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Sammanfattning
• Den viktigaste egenskapen hos skolmaten är, enligt kostcheferna, att den är näringsriktig. 99% av kostcheferna anser att denna egenskap är ganska eller mycket viktig.
Det är också viktigt att skolmaten är svensk. Närproducerad skolmat är marginellt
viktigare än ekologisk och rättvisemärkt är minst viktigt av de uppräknade egenskaperna.
• De vanligaste kraven i kommunernas livsmedelsupphandlingar handlar om köttinnehållet i kyckling- och köttfärsprodukter. Redovisning av produktionsland, livsmedelstillsatser och salmonellakontroll är också sådant som de allra flesta kommuner ställer krav på idag. Endast två av tre kommuner ställer krav på djurhållningen.
• Den vanligaste kommentaren kring den senaste livsmedelsupphandlingen handlar
om LOU och att lagen begränsar eller helt hindrar kostcheferna i deras arbete och
ambitioner.
• Totalt sett är kostcheferna negativa till hur LOU fungerar vid inköp av skolmat.
Medelbetyget på LOU ligger på 2,56 på den femgradiga skalan från 1 till 5. Man är
visserligen positiv till grundtanken bakom lagen – att värna skattebetalarnas pengar
– men man upplever att tillämpningen av lagen är märklig.
• Kostcheferna tycker att det är mycket viktigt att känna till skolmatens ursprung,
men tyvärr upplever många att det är svårt att skaffa information om detta ursprung.
• Endast 7% av kommunerna har uppsatta mål för hur stor andel av skolmaten som
ska vara närproducerad. När det istället gäller ekologisk skolmat är det betydligt fler
kommuner (56%) som har satt upp mål för hur stor andel som ska ha denna egenskap.
• De kommuner som har satt upp mål för andelen närproducerad respektive ekologisk skolmat har i snitt uppgivit att dessa mål ligger på 30% närproducerat och
nästan 22% ekologiskt.
• Idag är endast 18% av skolmaten närproducerad och 11% är ekologisk. Kostcheferna är själva av den uppfattningen att deras kommuner borde köpa in mer närproducerad och mer ekologisk mat, men de upplever samtidigt att främst närproducerad
mat är något som är svårt att köpa in.
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Fakta om kartläggningen
Bakgrund och syfte
I slutet av 2007 genomförde Skolmatens Vänner en kartläggning av kommunernas
kostchefer/kostansvariga för att öka kunskapen om de måltider som serveras på
landets kommunala grundskolor och förskolor. Skolmatens Vänner och LRF beslutade våren 2011 att genomföra en uppföljning av denna kartläggning från 2007. Syftet
med den nya studien har varit att få en aktuell och tydlig bild av hur det ser ut i landets kommuner idag vad gäller skol- och förskolematen. Vad har förändrats under
de nästan fyra år som gått sedan förra kartläggningen? Vad har inte förändrats?
Resultatet av den nya kartläggningen visar på de problem och utmaningar som finns
ute i landets kommuner, skolor och förskolor. För LRF:s och Skolmatens Vänners del
innebär kartläggningen att man får kunskap om vad man själv bör sätta fokus på i
sina kommande aktiviteter, och på vilket sätt man bäst kan fortsätta driva olika skolmatsfrågor. Det yttersta syftet för Skolmatens Vänner är att värna den mat som serveras i landets skolor och förskolor och att ge dagens unga goda matvanor.

