mer skulle det nog kosta, men inte så mycket, ungefär samma 
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o Jag tror det skulle bli mycket dyrare med inköp av maten än vad 

det är nu. Ekologiska varor är dyrare. 

o Jag har ingen aning och jag är inte intresserad 

 

 

 

 

5. Hur bra/dåligt utbud har du/ni på ekologiska varor i den affären där du/ 

dina föräldrar köper mat  

 

o Mycket gott ekologiskt utbud. Ungefär hälften av varorna-50%,  

finns där finns även att köpa som ekologiska. 

 

o Ganska gott ekologiskt utbud 15-30% av varorna finns som 

ekologiska, men alla varor finns inte 

 

o Dåligt utbud, det finns högst mellan 10-25 st råvaror som är 

ekologiska 

 

o Jag vet inte, har inte tittat 

 

Kommentarer, övriga åsikter 

 

            6. Tror du att det skulle smaka bättre med ekologisk mat? 

 

o Ja, det skulle smaka godare, mer smak, fräschare 

Kommentera gärna hur du menar: 

 

 

o Lite skillnad kanske, men inte så mycket 

Kommentera, hur menar du: 

 

 

o Jag tror inte det skulle vara någon skillnad alls i smak: 
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o Jag vet inte, jag är inte intresserad 

7. Vad skulle du tycka om att laga mer- helt eller delvis ekologisk mat 

här på HR-programmet i Oskarshamn? 

 

o Ja, det skulle vara jättekul, jag tycker ekologiskt är bäst, tycker 

det är bra och hälsosamt! Kommentera mer varför: 

 

 

 

o Ja, visst skulle det vara kul, men jag är inte så insatt 

Kommentera, hur menar du: 

 

 

 

 

o Jag vet inte, jag har ingen åsikt, det spelar inte någon roll för mig. 

Kommentera varför: 

 

 

 

 

o Nej, det tycker jag inte, jag gillar inte ekologiskt! 

Kommentera varför: 

 

8. Vad tror du om framtiden för det som är ekologiskt? Kommer det bli 

mer eller mindre ekologiskt att handla i affärerna, kommer det bli 

billigare? 

 

Kommentera med egna ord: 

 

 

   Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

1. Vad är ekologiskt för dig? 
2. Har ni någon kontrollfunktion i er/din restaurang för era ekologiska rätter/ den 

ekologiska menyn, det ekologiska restaurangköket? 
3. Hur länge sedan var det du ställde om till ekologiska råvaror till matlagningen i ditt 

kök och hur gick det till? 
4. Vilka för/ nackdelar finns det med ekologisk mathållning och hur ser ni på 

omställningen från konventionellt till ekologiskt? 
5. Vad har du för ekologiska produkter/råvaror som du satsat speciellt på, har det att 

göra med säsong, pris att du valt dessa? 
6. Är det svårt att få tag på ekologiska råvaror i tillräckliga kvantiteter – hur är 

kvaliteten på ekologiska råvaror? 
7. Vad har blivit bättre sen du började med ekologiskt/ställde om till ekologiskt? 
8. Vad har blivit sämre sen du började med ekologiskt/ställde om till ekologiskt? 
9. Är du nöjd att du satsade på ekologiskt, ångrar du dig? 
10. Tror du/ni att folk och framförallt ungdomar idag vet vad ekologiskt är, vad de 

handlar om och är de intresserade och vill veta mer? 
11. Finns det några andra vinster än möjligtvis hälsovinster av att jobba med 

ekologiska råvaror? Vad finns det för hälsovinster? 
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Bilaga 3  

Intervjuer 

        Intervju 1- man södra Sverige, 2010- 02-24 

Han jobbar som kock, receptskapare och projektdrivare inom ekologisk matlagning. 
Han är ansvarig för Waldorfsskolans skolkök i en skola i Södra Sverige och är även en 
utav de drivande personerna bakom unga Ekokockar, som är en kocktävling för 
matlagningselever på gymnasieskolan. De senaste tio åren har hanjobbat med 
ekologisk matlagning och kan inte tänka sig att jobba på något annat sätt. För honom 
innebär ordet ekologiskt att man har ett ansvar. Ursprunget är viktigt för honom ”att 
veta att det går att lita på maten man stoppar i sig”. ”Jag bryr mig inte så mycket om 
min egen kropp, jag bryr mig mer om jorden och framtiden”.  

Waldorfskolan jobbar med biodynamiskt odlad mat. Inom biodynamiskt utgår man 
från att allt utgör en helhet och inom odlingen eftersträvar man att bli självförsörjande 
och själv odla allt foder så att djuren bli självförsörjande och de i sin tur ska producera 
gödsel som behövs för odlings skull. Kompostering och vallodling är viktiga inslag i 
den biodynamiska odlingen, man eftersträvar levande jord och vill inte förstöra den 
med konstgödning och gifter, den gödsel man använder ska vara komposterad innan 
den sprids.  

Waldorfskolan där han jobbar är även KRAV- certifierade sedan fyra år tillbaka. Det 
var ingen lång process att ställa om från konventionella råvaror till ekologiska menar 
han, det var bara att bestämma sig och tänka igenom menyplaneringen. Det handlade 
inte bara om att köpa ekologiskt utan även att köpa varor efter säsong. Transporterna 
och hållbara produkter är aspekter som man bör väga in. Till exempel så kanske det 
inte är hållbart att köpa gurkor i februari, tycker han. ”Det är bara att titta ut genom 
fönstret säger han, vad kan växa ute nu?” Istället för att betala mycket pengar för 
gurkan som består mest av vatten så kan man satsa på mer hållbara produkter såsom 
rotfrukter och bönor och linser i februari. Det vill säga sådant man kan lagra själv, 
säger han, man kanske inte alltid kan utesluta gurkor och tomater och sallad i februari 
men rätt så ofta, då kan man även tjäna några kronor på det.  

Hur får man det ekonomiskt att gå ihop, frågade jag honom. ”Maten har det faktiskt 
blivit billigare per portion hos oss sedan vi ställde om till ekologiskt från 
konventionellt”, säger han då. Dessutom ligger vi i linje med vad andra skolor betalar 
för skolmaten per portion ungefär, säger han. Är det något livsmedel som är extra 
svårt att få tag på ekologiskt, efter säsong? Nej, att anpassa sig efter tillgång och säsong 
är något vi har lärt oss, det blir enklare ju längre man håller på, säger han. Det är en 
utmaning att klara sig med ett begränsat antal produkter. Till exempel så är det säsong 
för Ekologiska Apelsiner från Cicilien just nu och nu är de extra goda, dessutom är 
transporteras de med tåg hit och det är miljövänligt.  

Han säger att det är lite ”sjukt” att så många inte verkar bry sig, det är jobbigt att bry 
sig vad de stoppar i sig och att det är så lätt för många att inte bry sig och bara 
fortsätta i samma spår. Någonstans måste vi stanna upp och börja tänka, menar han.  

Varför Waldorfskolan som han jobbar på valde att ställa om till ekologiskt var hans fel, 
säger han själv. ”Jag såg möjligheterna på skolan och pratade med de som jobbade här 
och sedan bestämde de sig för att prova mitt förslag”.  ”Fördelarna är så stora så det 
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överskuggar det eventuella negativa och då det känns det så futtigt i det stora 
sammanhanget”.  

Kontrollerna har blivit hårdare för KRAV-certifierade restauranger på sista tiden, säger 
han som även jobbar en del åt KRAV som deras ”maskot”. KRAV måste positionera 
sig i den senaste tidens debatt och hänga med. I dag så håller certifieringsreglerna på 
att ändras och det arbetet är inte färdigt än utan från och med den första juli, 2010, ska 
de nya reglerna gälla, säger han. Reglerna är tänka så att restaurangerna kan få stjärnor 
för i hur hög grad de är ekologiska, det vill säga hur mycket ekologiska livsmedel de 
använder i matlagningen. I dag är det istället så att en restaurang har en eller två rätter 
på menyn som är lagade med enbart ekologiska livsmedel. På det här viset tror han att 
blir enklare för restaurangerna att bli KRAV- certifierade. En del restauranger jobbar 
redan såhär i dag, de har ett antal produkter som de alltid måste ha ekologiska för att 
få använda KRAV- stämpeln.  

Hur medvetna är ungdomar idag om ekologisk och vad det innebär? Jag tror det är 
väldigt olika, säger han. Det handlar om hur man har det hemma, vad ungdomarnas 
föräldrar använder: ekologiska livsmedel eller konventionella. Däremot så reagerar 
ungdomar oftast på något sådant som rättvisa, till exempel så kan det vara bra att låta 
dem ta reda på vart ifrån bananer kommer, då tror jag att det kommer att väcka 
tankarna hos dem, eftersom bananodlingarna är väldigt orättvis och exploaterad i 
världen. Ungdomarna är som mest formbara där när de är 15-18 år och då har ni 
pedagoger chansen att påverka dem i skolan.   