Målgrupp och register
Kartläggningen genomfördes inom samma målgrupp som i studien 2007, nämligen
bland kostchefer, kostansvariga eller motsvarande i landets 290 kommuner. I en hel
del kommuner har man delat upp administrationen i olika kommun-/stadsdelar, och
i dessa fall kan det finnas kostchefer/kostansvariga i varje sådan mindre administrativ enhet. På andra ställen i landet har kommuner gått samman och delar på en kostchef. I vissa kommuner är det olika personer som har ansvar för skolmaten respektive förskolematen och båda kan tituleras kostchef/kostansvarig. Och i enstaka kommuner saknas helt tjänstemän som hanterar frågorna om skolmat/förskolemat – det
finns inget ”mellanskikt” av tjänstemän mellan politikerna och de som praktiskt
hanterar skolmatsfrågorna ute i verksamheten (ansvaret för frågorna ligger i dessa
kommuner på en folkvald politiker, oftast ordföranden i ansvarig politisk nämnd).
Tanken med kartläggningen var att vi skulle få in ett svar per kommun, oberoende
av hur kommunen är organiserad i dessa frågor och oberoende av den exakta titeln/
befattningen hos den som är bäst lämpad att besvara frågorna i kartläggningen. Det
innebar att vi bara vände oss till en person per kommun (nästan uteslutande en
kostchef, kostansvarig eller motsvarande). Om denna person saknade kunskap i
någon speciell fråga fick han/hon samla in information internt för att kunna besvara
frågan. I några kommuner där ansvaret för förskolematen och skolmaten är uppdelat
på ett antal olika stads-/kommundelar har de ansvariga kostcheferna träffats för att
tillsammans fylla i enkäten (och på så sätt ge ett svar för hela kommunen).
Argument AB tog våren 2009 fram ett komplett register med bland annat personnamn, postadresser, telefonnummer och e-postadresser till alla kommuners kostchefer/kostansvariga. Registret ägs och används gemensamt av Svensk Mjölk och
Skolmatens Vänner. Detta register användes i årets kartläggning för att komma i
kontakt med kostcheferna, men först krävdes en ordentlig uppdatering (”tvätt”) av
registret, så att det blev helt korrekt och aktuellt.
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Metod och genomförande
Kartläggningen genomfördes med hjälp av webbenkäter och kompletterande telefonintervjuer.
För att kunna skicka ut mail med länkar till webbenkäten krävdes e-postadresser till
en person per kommun (kostchef, kostansvarig eller motsvarande). Som redan nämnts
användes det specialframtagna register som ägs av Svensk Mjölk och Skolmatens
Vänner. Eftersom registret uppdaterades noggrant under våren 2011 höll det en hög
kvalitet och vi lyckades nå fram till rätt person i så gott som samtliga kommuner.
Allra först skickades ett introduktionsmail ut till de 290 kostcheferna/kostansvariga
(eller motsvarande) för att beskriva projektet och för att ”förvarna” om att de inom
kort skulle få ett mail med uppmaning om att deltaga i kartläggningen. Efter några
dagar skickades sedan huvudmailet ut, i vilket det fanns en länk till webbenkäten.
När det hade gått ca två veckor skickades ett påminnelsemail ut till alla som vid det
tillfället ännu inte hade besvarat enkäten. Ett andra påminnelsemail skickades ut
ytterligare ca tio dagar senare. När vi bedömde att vi inte skulle få in några fler svar
via webbenkäten påbörjades arbetet med telefonintervjuer. Vi ringde då upp till dem
som ännu inte hade besvarat frågorna i kartläggningen.
När vi uppfattade att vi inte skulle få in några fler svar via telefonintervjuer ”stängdes” datainsamlingen och de statistiska datakörningarna kunde göras. I de resultattabeller som togs fram ser man dels totalresultatet fråga för fråga (vad alla kostchefer
svarade), dels resultaten för olika undergrupper av svarande och hur dessa undergrupper skiljer sig från varandra. De undergrupper av svarande (så kallade nedbrytningar) som vi har tagit fram specifika resultat för är dels kommuner som har respektive inte har några kostpolitiska program för skolmaten och förskolematen, dels
olika kommunstorlekar (räknat utifrån antalet skolelever respektive förskolebarn).
Frågorna i kartläggningen var formulerade på ett sådant sätt att de skulle fungera
såväl i webbenkäten som i en telefonintervju. Alla resultaten har bearbetats gemensamt och det finns inga skäl att särredovisa några resultat från webb- respektive telefondelen av projektet.
Kartläggningen var huvudsakligen kvantitativ, vilket innebar att frågorna hade fasta
svarsalternativ och att resultaten i denna rapport presenteras i form av procenttal och
medelvärden. I och med att resultaten är kvantitativa och i många fall bygger på
samma frågor som i kartläggningen 2007 har vi på många ställen i rapporten möjlighet att jämföra resultaten från de båda studierna.
Att undersökningen huvudsakligen var kvantitativ hindrade oss inte från att också
ha med några öppna frågor som genererade resultat av mer kvalitativ karaktär.
Dessa öppna svar kompletterar de kvantitativa resultaten och ger mer ”kött på
benen” i analysen.
Eftersom kartläggningen innehöll ett antal olika frågeområden/ämnen så redovisas
resultaten från projektet i två separata rapporter. Den rapport som du håller i din
hand just nu (del 2) sätter fokus på själva skolmaten, d v s specifika frågor om den
mat som serveras i kommunens skolor och förskolor. I del 1 redovisade vi de frågor
som behandlade olika delar av kommunernas skolmatsverksamhet.
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Undersökningsdeltagarnas anonymitet
Enkäten innehöll främst frågor av faktakaraktär, d v s frågor som syftade till att kartlägga faktiska förhållanden i kommunerna. Men det fanns också med ett antal frågor
av mer subjektiv karaktär, d v s frågor som satte fokus på kostchefernas personliga
åsikter. När det gäller faktafrågorna var undersökningsdeltagarnas enkätsvar inte
anonyma och LRF/Skolmatens Vänner kommer att kunna studera och redovisa hur
resultaten skiljer mellan olika kommuner. Sådana kommunspecifika resultat finns
dock inte redovisade i denna rapport, utan hanteras separat av LRF och Skolmatens
Vänner. När det gäller frågorna som hade mer subjektiv karaktär deltog kostcheferna
självfallet anonymt. Skolmatens Vänner och LRF har inte fått tillgång till dessa subjektiva resultat på individ-/kommunnivå utan endast som aggregerade resultat.
Argument AB, som ansvarade för kartläggningen, är ett oberoende undersökningsoch analysföretag som garanterar de svarandes anonymitet i dessa frågor.

Genomförandeperiod
13 april – 23 maj 2011

Antal svarande och svarsfrekvens
Totalt fick vi in svar från 243 kostchefer/kommuner. 216 av dessa hade besvarat
webbenkäten medan 27 besvarade frågorna muntligt i telefonintervjuer.
Under projektets gång fick vi klart för oss att det helt saknas kostchef, kostansvarig
eller motsvarande i fem av landets 290 kommuner (eventuellt kan det röra sig om
ännu fler kommuner som saknar denna person/funktion, men det var inget vi kunde
fastställa).
Vi utgick således ifrån att det maximala antalet svar vi hade kunnat få in var 285 st,
och med tanke på att vi fick in svar från 243 kommuner blev svarsfrekvensen så hög
som 85%. Detta får anses vara en mycket hög svarsfrekvens och kartläggningen ger
därför en rättvisande bild av skolmaten och förskolematen i landets kommuner.

Huvudansvar för projektet
Fredrik Erfelt, Argument AB
08-663 30 70 eller 070-560 03 42
fredrik@argument.nu
www.argument.nu

Datainsamling
Det administrativa arbetet med webbenkäten samt genomförandet av telefonintervjuerna hanterades av PFM Research i Åre.
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Uppdragsgivare
LRF och Skolmatens Vänner genom Annika Unt Widell.

OBS!
Två saker ber vi läsaren av denna rapport vara uppmärksam på:
1. För enkelhets skull används på flera ställen i denna rapport begreppet ”kostchefer” när vi egentligen åsyftar ”kostchefer, kostansvariga eller motsvarande”.
2. När man summerar exakta procenttal kan man i vissa fall få ett något annat resultat än om man skulle summera motsvarande redan avrundade procenttal. Denna
avrundningseffekt kan leda till att de olika svarsalternativen (staplarna i diagrammen) inte alltid summerar till exakt 100%.
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Bakgrundsfakta om kommunerna
Nedan följer tre diagram som ger lite bakgrundsfakta om de kommuner som deltog i
kartläggningen, d v s de 243 kommuner i vilka en kostchef, kostansvarig eller liknande besvarade frågorna i undersökningen.