Andra vinster än miljövinster med ekologiskt kan vara, ur ungdomarnas perspektiv, att 
de börjar tänka på sin hälsa ”vad är det jag stoppar i mig?”, kanske en del utav dagens 
ungdomar börjar ställa sig den frågan. Samt att de börjar ifrågasätta saker och tänker 
mer på vad de konsumerar, inte bara i fråga om maten utan andra saker, till exempel 
varför allt produceras i Kina och varför är det så billigt.  

Min intervju med denna man var väldigt givande och hans starka argument för 
ekologiskt och åsrtidsanpassade livsmedel skulle kunna övertyga vem som helst om att 
börja handla ekologiska livsmedel. Intervjun med honom väckte många tankar hos mig 
och jag kommer i fortsättningen att handla mer ekologiskt.    

        Intervju 2, man, kock, egen företagare, södra Sverige, 2010-03-01 

Denna man är krögare, kock och har tre olika restauranger som han driver tillsamman 
med fyra andra personer. En utav restaurangerna är sedan 2008 KRAV-certifierad: De 
andra två restaurangerna drivs även de på liknande sätt, men är inte KRAV-godkända: 
En restaurang som lagar ”Worldfood”, det vill säga mat från övriga världen och en 
restaurang där det är inriktat på mat som ska ge en ”skärgårdsupplevelse”, den 
restaurangen är endast öppen under högsommaren, sju veckor om året. 
Restaurangerna ligger i en kustnära stad, så det blir mycket mat från havet. Han har 
även skrivit egna kokböcker, recept till tidningar och företag, samt är en ofta anlitad 
föredragshållare som ”brinner” för ekologiskt. 

Ekologiskt för denna man innebär att man själv som människa ingår i ett slags 
kretslopp och att man förstår det. Från inköp till utsläpp kan man påverka det på alla 
möjliga sätt och gör det genom att göra val, till exempel så är det mer ekologiskt att äta 
bönor än kött. ”Samtidigt så kan det vara ekologiskt enligt certifieringarna, till exempel 
KRAV och då är det en stämpel för mig som gör att jag kan bli vägledd i butiken till 
det som är ekologiskt”.  
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Hur fungerar kontrollfunktionen för er? KRAV har olika certifieringsorgan som 
kommer ut och gör kontrollen åt dem. Till vår restaurang kommer 
hushållningssällskapet ut och gör kontroller. Det finns även Arenea som gör 
kontroller.  När de kontrollerar hos oss så tittar de på följesedlar för en månads tid och 
kollar att de tjugo produkterna som vi har sagt att vi köper ekologiska är KRAV-
märkta, de får inte vara EU-ekologiska, det är inte tillräckligt för KRAV-certifieringen.  

Utöver de tjugo produkterna så köper vi in flera andra ekologiska produkter, men de 
är inte med på listan över de tjugo vi måste köpa KRAV-märkta för att fortsätta att få 
ha certifieringen. Eventuellt kommer vi att ha fler produkter på den listan i framtiden. 
Kontrollanten tittar också på våra uppsatta miljömål: om vi har försökt att följa dem 
samt även vår miljöpolicy: har vi satt upp den tydligt i restaurangen eller på menyn så 
gästerna kan se den. Det kontrolleras även om vi använder diskmedel och tvättmedel 
som är miljömärkta. För oss är det här inget svårt att följa, vi har valt att betala de här 
pengarna som det kostar att vara med i KRAV och då ligger det i vårt intresse att vi 
ska göra rätt: vi tror och jobbar verkligen för det här. KRAV tar ut en engångssumma 
när en restaurang blivit KRAV-certifierad på sju till åttatusen kronor och sedan tas det 
årligen ut en avgift på cirka tretusen kronor för att få fortsätta att vara certifierad.  

Förut fungerade det så att man hade en eller två rätter på menyn som var KRAV-
märkta men den håller på att ändras och vi har idag som sagt de här tjugo produkterna 
som vi måste ha KRAV-märkta. Det fungerar bättre eftersom det system som var förr 
med en eller två rätter ”kunde slå knut på sig själv”. Det vill säga om jag veckan innan 
skulle göra menyn med de KRAV-märkta rätterna så visste jag inte då om jag skulle få 
tag på råvaror till de rätterna eller inte, det var oftast svårt att veta om det skulle funka. 
Det system vi har i dag fungerar bättre. Det jag fokuserar på när jag väljer de här 
produkterna är att det ska vara sådant som alla alltid kommer i kontakt med, till 
exempel så köper vi alla mejeriprodukter ekologiskt och alla mjölsorter.  

Gästerna ska inte gå ifrån restaurangen utan att ha ätit något ekologiskt. Det har hänt 
att gästerna har ställt frågor om vad som är ekologiskt, samt frågat varför allt inte är 
ekologiskt- då får man förklara för dem hur det fungerar. Det som kan göra mig arg är 
människor som säger att de inte tror på ekologiskt, de människorna vet inte så mycket 
och de måste man bemöta med riktiga exempel. Deras argument är oftast att 
ekologiskt är så mycket dyrare, vilket det inte alltid är.  

För tio år sedan var det mesta mycket dyrare men i dag är det inte alltid en 
jätteskillnad. Ekologiskt kommer alltid att vara dyrare eftersom det går åt mer arealer 
att odla samma mängd som konventionellt, eftersom inget bekämpningsmedel 
används. Men priset att veta vad man stoppar i sig tycker jag får vara lite högre, sen 
kan jag förstå att alla inte kan köpa allt ekologiskt, men köper man en del så är det bra. 
För mig är det ekologiska det äkta och är det som borde heta konventionellt, det andra 
är det som är konstigt med olika tillsatser.  

Restaurangen har funnits i sju år och det började med en grundtanke som var att vi 
använde närproducerat och en del ekologiskt, sedan ville vi kunna använda KRAV-
symbolen och jobbade därför för att uppfylla kraven för det. Därför var det enkelt för 
oss och att ställa om tog ingen tid, vi beställde de ekologiska produkterna på nästa 
beställning av råvaror. Det som tog tid var att sätta upp miljömål och hitta miljövänliga 
alternativ till rengöringsmedel och liknande. De flesta är ändå ganska miljövänliga.  

Kostnadsmässigt blir det lite dyrare, jag har ännu inte hittat någon ekologisk 
råvara/produkt som är billigare än konventionella. Ekologiskt kostar lite mer, men inte 
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väldigt mycket mer. Vi har inte höjt priserna i restaurangen, men har små marginaler, 
vilket gör att restaurangen måste gå runt. Vår grossist är Servera och de har blivit 
bättre på att ta fram och sälja ekologiskt än de var för några år sedan, de har förstått 
att det är många som vill handla ekologiskt så därför måste de tillhandahålla mycket 
ekologiskt.  

Vi förvarar det ekologiska för sig själv inte enbart i egna förråd eller kylar, till exempel 
grönsakerna, de ekologiska, förvaras i plastbackar.  Mejeriprodukterna står i sina egna 
förpackningar, tillslutna och nästa alla är ekologiska.  

Det som har blivit bättre är att vi har blivit mer noggrannare med allt, inte bara sådant 
som KRAV-certifieringen ställer krav på utan till exempel så sopsorterar vi, det är 
inget krav från KRAV. Vi doserar diskmedlet bättre, blandar ut det med vatten, det 
behöver inte vara så koncentrerat som det är för att det ska bli rent. Det blir även mer 
ekonomiskt när vi gör så. Vi tänker efter mer, när vi ska beställa material som till 
exempel möbler och porslin till restaurangen, är det vi beställer miljömässigt rätt i 
tiden. Det som har blivit sämre är att allt detta tar väldigt mycket tid. Förr hann man 
med mer annat runt omkring, såsom att gå på mässor och möten. Vi är inte fullärda 
utan lär oss fortfarande nya saker om ekologiskt, men vi har kommit en bra bit på väg.  

Vi har kontakt med andra ekologiska restauranger och kan på så sätt ge varandra tips 
och råd.  När det gäller medvetenheten om ekologiskt hos ungdomar idag så skiftar 
det mycket. Det beror på hur de har det hemma och jag upplever att de har så mycket 
som händer med dem själva i den åldern, de är upptagna av det och ser inte vad som 
händer runt omkring dem. Men det har blivit skillnad mot när jag själv var ung, då 
visste vi ingenting.  

Andra vinster än miljövinster är att du äter riktig mat, du vet vad du stoppar i dig och 
det smakar bra. Andra vinster är inom den egna familjen, vi pratar ofta om ekologiskt 
hemma och det har blivit något positivt som bundit familjen samman. 