Deltagande kommuner – uppdelat på län

I diagrammet ovan ser vi hur de svarande kommunerna fördelar sig mellan Sveriges
21 län. Inte helt oväntat finns det särklassigt flest deltagande kommuner från ”superlänet” Västra Götalands län, men även många kommuner från Skåne län och Stockholms län. Gotlands län består av endast en kommun (Gotlands kommun), varför det
är helt logiskt att just detta län hamnar längst ner i diagrammet.
Fördelningen av deltagande kommuner stämmer väl överens med den totala fördelningen av landets 290 kommuner på de 21 länen. Med andra ord var svarsfrekvensen
ungefär lika hög i de olika länen. Man kan visserligen se en tendens att en något
mindre andel av kommunerna i Stockholms län deltog i kartläggningen (19 av 26
kommuner). Men det beror delvis på att ett antal Stockholmskommuner helt saknar
kostchef, kostansvarig eller liknande och därför inte deltog i kartläggningen (ett så
kallat ”giltigt” eller ”naturligt” bortfall).
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Antal elever på de kommunala grundskolorna

Nästan hälften av kommunerna (45%) har mer än 2 000 elever i sina kommunala
grundskolor. Tre av tio kommuner (29%) har mellan 1 000 och 2 000 elever medan
var fjärde kommun (24%) har max 1 000 elever i de kommunala grundskolorna.

Antal barn på de kommunala förskolorna

Antalet barn i kommunens barnomsorg/förskolor är av naturliga skäl betydligt
mindre än antalet grundskoleelever. I tre av tio kommuner (29%) finns det max 400
barn i de kommunala förskolorna. Ungefär lika många kommuner (31%) har mer än
1 000 barn inskrivna på sina kommunala förskolor och var tredje kommun (33%) har
mellan 400 och 1 000 kommunala förskolebarn.
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Viktiga egenskaper hos skolmaten
I detta avsnitt redovisas resultatet på en fråga om vilka egenskaper som anses viktiga
när det gäller den mat som serveras på landets kommunala skolor och förskolor.
Resultatet redovisas i två olika diagram: I det första diagrammet har vi räknat ut ett
medelvärde på hur viktig egenskapen anses vara. De svarande fick nämligen, för var
och en av egenskaperna, markera sina svar på en femgradig skala från ”inte alls viktigt” till ”mycket viktigt”. I det andra diagrammet visas andelarna som markerade
svarsalternativ 4 eller 5, d v s hur många procent av de svarande som upplever att
det är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt” att skolmaten har en viss egenskap.
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De båda diagrammen på förra sidan visar tydligt vilka egenskaper som anses vara
viktiga hos den skolmat som serveras i kommunerna. Att skolmaten är näringsriktig
tycker så gott som alla svarande (99%) är ”ganska viktigt” eller ”mycket viktigt”.
Medelvärdet på den femgradiga skalan blir så högt som 4,82 när det gäller just
näringsriktigheten. Detta anses därmed vara den särklassigt viktigaste egenskapen
hos skolmaten.
Den näst viktigaste egenskapen – av de fem uppräknade – anses vara att skolmaten
är svensk, d v s vilket land maten kommer ifrån. Två av tre kostchefer (68%) tycker
att det är ganska eller mycket viktigt att skolmaten är svensk.
Drygt hälften av de svarande (53%) tycker att de är ganska eller mycket viktigt att
skolmaten är ekologisk och nästan lika många (51%) tycker att det är viktigt med
närproducerad skolmat.
Av de fem uppräknade egenskaperna anses det minst viktiga vara att skolmaten är
rättvisemärkt. Därmed inte sagt att kostcheferna upplever detta som helt oviktigt.
Nästan fyra av tio kostchefer (38%) anser att de är ganska eller mycket viktigt att
skolmaten är rättvisemärkt och medelvärdet på den femgradiga skalan ligger på 3,37.
Det innebär att samtliga uppräknade egenskaper hos skolmaten anses vara viktiga –
bara olika grad av viktighet.
Det finns en svag tendens att de kostchefer som arbetar i kommuner med kostpolitiska program också tycker att det är extra viktigt att skolmaten har de fem
uppräknade egenskaperna. Det verkar alltså finnas ett visst samband mellan å ena
sidan förekomsten av kostpolitiska program, å andra sidan vilka önskemål och krav
man har på den mat som serveras i de kommunala skolorna och förskolorna.
Det finns också en tendens att kostchefer från större kommuner (räknat utifrån antalet skolelever och förskolebarn) tycker att det är extra viktigt med de uppräknade
egenskaperna. Särskilt gäller detta för den ekologiska aspekten; man ser tydligt att
kostchefer från stora kommuner lägger betydligt större vikt än övrig vid att skolmaten ska vara ekologisk.
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Upphandling av livsmedel till kommunens förskolor
och grundskolor
Ställda krav i samband med upphandling av skol- och förskolemat
Kostcheferna fick svara på vilka krav de hade ställt i den senaste upphandlingen av
livsmedel till kommunens grundskolor och förskolor. Vi ställde två separata frågor;
en om upphandling till grundskolan och en om upphandling till förskolan. I diagrammen nedan ser vi resultaten på dessa båda frågor. I det första diagrammet
redovisas resultatet för upphandling till grundskolan och i det andra diagrammet
sätter vi fokus på förskolan.
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Som vi såg i de båda diagrammen på förra sidan så påminner resultaten för grundskolan och förskolan mycket om varandra. Ett annat sätt att illustrera dessa resultat
är att göra som i diagrammet nedan, d v s visa andelen kostchefer som svarade ”ja”
på respektive typ av kravställning. Vi ser alltså hur stor andel av kommunerna som
ställde olika typer av krav i sin senaste upphandling. Även i detta diagram särredovisar vi resultaten för grundskolan respektive förskolan (förskolan har rosa
staplar och grundskolan ljusblå).

Som redan konstaterats så skiljer sig kraven inte nämnvärt åt när det gäller grundskolematen och förskolematen. Det vanligaste kravet som ställs i livsmedelsupphandlingarna handlar om köttinnehållet i kyckling- och köttfärsprodukter. 86% av
kommunerna ställde denna typ av krav i sina senaste livsmedelsupphandlingar för
både grundskolan och förskolan.
Samtliga sju av de uppräknade typerna av krav ställdes av en tydlig majoritet av de
deltagande kommunerna. Den typ av krav som lägst andel kommuner (67%) ställde
handlar om djurhållning. Men även när det gäller denna typ av krav så var det alltså
två av tre kommuner som hade med det i sina senaste upphandlingar av mat till
grundskolan och förskolan.
När man detaljgranskar resultaten på dessa frågor så ser man en mycket tydlig
skillnad mellan de kommuner som har kostpolitiska program och de som inte har
det. Kommuner som har antagit någon sådan typ av program ställer också betydligt
fler krav i sina livsmedelsupphandlingar. De kommuner som inte har några kostpolitiska program ställer inte lika höga krav på de livsmedel som serveras i de
kommunala grund- och förskolorna.
Det finns också tydliga resultatskillnader mellan stora och små kommuner; de största
kommunerna (räknat utifrån antalet skolelever och förskolebarn) ställer betydligt fler
krav i sina livsmedelsupphandlingar. Små kommuner ställer inte alls lika många
krav på den upphandlade maten.
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Kommentarer kring de senaste livsmedelsupphandlingarna för
grundskolan och förskolan
Efter att ha besvarat frågor om vilka krav kommunerna ställde i sina senaste livsmedelsupphandlingar fick kostcheferna komplettera och utveckla sina svar i en
öppen fråga. Eftersom frågan var helt öppen fick de skriva ner sina svar helt fritt,
med egna ord. Redovisningen av resultaten på denna fråga innehåller därför inga
siffror eller diagram utan endast en sammanställning av de öppna svaren samt ett
stort antal citat som exemplifierar och levandegör kostchefernas svar.
Den öppna frågan löd:
”Har du några kommentarer till dina svar på de föregående frågorna, d v s något att
tillägga vad gäller kommunens krav och riktlinjer i samband med den senaste livsmedelsupphandlingen för grundskolan respektive förskolan?
Ett av de vanligaste svaren på denna fråga handlar om LOU (Lagen om offentlig
upphandling) och hur tillämpningen av lagen hindrar och begränsar kostchefernas
arbete och ambitioner. Många menar att de blir defensiva och ”tar det säkra före det
osäkra” av rädsla för överprövningar. Till exempel så får intentioner gällande ekologiska och närproducerade livsmedel stå tillbaka eftersom LOU inte tillåter att man
ställer den typen av krav i upphandlingarna.
”Felet med livsmedelsupphandlingarna är att priset går före kvaliteten.”
”Kommunen ligger just nu i rättslig process. Överprövade på nio punkter i
upphandlingen.”
”Svårt att med befintliga LOU-regler ställa krav på t ex svenskt eller närproducerat. Vi har verkligen jobbat hårt för att göra det så bra som möjligt.”
”Vi vill och försöker verkligen ställa krav på kvalitet i många avseenden. Och ju
tuffare krav vi ställer, ju värre blir överprövningen.”
”Svårt att få inköpsavdelningen med på det man vill. De hänvisar bara till LOU
och säger att det inte kommer att gå…”
Ett exempel som många lyfter fram är hur ologiskt och orimligt det är att LOU inte
tillåter att man ställer djurskyddskrav på maten som serveras i skolor och förskolor.
Detta trots att den svenska djurskyddslagen är långtgående och aldrig skulle acceptera produktion av den (importerade) mat som idag serveras som skolmat.
”Jag minns att vi t ex ville ställa samma krav som i svensk djurskyddslag, men
att det bedömdes som ohållbart.”
”Med tanke på alla de överprövningar som skett senaste året gällande livsmedelsupphandlingar har vi backat på kraven som vi hade tänkt ställa på t ex
djurhållning (svanskupering, näbbtrimning etc) eftersom det inte är OK enligt
konkurrensverket.”
”De kvalitetskrav på t ex djurhållning som allmänhet och politiker eftersträvar
går inte att förena med LOU. Moment 22.”
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”Sedan får det inte bli så många krav att vi inte kan ha koll på det. Hur ska vi
kunna följa upp att grisarna verkligen har knorr på svansen?”
”Vi kan enligt LOU inte ställa krav på svensk djurhållning (miljöstyrningsrådet).”
När det gäller närproducerat är problemet mer komplext eftersom man dels inte
upplever att man kan ställa den typen av krav i upphandlingen, dels uppger att det
inte finns tillräckligt många närproducenter som är villiga att lämna anbud.
”Närproducerat är inte förenligt med LOU.”
”Svårt att få lokala producenter att lämna anbud trots att vi skapat goda förutsättningar för det med infomöten och möjlighet att lämna anbud enbart på de
mängder producenten vill.”
”Det är grossisternas marknad som styr. Vi har två stora grossister som vet hur
de ska gå tillväga för att bli valda på bekostnad av andra. Tråkigt att inga närproducenter lämnat svar.”
”Många engagerar sig för att få med mer svenskt och lokalt producerad mat. Jag
tror istället att det måste till en lag att luta sig mot för att bättre kunna hantera
överprövning som det i så fall skulle bli tal om.”
Flera av kostcheferna passar på att beskriva hur deras kommun rent organisatoriskt
arbetar med upphandling av livsmedel till skolan och förskolan. I vissa kommuner
finns det mycket starka band mellan kostverksamheten och upphandlingsverksamheten – i andra kommuner är samarbetet mellan dessa båda mycket svagt. Även
samarbetet med politikerna varierar mycket mellan olika kommuner.
”Frågorna om närodlat m m är inte frågor som jag som tjänsteman ska ta ställning till.”
”Jag sitter inte med vid upphandlingen. Vi kommer att bli bättre på dialog med
den gruppen.”
”Kommunen köper inte in livsmedel till de kommunala skolorna eftersom det
sköts av en entreprenör.”
Många kommuner samarbetar med andra kommuner i gemensamma upphandlingar. Syftet är att samordna kompetensen, effektivisera administrationen samt att
öka förhandlingsstyrkan som köpare. Andra kostchefer talar om så kallade ”hängavtal”.
”Vi har hängavtal med Umeå kommun, så de styr i stor utsträckning
upphandlingen.”
”Habo gör ingen egen livsmedelsupphandling utan har hängavtal med
Jönköpings kommun.”
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Synen på LOU vid inköp av mat till kommunens grundskolor
Redan i den öppna frågan nämndes LOU av ett stort antal kostchefer. Just denna lag
och dess konsekvenser för kommunerna vid upphandling av livsmedel är något som
kostcheferna diskuterar mycket. Men vad anser de egentligen om LOU – totalt sett?
Hur fungerar lagen i samband med upphandling av livsmedel till kommunernas
skolor och förskolor?