Intervju 3, kvinna i norra Sverige, 2010-03-15 

Denna kvinna jobbar som inköpsansvarig på Stadshotellet i Sundsvall. Hon jobbar 
dessutom med driften av hotellet och är en utav de ansvariga. Hotellet ingår i en 
hotellkedja. De har sedan ett tag tillbaka målet att alla deras hotell ska servera KRAV-
märkt frukost till sina gäster. Restaurangen på hotellet är inte KRAV-märkt ännu, men 
kanske kommer den att bli i framtiden för där finns ekologiska rätter på menyn. Men 
denna kvinna jobbar inte i köket, så den biten jobbar kockarna där vidare med.  

För henne betyder ekologiskt miljövänligt, obesprutat, sedan har KRAV har ytterligare 
krav på det ekologiska. ”Men just nu har vi väldigt höga krav på oss själva: att vi ska ha 
mycket KRAV-märkt på frukosten”. Tretton grupper ska vara KRAV-produkter för 
att frukosten ska vara KRAV-certifierierad och vi har dessutom fler än det med på vår 
frukost här på hotellet. Varje gång jag får en följesedel så grön markerar jag det som är 
KRAV-märkt och ekologiskt, så att de som kommer ut och gör kontroll kan se att vi 
har köpt rätt råvara. Vi måste hela tiden köpa KRAV-märkta råvaror, vid kontrollen så 
går de även bakåt i tiden och kontrollerar så vi har haft ekologiskt hela tiden. Det är 
alltså väldigt noga att vi köper rätt hela tiden för att vi ska få behålla KRAV-
certifieringen.  

Vi blev KRAV-certifierade på vår frukost i februari 2009. Vår chef är väldigt 
uppfinningsrik och vill jobba för miljön och det är han som har bestämt att vi ska 
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jobba med KRAV. Dessutom blev hela hotellkedjan ISO14001-certifierade förra året. 
ISO14001 ingår i en serie standarder, ISO-14000serien, som fungerar som hjälpmedel 
för att utveckla ett effektivt system för ledning och styrning av miljöfrågor i ett företag 
eller en organisation, det är en kravspecifikation med miljömål som företaget måste 
följa.  

Omställningen till KRAV gick till så att ägaren samlade representanter från varje hotell 
till två eller tre ställen i Sverige. På det mötet fick vi information av ägaren, av KRAV 
och av några drivande från hotell som redan hade gjort detta på försök, de berättade 
hur de hade gjort och hur det gått. Det var inte svårt att ställa eftersom vi inte håller så 
stora lager och vi visste om detta en tid innan så att vi kunde börja beställa KRAV-
märkt när det skulle vara de råvarorna på frukosten. Kostnadsmässigt blir det lite 
dyrare, vissa produkter är mycket dyrare, till exempel äggen som kostar dubbelt så 
mycket som vanliga konventionella, men andra produkter skiljer det inte så mycket på.  

Det är väldigt uppskattat hos gästerna och då blir det bra marknadsföring och något 
som kan göra att hotellet får fler gäster.  

Vi har vissa ekologiska basvaror som vi har året om, men ibland är det leverantörer 
som tappar sin KRAV-certifiering och då måste vi leta upp någon ny. Vissa perioder 
går det kanske heller inte att få tag på en del varor, till exempel så fick vi inte tag på 
ekologisk honung ett tag. Det var heller inget vi kunde påverka utan vi fick acceptera 
det då. Grönsakerna kan även de vara svåra att få tag på i perioder, därför satte vi som 
mål att vi skulle ha en ekologisk grönsak varje dag, vilken det var kunde variera. Hur 
kvalitén är just nu vet inte jag eftersom vi mest har haft morötter på vår frukostbuffé. 
Kvalitén på torrvaror och mejerier är bra, det smakar ”som vanligt”. Däremot kan 
leveranstiderna vara långa för vissa livsmedel som till exempel konserver med bönor, 
därför gäller det att ha lång framförhållning med de varorna.  

Det som har blivit bättre sen vi blev KRAV-certifierade är uppskattningen hos våra 
gäster som verkar var väldigt hälsomedvetna. En del av dem tränar i ett gym som 
ligger i samma byggnad som vi och de uppskattar den ekologiska frukosten väldigt 
mycket. Dessutom får vi mycket frågor av människor, till exempel så frågar många hur 
sillen kan vara ekologiskt och då har jag lärt mig att det är flera krav som ska vara 
uppfyllda: båtarna ska köras på miljövänligt diesel och vara målade med miljövänlig 
färg och de får inte fiska där fisken är utrotningshotad. Jag kan inte komma på något 
som har blivit sämre, det skulle vara att priserna är högre på varorna men det är inget 
problem eftersom folk är villiga att betala mer för ekologiskt, det ligger ”i tiden”.  