Men kan sammantaget konstatera att landets kostchefer har en negativ bild av LOU
och hur lagen fungerar vid inköp av mat till kommunala skolor och förskolor. 14%
uppger dock att de är nöjda eller mycket nöjda och drygt var tredje kostchef (35%)
ger LOU betyget 3 på den femgradiga skalan. Bilden av LOU är således inte helt
nattsvart även om den alltså är klart negativ. Så många som 43% av de svarande
sätter ett underbetyg (betyg 1 eller 2) på den femgradiga skalan. 7% svarar ”ingen
åsikt/vet inte” och medelvärdet på den femgradiga skalan ligger på 2,56.
En detaljgranskning av resultaten på denna fråga visar att LOU får ett något bättre
betyg i kommuner som saknar kostpolitiska program. Mest negativa till LOU är
således kostchefer i kommuner som har kostpolitiska program.
Det finns också vissa skillnader i resultat mellan stora och små kommuner (räknat
utifrån antalet skolelever och förskolebarn); minst kritiska till LOU är kostcheferna i
de minsta kommunerna och mest negativa är kostcheferna i de största kommunerna.

Kommentarer kring LOU – hur fungerar lagen vid upphandling av
skolmat?
Som vi redan konstaterat är LOU en fråga som verkligen påverkar och engagerar
landets kostchefer. Efter att i den förra frågan ha satt ett totalbetyg på lagen utifrån
hur den fungerar vid upphandling av skol- och förskolemat så fick kostcheferna i en
öppen fråga kommentera det betyg de hade satt. Frågan var helt öppen och kostcheferna skrev ner sina svar med egna ord.
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Frågan löd:
Kommentera gärna ditt svar på föregående fråga. Vad är bra med LOU
(Lagen om offentlig upphandling) när det gäller inköp av mat till kommunens grundskolor? Vad är dåligt? Möjligheter och hinder?
Den absoluta merparten av alla kommentarer kring LOU är negativa. Kostcheferna
tycker visserligen om grundtanken bakom lagen – att värna skattebetalarnas pengar
och att skapa någon form av objektivitet och konkurrensneutralitet i bedömningen.
”Bra med opartiskheten som ska gälla.”
”LOU är bra vad gäller att pressa ner priserna.”
”Det är bra att det finns en lag som ser till att skattebetalarnas pengar används
till att köpa så billigt som möjligt.”
”LOU är krånglig men – icke att förglömma – en lag som har till syfte att stödja
frihandel och förhindra svågerpolitik.”
I realiteten sätter dock lagen snarare käppar i hjulen än underlättar vid livsmedelsupphandlingar. Man anser att tillämpningen av LOU går på direkt konflikt med de
allmänna värderingarna i samhället när det egentligen är tänkt att vara precis tvärtom – att lagar ska gå i takt med samhällets värderingar.
”Uppenbarligen är kraven för krångliga och för svåra för mindre och lokala
leverantörer eftersom de inte lämnar anbud trots att den breda allmänheten
tycker att vi ska handla lokalt.”
”LOU är ett bra verktyg för att få bra priser och tillgång men begränsar kvalitet
och urval.”
”Lagen går på konflikt med miljöstyrningsrådets riktlinjer. Följer vi deras
riktlinjer, som de säger att vi ska göra, så hamnar vi i överprövning.”
Flera av de svarande påpekar också att LOU går på konflikt med EU-lagstiftningen.
”Maten skulle bli mycket dyrare utan offentlig upphandling. Det mest negativa
med upphandlingarna är att de inte tar hänsyn till svensk lagstiftning utan att
den mer associerar till EU:s lagstiftning.”
”Vi är med i EU och därmed har vi ett samarbete med andra länder. EU ger och
EU tar…”
”Varför gäller inte samma lag i hela EU? Eller tolkar vi det onödigt krångligt i
Sverige?”
De problem och negativa effekter som främst nämns när det handlar om LOU är att
de små producenterna och leverantörerna inte klarar av att konkurrera med de stora
grossisterna.
”Grossisterna har makten – det är svårt att påverka något.”
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”Jag upplever att LOU försvårar konkurrensläget snarare än öppnar upp det.
Lagen har idag blivit så komplicerad att det bara är de stora grossisterna som
ger sig in i leken.”
”På marknaden finns två stora ’helsortimentsgrossister’ och det är endast
dessa två som kan pressa priserna mot varandra. Och det resulterar ju i att
inga mindre producenter eller leverantörer kan vara med.”
”Grundtanken är säkert god. Men det är svårt att köpa från de mindre leverantörerna.”
”Tyvärr finns ett grossistmonopol i Sverige som påverkat hela den offentliga
sektorn negativt.”
Ett annat problem som många nämner är att beslut så ofta överprövas och att kommunerna därför är rädda för konsekvenserna av nytänkande och istället agerar
defensivt.
”Det har blivit kutym av alla grossister och leverantörer att överpröva i evighet.
Det är inte lagen det är fel på utan tillämpningen av den.”
”Överklaganderätten som leverantörerna håller på med i en anbudsstrid borde
kosta den som överklagar. Det ska inte vara lätt att klaga – det ska finnas sakliga
grunder till det.”
”Dåligt att lagen är så rigid och oflexibel att vi inte får ställa krav på svensk
djurhållning till exempel. De riktlinjer som finns från MSR blir överklagade när
vi ställer sådana krav. Det borde vara möjligt att slippa alla överprövningar om
vi hade tydlighet i vad som är möjligt och vad som inte är det. Vi får olika/förvirrade besked från olika parter idag.”
”Det borde kosta om man förlorar i rätten. Som det är nu så har leverantörerna
inget att förlora på att överpröva.”
Ytterligare ett problem som många påtalar är att LOU – eller i alla fall tillämpningen
av den – är så krånglig samtidigt som det saknas kompetens och tid inom kommunernas kostverksamhet. Resultatet blir att man inte gör det man helst skulle vilja,
utan istället gör så lite och så enkelt som möjligt.
”Mycket administration, alltid överklaganden, kräver nästan ’juridiska kunskaper’.”
”Vi skulle behöva en person som enbart jobbar med upphandlingsfrågor gällande livsmedel, men det kommer aldrig att avsättas pengar till detta i en liten
kommun.”
”Att följa LOU ställer mycket höga krav på den som upphandlar. Även om man
kan skaffa sig rätt kompetens för detta så finns det ofta inget utrymme i tjänsten
för att arbeta med frågorna på djupet. Man försöker skrapa lite på ytan tillsammans med alla andra ansvar man har. Lagen borde förenklas.”
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”Det finns få – om än någon – mindre leverantör som har resurser att lägga ett
anbud. Alltför många fallgropar som de marknadsledande grossisterna utnyttjar
genom överklaganden. Det förväntas av mig som kostchef att jag ska kunna
regelverket och i min kravställning kringgå de delar som inte gynnar den
aktuella opinionen. Upphandlingen av bra livsmedel har under åren utvecklats
till att bli en rent juridisk företeelse istället för glädjen av att köpa sunda,
näringsriktiga och säkra livsmedel.”
En mindre grupp svarande uttalar sig positivt om LOU och pekar på att det är nödvändigt med denna typ av lag för att värna skattemedel, pressa priser och vara konkurrensneutrala.
”Det är nödvändigt med offentlig upphandling (det måste finnas styrdokument)
eftersom vi handlar med offentliga medel.”
”Maten skulle bli mycket dyrare utan offentlig upphandling.”
Att de stora grossisterna vinner de flesta anbudsförfaranden leder enligt dessa personer till hyfsat låga priser. De tycker också att maten från dessa leverantörer är ’helt
OK’. En annan fördel med stora grossister är att de kan garantera leveranser på ett
annat sätt än de små aktörerna. Och leveranssäkerhet är något oerhört viktigt för
kommunernas kostverksamhet.
”LOU kan vara bra ur konkurrenssynpunkt. Vi får bättre priser och detta
gagnar givetvis kommunens verksamhet.”
”Maten från de stora grossisterna är OK för det mesta.”
”Enklare logistik då man får hem varor från en grossist, en stor leverantör.”
Flera svarande påpekar också att det egentligen inte är fel på lagen – bara att man
måste ha juridiska specialistkunskaper och arbeta aktivt och kreativt med upphandlingarna.
”Inget fel på lagen – det beror på hur den tillämpas.”
”Det finns möjligheter att kringgå LOU som vi ser exempel på i andra kommuner. Det kräver kunskap och att våga prova andra vägar.”
”Det som är positivt är att vi är fler kommuner som går ihop för att pressa
priserna. Då blir vi en större kund som köper större kvantiteter till bättre
priser.”
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Skolmatens ursprung
I detta kapitel redovisas svaren på tre frågor om skolmatens ursprung. Först frågade
vi kostcheferna hur viktigt de upplever att det är att känna till ursprunget för den
mat som serveras på kommunens grundskolor. Därefter ställde vi frågor om hur lätt
det är att få information om ursprunget för de råvaror respektive hel- och halvfabrikat som köps in till kommunens skolor.

Betydelsen av att känna till skolmatens ursprung

Kostcheferna anser att det är mycket viktigt att känna till skolmatens ursprung.
Medelvärdet på den femgradiga skalan är så högt som 4,67 och 71% markerar
värde 5 (”mycket viktigt”).
Observera att så gott som inga kostchefer upplever att det är ointressant att känna till
ursprunget och endast 1% svarar ”ingen åsikt/vet inte”: Man kan alltså konstatera
att skolmatens ursprung är något som engagerar kommunernas kostchefer.
Det finns en svag (icke signifikant) tendens att kostchefer i kommuner som saknar
kostpolitiska program lägger extra stor vikt vid att känna till skolmatens ursprung.
Resultatet skiljer sig dock inte nämnvärt mellan stora och små kommuner (räknat
utifrån antal skolelever och förskolebarn)
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Information och kunskap om råvarornas respektive hel- och halvfabrikatens ursprung
I diagrammet nedan ser vi hur lätt eller svårt kostcheferna upplever att det är att
skaffa information om ursprunget för de råvaror som köps in till kommunens skolor.
I diagrammet därefter redovisas resultatet på samma fråga fast med fokus på heloch halvfabrikat istället för på råvaror.

De båda diagrammen ovan visar att kostcheferna upplever att det är svårare att
skaffa information om ursprunget när det gäller hel- och halvfabrikat än när det
gäller råvaror. Medelvärdet på den femgradiga skalan ligger på 3,11 när det gäller
hel- och halvfabrikat och 2,73 när det gäller råvaror. Observera att ett högt medelvärde på den femgradiga skalan innebär att det är svårt att skaffa information medan
ett lågt medelvärde innebär att det är lätt.
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Även om medelvärdena inte är alarmerande höga på de båda frågorna (de ligger
hyfsat nära mitten, d v s 3,0, på den femgradiga skalan) så kan man ändå konstatera
att alltför många kostchefer upplever att det är svårt att utläsa ursprunget på de livsmedel som köps in till kommunens grundskolor. 21% tycker att det är svårt eller
mycket svårt att skaffa information om råvarornas ursprung och hela 34% tycker att
det är svårt eller mycket svårt att ta reda på hel- och halvfabrikatens ursprung.
Det finns en tydlig tendens att de kostchefer som arbetar i stora kommuner (räknat
utifrån antalet skolelever och förskolebarn) tycker att det är svårare att skaffa information om råvarornas samt hel- och halvfabrikatens ursprung (jämfört med de kostchefer som arbetar i mindre kommuner).
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Närproducerad mat i kommunens grundskolor
I kartläggningen ställdes ett antal frågor om kostchefernas syn på närproducerad
mat. Resultaten på dessa frågor redovisas i detta kapitel.