Det varierar mellan olika anslutna hotell hur mycket man tar ut för frukosten, vi tar ut 
mindre och tjänar därför mindre pengar, men vi vill inte höja priserna eftersom vi har 
ett hyresavtal med värden som grundas på rumspriset.  

När det gäller hur väl medvetna ungdomar är idag om ekologiskt och vad det är så tror 
jag att det beror på vad de har för föräldrar och hur engagerade dessa är i ekologiskt. 
Sen tror jag att de skulle vara mer intresserade om man informerade dem och 
verkligen satte dem in i vad ekologiskt handlar om.  

Andra vinster än miljövinster med ekologiskt tycker jag är hälsovinster. Det är 
nyttigare med ekologiskt. Sedan har vi aspekten med transporterna, det vill säga är det 
långa transporter för det ekologiska varorna så väger det över att handla 
närproducerade, speciellt för oss här i norra Sverige som kan ha långa avstånd till våra 
producenter.  
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Intervju 4, kvinna i mellan Sverige, 2010-03-15 

Denna kvinna driver tillsammans med sin man ett lantbruk och en bagarbod med egen 
gårdsbutik och kafé. Ibland tar de även emot sällskap som äter soppa och hembakat 
bröd och hon är beröm både i trakten och utanför den för sin goda ostkaka som är 
helt ekologisk. Det mesta som hon bakar och säljer är helt ekologiskt. Paret driver 
även ekologiskt lantbruk och odlar eget speltvete som är ett mycket gamalt sädesslag 
som odlades mest förr i tiden.  

Ekologiskt för mig är i första hand att inga bekämpningsmedel är använda, det är 
naturligt odlat. Sedan tänker jag också på odlingssättet, till exempel att det finns 
möjlighet till att växelodla och byta plats på grödorna från år till år.  

Kontroller utförs på vår gård, eftersom vi är KRAV-certifierade. Men kafédelen har vi 
inte KRAV-certifierat, fast vi använder ekologiska råvaror. Däremot är vårt bageri 
KRAV-certifierat. Jordbruket ställdes om till ekologiskt 1995 och djurhållningen 1998. 
Men bageriet startade vi inte förrän 2007, så det har vi inte hållit på med så länge.  

Tidsmässigt tog det ingen tid att ställa om, vi har aldrig velat jobba med andra råvaror 
än ekologiska för vi tror bara på det. Visst blir inköpen av råvarorna dyrare, men vi 
odlar ju mjölet själva, det vill säga spelten, det kostar det med men blir billigare än om 
vi skulle köpa det i affären.  

Det är mycket jobb med allt, vi jobbar dubbelt upp både min man och jag och sedan 
har vi vår dotter som är anställd heltid, samt timanställda periodvis. Vi bakar inte med 
vanligt vete utan använder det egna odlade speltvetet, dessutom använder vi oss av 
eget odlat råg också. Men vårt signum, det vi är mest kända för, är den ekologiska 
spelten. Spelten är ett anspråkslöst sädesslag för den behöver ingen jätte bördig jord 
för att kunna växa, vi har ganska sandig jord här och det funkar bäst.  

Vi har inga problem att hålla oss ekologiska, vi har jobbat så länge med det så vi vet 
hur vi ska göra. Däremot så är vi ingen ju ingen restaurang så de reglerna kan vi inte.  

Säsongsmässigt och prismässigt är det inte alltid så lätt, till exempel vintertid, då det 
inte finns så mycket ekologiskt odlade grönsaker i Sverige och de ekologiska 
grönsakerna från andra länder kanske är väldigt dyra, då får man tänka. Dessutom 
måste det fungera att sälja också, vi kan ju till exempel inte lägga en morot på en 
smörgås vi ska sälja i kaféet, för det vill ingen ha, då kanske vi måste ta paprika. Men 
det känns ändå okej för vi köper den ekologiska paprikan som är från Spanien.  Den är 
dyrare men vi väger priset mot nödvändigheten. Vi har även eget växthus och där 
odlade vi sommaren 2009 våra egna tomater, det gjorde att vi hade egna tomater som 
vi kunde lägga på smörgåsarna till långt in i december, väldigt mycket godare och 
billigare. Och det var ändå inget växthus med värme i, att det fungerade var fantastiskt 
tycker vi.  