Uppsatta mål för andelen närproducerad skolmat

Det är endast i 7% av landets kommuner som det finns uppsatta mål för andelen närproducerad skolmat. 91% av kostcheferna svarar ”nej” på frågan och 2% svarar ”osäker/vet inte”.
Det är tydligt att de kommuner som har tagit fram kostpolitiska program i större utsträckning också har uppsatta mål för andelen närproducerad mat. Dessutom ser
man att uppsatta mål för andelen närproducerad mat är något som är vanligare ju
större kommunen är. I de minsta kommunerna (räknat utifrån antalet skolelever och
förskolebarn) är det endast ca 5% som har uppsatta mål för andelen närproducerad
skolmat. I de största kommunerna är denna andel uppe i nästan 12%.
De 7% av kostcheferna som i frågan ovan svarade att de har uppsatta mål för andelen närproducerad skolmat fick i en följdfråga uppge hur stor denna andel ska
vara enligt kommunens uppsatta mål.
Överst på nästa sida finns ett diagram som visar resultatet på denna fråga och där ser
vi att nästan hälften svarar ”osäker/vet inte”. Om man dessutom betänker att endast
7% av kostcheferna besvarade frågan så var det ytterst få som verkligen kunde uppge en andel närproducerad mat. Totalt sett var det bara nio kostchefer som gav ett
riktigt svar på denna fråga och medelvärdet bland dessa låg på 30%. Med andra ord:
i de få kommuner som besvarade frågan ska i snitt 30% av skolmaten vara närproducerad, enligt de uppsatta målen.
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Med tanke på att så få kostchefer/kommuner (endast 9 st) verkligen kunde uppge en
konkret andel närproducerad mat så ska man vara mycket försiktig med att dra
långtgående slutsatser kring olika mönster och samband i just dessa resultat. Med
detta sagt måste ändå konstateras att det finns en intressant tendens i resultaten; de
uppsatta målen för andelen närproducerad skolmat verkar vara större i kommuner
som har tagit fram kostpolitiska program. I kommuner som inte har tagit fram några
sådana program är de uppsatta målen för andelen närproducerad skolmat mer
modesta.
Däremot är det svårt att identifiera några egentliga resultatskillnader mellan små och
stora kommuner.

Andelen närproducerad mat idag i kommunernas grundskolor
Hur ser det då ut idag? Hur stor andel av skolmaten är närproducerad? Lever
kommunerna upp till sina mål?
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I diagrammet längst ner på förra sidan ser vi att i snitt 18% av skolmaten är närproducerad idag. Observera dock att så många som 72% svarade ”osäker/vet inte” på
frågan – endast en minoritet av kostcheferna kunde uppge en konkret andel närproducerad skolmat. Det är rimligt att tro att det just är kommuner med hyfsat stor
andel närproducerad skolmat som kunde besvara frågan, medan många kommuner
där närproducerad skolmat är mer sällsynt hamnade i stapeln ”osäker/vet inte”.
Om detta resonemang stämmer så är andelen närproducerad mat i realiteten lägre än
18% i landets kommunala grundskolor. Men även om det mot förmodan skulle stämma så är 18% långt ifrån de mål som kommunerna har satt upp. I förra frågan såg vi
nämligen att kommunerna i snitt har som mål att servera 30% närproducerad skolmat.
Kommuner med kostpolitiska program serverar extra mycket närproducerad skolmat. Andelen närproducerad skolmat är så hög som 24% i dessa kommuner.
Det finns också intressanta skillnader mellan olika kommunstorlekar i denna fråga. I
stora kommuner (räknat utifrån antalet skolelever och förskolebarn) är andelen närproducerad skolmat större än i små kommuner.

Inköp av närproducerad skolmat – lätt eller svårt?
Upplever kostcheferna att det är lätt eller svårt att köpa in närproducerad mat till
kommunens grundskolor? Kan begränsad tillgång på närproducerat, eller några
andra inköpsproblem, förklara varför kommunerna inte når upp till de uppsatta
målen för andelen närproducerad skolmat?

I diagrammet ser vi att kommunernas kostchefer tycker att det är svårt att köpa in närproducerad mat till sina grundskolor. Tre av fyra kostchefer (76%) tycker att det är
svårt eller mycket svårt och endast 3% tycker att det är lätt eller mycket lätt. 8% svarar
”osäker/vet inte”, vilket tyder på att de inte är så engagerade i försöken att köpa in
denna typ av skolmat. Medelvärdet på den femgradiga skalan är så högt som 4,25.
De som arbetar i små kommuner och/eller i kommuner som har kostpolitiska program upplever att det är extra svårt att köpa in närproducerad skolmat.
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Kommentarer kring upphandling av närproducerad mat
I den förra frågan såg vi tydligt att landets kostchefer upplever att det är svårt att
köpa in närproducerad skolmat. Varför är det så? Vad är det som hindrar dem från
att köpa in så mycket närproducerat som de skulle vilja? För att få svar på dessa
frågor ställde vi en öppen följdfråga som kostcheferna fick besvara helt fritt, med
egna ord:
”Kommentera gärna ditt svar på föregående fråga. Varför är det svårt/lätt att köpa
in närproducerad mat till kommunens grundskolor? Beskriv också gärna vad du
menar med närproducerat, d v s din definition av detta begrepp.”
Det vanligaste svaret på denna fråga känner vi igen från tidigare frågor, nämligen att
LOU inte tillåter att man ställer krav på närproducerat i upphandlingen av skolmat.
”Att ställa direkta krav på närproducerat i en upphandling är inte lagligt. Att
ställa kvalitetskrav som utesluter andra producenter än de närliggande är
mycket svårt. Här krävs att t ex Skolmatens Vänner hjälper oss att ta fram/formulera bra kvalitetskrav som är juridiskt hållbara vid en upphandling.”
”Det vore bra om lagen ändrades med tanke på att vi är väldigt många som vill
köpa mer närproducerat.”
”LOU sätter käppar i hjulen!”
”Man kan inte ställa kravet närproducerat i en livsmedelsupphandling utifrån
LOU och konkurrenslagen.”
Ett annat vanligt svar är att det finns för få producenter i kommunens geografiska
närhet. Och de få som finns lämnar sällan in anbud till kommunens upphandlingar.
”Beror dels på att det finns få producenter men också att de som finns inte alltid
är villiga att vara med och buda.”
”Det finns ingen som har lämnat anbud på något närproducerat i vår kommun.”
”För att kunna köpa närproducerad mat krävs att de närliggande producenterna
lämnar anbud vid upphandlingen. Vi har i dagsläget ingen som har gjort det.”
Flera svarande påpekar också att närproducerad mat ofta är för dyr och därför inte
kan konkurrera med de stora grossisterna i upphandlingarna. Ytterligare ett bekymmer som kan uppstå för de mindre, lokala producenterna är att de får problem med
logistiken och inte klarar av att leverera maten så frekvent och till så många olika
ställen.
”De närproducerade livsmedlen är för dyra och för få närproducenter lägger
anbud.”
”Lokala producenter har ingen egen transportorganisation.”
”Grossisterna bör tillhandahålla närproducerade varor. Annars får vi så många
transporter i kommunen om vi ska upphandla potatis för sig, äpplen för sig m m.”
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Begreppet närproducerat är också mycket diffust och ingen kan nämna någon allmänt vedertagen definition. Till exempel svarar flera skånska kommuner att närproducerad mat för dem kan vara dansk mat eftersom avståndet till Danmark är så
kort.
”Definitionen närproducerat är inte bra om man tänker på landet som helhet. 20
mil har varit ’vedertaget’, men i Skåne och 20 mil… då hamnar man i Danmark
eller Tyskland.”
”Förklaringen till ordet ’närproducerat’ för mig är inte inom kommunen utan
närmaste producent inom de olika varugrupperna.”
”Ingen vet vad närproducerad mat är. Hur ska jag då kunna specificera det?”
”Omöjligt att ange vad som är närproducerat. Svenskt? Skånskt? Danskt?”

Synen på hur mycket närproducerad mat som kommunen bör köpa in
Vad tycker kostcheferna själva? Tycker de att kommunerna borde köpa in mer eller
mindre närproducerad skolmat än idag?

Ingen enda kostchef vill att kommunen ska köpa in mindre närproducerad skolmat
än idag och endast 4% är nöjda med den nivå som deras kommun har idag (markerar
svarsalternativet ”lika mycket”). Nästan åtta av tio kostchefer (77%) svarar istället att
de vill köpa in mer närproducerat (något mer eller mycket mer). 18% markerar svarsalternativet ”ingen åsikt/vet inte”, vilket tyder på att de inte är så insatta eller engagerade i frågan – eller att det är så svårt att köpa in närproducerat att frågan blir näst
intill irrelevant. Det spelar ingen roll hur mycket närproducerat de skulle vilja köpa
in så länge det är svårt eller nästan omöjligt att förverkliga dessa önskemål.
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Ekologisk mat i kommunens grundskolor
I detta avslutande kapitel visas resultaten på ett antal frågor om ekologisk skolmat.

Uppsatta mål för andelen ekologisk skolmat

En majoritet av kommunerna i kartläggningen (56%) har uppsatta mål för andelen
ekologisk skolmat. Det är alltså betydligt vanligare med mål för ekologisk än för
närproducerad skolmat.
När man granskar resultaten på denna fråga ser man tydliga skillnader mellan olika
typer av kommuner. Det är mycket vanligare med uppsatta mål för andelen ekologisk skolmat i stora kommuner än i små. Denna typ av uppsatta mål förekommer
också mycket mer i kommuner som antagit någon form av kostpolitiska program.
De 56% av kostcheferna som i frågan ovan svarade att de har uppsatta mål för andelen ekologisk skolmat fick i en följdfråga uppge hur stor denna andel ska vara
enligt kommunens mål.
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I diagrammet längst ner på förra sidan ser vi att de kommuner som har uppsatta mål
för andelen ekologisk skolmat i snitt har som mål att servera 21,5% sådan mat.
Ju större kommun, desto större andel av skolmaten ska enligt de uppsatta målen vara
ekologisk. I de största kommunerna (räknat utifrån antalet skolelever och förskolebarn) ligger snittet på 27% ekologisk skolmat. I de minsta kommunerna är genomsnittet för andelen ekologisk skolmat ”endast” 18% i de uppsatta målen.

Andelen ekologisk skolmat idag
I den förra frågan såg vi hur många kommuner som har uppsatta mål för andelen
ekologisk skolmat samt hur stor denna andel ska vara enligt dessa mål. I diagrammet
nedan ser vi hur det verkligen ser ut idag, d v s hur stor andel av kommunernas skolmat som idag är ekologisk.

Enligt de medverkande kostcheferna så är idag 11,2% av den mat som serveras på
landets kommunala grundskolor ekologisk. Denna andel har beräknats utifrån de
kostchefer som de facto kunde ge ett svar på frågan. 13% svarade ”osäker/vet inte”
och dessa kommuner har vi således inte tagit hänsyn till vid uträkningen av medelvärdet.
0% av kommunerna serverar ingen ekologisk skolmat alls idag medan en majoritet
av kommunerna (51%) har mellan 1% och 10% ekologisk mat i de kommunala
grundskolorna. I 35% av kommunerna serveras mer än 10% ekologisk skolmat idag.
Man ser ett tydligt samband mellan kommunstorlek och andelen ekologisk skolmat
som köps in och serveras på de kommunala grundskolorna; ju större kommun, desto
större andel ekologisk skolmat
Man ser också en svag tendens att kommuner med kostpolitiska program serverar
mer ekologisk skolmat än vad de kommuner gör som saknar denna typ av program.
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Synen på hur mycket ekologisk skolmat som kommunen bör köpa in
Avslutningsvis fick kostcheferna ge sin egen syn på hur mycket ekologisk skolmat
som deras kommuner bör köpa in. Vill de egentligen att kommunerna ska köpa in
mer eller mindre ekologisk mat än idag? Eller är dagens nivå lagom?

Kostcheferna är överens om att de skulle vilja köpa in mer ekologisk skolmat än idag.
Endast 1% skulle vilja att man serverade mindre ekologisk skolmat än idag och 8%
tycker att dagens nivå är lagom. 7% hade svårt att besvara frågan och markerade
svarsalternativet ”ingen åsikt/vet inte”. Det innebär att så många som 84% av kostcheferna skulle vilja se något eller mycket mer ekologisk mat på tallrikarna i de kommunala grundskolorna.
Det finns en svag tendens att kostchefer i stora kommuner är extra måna om att öka
andelen ekologisk skolmat, men skillnaderna är inte signifikanta varför man ska vara
försiktig med att dra alltför långtgående slutsatser i analysen kring just detta.
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