Ungdomar i dag är inte alla helt övertygade om att ekologiskt är bra. Enligt mina 
erfarenheter så lyssnar de inte alltid och de väljer lite själva vad de ska tro på. Men man 
måste börja någonstans och då har jag lyckats att övertyga dem om att inte köpa 
vanliga bananer, men de måste själva bli övertygade det går inte att tvinga dem. Här på 
gården har vi haft det bra som har mycket eget odlat som är både närproducerat och 
ekologiskt, såsom kött och mjölk. Det har varit bra för mina barn och barnbarn, men 
de flesta andra ungdomar har det inte så och då är det föräldrarnas fotspår och åsikter 
de oftast följer.  
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Andra vinster än miljövinster skulle kunna vara att vi blir mer hälsomedvetna och mer 
medvetna om våra behov, vi behöver inte alltid ha allt till hands. Jag tycker att vi 
människor är så bortskämda nu för tiden, vi ska ha allt och det ska gå snabbt, vi bör 
minska på våra krav och tänka över vad vi egentligen behöver. Det är några tankar 
som jag tycker jag har fått av att jobba med ekologiskt. 

Intervju 5, man i mellan Sverige, 2010-04-02 

Denna man tog över ett kafé för 1 år sedan. I kaféet jobbar de enbart med ekologiska 
produkter, närproducerat är också viktigt, enligt honom. Han driver kaféet tillsammans 
med sin fru. 

Ekologiskt för mig betyder en process, ett kretslopp där jordbruk och miljö fungerar 
tillsamman. Den ekologiske lantbrukaren får ut mindre på sina arealer än den som 
odlar konventionellt, men helhetsbilden av hur naturen mår, blir tydligt i den 
ekologiske bondens arbete och att den gör en insats för jorden. Den känslan vill vi 
också uppnå och förmedla när vi jobbar med ekologiskt.  

Vi har ingen som kontrollerar att vi jobbar med ekologiska råvaror, eftersom vi inte är 
KRAV-certifierade. Men däremot så åker jag själv ut till mina leverantörer och 
kontrollerar vad jag köper, det får mig att må bättre när jag vet vad jag jobbar med.   

Att bli KRAV-certifierade är inget för oss. Jag tycker att det är fusk för dem som är 
anslutna till KRAV, de behöver inte ha allt ekologiskt, utan endast fåtal varor. 
Antingen så gör man det till 100 procent anser jag, annars blir det bara en 
”halvmetesyr”. Alla våra råvaror är ekologiska, förutom pärlsocker som inte finns att 
få tag på ekologiskt och vit choklad som är så fruktansvärt dyr. Det innebär att vi 
köper både svenskt ekologiskt och EU-ekologiskt.  Att jobba med enbart ekologiskt 
tar mer tid och kostar mer, därför måste vi ta ut lite högre pris. Det i sin tur är något 
som människor som kommer hit ibland har svårt att förstå. Så det är något som vi har 
fått jobba med, att få folk att förstå att det är fina råvaror de får i maten de köper.  

Bakgrunden till att vi valde att jobba med ekologiskt är att vi tycker om hur de 
ekologiska bönderna jobbar, det är ett hållbart system och de konventionella är inte 
bra. Att spruta sina åkrar för att få ut så mycket som möjligt så som en konventionell 
bonde gör, är inte hållbart.  

Smaken på råvaran varierar mycket från säsong till säsong, tycker jag. Till exempel en 
morot smakar inte likadant från år till år. Vi jobbar med årstidsanpassade grönsaker 
och därför är det då svårt att få tag på grönsaker på vintern. På grund av det så lagrar 
vi en hel del grönsaker över vintern och nu börjar de ta slut. Det är också mer 
ekonomiskt fördelaktigt för oss att göra så. Jag kan inte allt, men lär mig mer och mer. 
Till exempel så är det bra att bestämma med de leverantörerna/bönder vi har köpt 
ifrån att de säljer ett visst antal kg eller ton till oss av sin skörd, en säsong och att göra 
det tidigt. Då att vi är säkra på att få tag på de mängder råvaror vi behöver.  

Mitt val att jobba så här ångrar jag inte och jag kan inte tänka mig att jobba på något 
annat sätt, skulle inte detta fungera så slutar jag, för jag skulle aldrig kunna jobba med 
enbart konventionella råvaror.  

För mig finns det alltså inget negativt med att arbeta med ekologiskt. Jag tror inte 
ungdomar i dag förstår vad det handlar om att köpa ekologiskt och leva med et. Det 
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finns en helhet bakom det, ibland förstår inte ens vuxna. Det krävs kunskap och 
utbildning. De tror kanske att det bara är en häftig grej som är inne just nu.  

Vinster som blir för, framför allt de som odlar ekologiskt, är att de utvecklar det hela 
från år till år och grönsakerna förbättras allt eftersom de lär sig mer. Det behövs fler 
ekologiska bönder, för trots allt så ökar det ekologiska, även om de allra flesta handlar 
det som är billigast och då inte ekologiskt. 

Intervju 6, kvinna, företagare i restaurangbranschen, södra Sverige, 2010-04-10 

Denna kvinna är delägare i en restaurang som är KRAV-certifierade. Hon har ansvar 
för de ekologiska inköpen till restaurangen och kaféet och har även ansvar för 
ekonomin samt jobbar i driften i ett kafé som drivs ihop med restaurangen. Hon har 
även jobbat med KRAV-certifieringen och miljödiplomeringen som restaurangen 
också har. Alla delägare hjälps nu åt med KRAV- arbetet. 

”Ekologiskt för mig är ren mat utan gifter och besprutningsmedel och där djuren har 
fått ett värdigt liv”. Kontrollerna utförs hos oss av ett företag som jobbar för KRAV 
som heter Arenea och de kommer ut och gör kontrollen en gång om året. De 
registrerar då att vi har de 10 produkter som vi jobbar med som är KRAV-certifierade. 
De kontrollerar följesedlar och utrymmen. De produkter som är KRAV-märkta hos 
oss är till exempel grädde, kaffe, havregryn, grovt mjöl, krossade tomater, bananer. 
Tjugofem procent av alla råvaror vi använder är ekologiska och vill vi att det ska bli 
fler med tiden. Vi har varit KRAV-certifierade i tre år men har jobbat med ekologiska 
råvaror ännu längre.  

Det var inte svårt att ställa om till ekologiskt, man måste bara bestämma sig. Har man 
sedan KRAV-registrerat sig så måste man ju följa det. Bakgrunden till att vi började 
jobba ekologiskt var alla vi ägares gemensamma beslut. Vi var alla intresserade av det 
och dessutom ville våra kockar också jobba med det.  

Säsongsmässigt är det lättast att få tag på ekologiska grönsaker på sommaren och 
speciellt i augusti då det är skördetid för mycket här i Sverige. På vintern försöker vi 
att välja bort så mycket grönsaker som det går, det blir mycket rotfrukter då. Vi 
försöker att följa säsongen och inte plocka in något som det inte är säsong för då blir 
det onödigt dyrt. Ibland är det svårt att få tag på tillräckliga kvantiteter av något 
ekologiskt som till exempel kött och då kan kvalitén kan vara sämre. Det kött som vi 
har KRAV-registrerat och som funkar bäst och håller en jämn kvalité är nötfärsen.  

Vi har små möjligheter att lagra maten, ibland har odlaren kunnat lagra åt oss och vi 
har fått hem efter hand. Det som har blivit bättre sen vi började jobba ekologiskt är att 
det är fler här på restaurangen som blivit engagerade i vad vi gör och vad vi lagar, 
personalen bryr sig mer. Bland kunderna varierar det, en del bryr sig inte alls och andra 
tycker det är jättebra.  

För att få ekonomin att gå ihop, har vi fått höja priserna lite grann men inte mycket, 
men marginalerna är mindre.  

Det som har blivit sämre är att det tar mer tid och går åt mer pengar. Samtidigt tycker 
vi det är värt det. Vi har ju också ett omfattande miljöarbete eftersom vi även är miljö-
diplomerade. Jag lär mig hela tiden och blir bättre på det här, det är en ständig 
utveckling.  
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Intresset bland ungdomar i dag för ekologiskt, är väldigt blandat. En del är 
intresserade, andra inte. Förut trodde jag att intresset var större än vad det är eftersom 
det skrivs så mycket i tidningarna, men det handlar om vad man har för inställning till 
maten, om man tycker den har ett värde. De som tycker det bland ungdomarna, tror 
jag är mer intresserade av ekologiskt. Dessutom handlar det om hur ens föräldrar gör 
och vad de tycker om ekologiskt.  

Andra vinster än miljövinster med att jobba ekologiskt är att vi får en tät kontakt med 
de som odlar den maten vi köper och det är roligt. En gång om året åker vi ut och 
hälsar på de ekologiska odlarna. Då är alla med, även kockar och serveringspersonal 
och då får vi se hur de har det, hur deras verklighet ser ut. Sedan tänker vi alla mer på 
att ta tillvara matrester som blir i köket och inte slänga rester i onödan. Hälsomässigt 
vet jag inte om det gör någon skillnad, det är möjligt eftersom det är mindre, om några 
allas, gifter i den ekologiska maten. 
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