
 

 

Att anta dagens kanske största utmaning  
 

Fler kostchefer jobbar idag med hållbarhet i sin verksamhet och lika många vill inkludera 

hållbarhet i sitt arbete. Detta beror på att konsumenterna efterfrågar mer miljövänliga alternativ 

och att resurser behöver användas mer effektivt. Livsmedel som köps in har inte sällan rest 

långväga för att hamna på våra tallrikar vilket kräver både mer energi och bidrar till mer 

luftföroreningar än vad lokala livsmedel eventuellt kräver och bidrar med. Förutom att efterfrågan 

efter mer hållbara livsmedelsalternativ ökar kommer det bli nödvändigt att integrera hållbarhet i 

arbetet som ett sätt att bevara och främja miljön och för människors hälsa.  

 Vad menas då med hållbart arbete? Det kan beskrivas som ett arbete som uppfyller dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina. Att ta ansvar för sina 

handlingar och ta beslut som sparar på resurserna är ett sätt att arbeta för hållbarhet, vilket kan göras 

på många olika vis. Vanligaste åtgärderna när man arbetar med hållbarhet är att återvinna fett, olja, 

kartong, papper och att servera maten på porslin. Mindre vanligt är det att servera lokala och 

ekologiska livsmedel samt att kompostera.  

 Faktorer som påverkar oss att ta hållbara beslut är bland annat attityder, normer, avsikter och 

beteenden, vilket kan göra att vi väljer att inte kompostera men att vi återvinner papper. När man 

tittar på dessa faktorer ger det en teoretisk förklaring till varför vissa kostchefer jobbar för 

hållbarhet och varför vissa inte gör det. Störst påverkan som får kostchefer att ta steget vidare och 

införa hållbara åtgärder är normer, både personliga normer och subjektiva. Därmed är det en 

blandning av vad ens personliga åsikter säger och vad samhället influerar en att göra angående 

detta.  

 Vid en undersökning som har gjorts var det 290 kostchefer i USA som besvarade ett 

frågeformulär via internet om deras hållbarhetsarbete. Då kom man fram till att vad nära kollegor, 

anställda och andra kostchefer ansåg om hållbart arbete hade stor påverkan på vad kostchefen i 

slutändan tog för beslut. Många kostchefer ansåg att fördelarna vägde upp för nackdelarna vid 

implementering av hållbarhet i arbetet, då nackdelarna i många fall var de ökade kostnader som 

kunde uppkomma. Det fanns även en rad olika attityder kring införandet av hållbarhet i arbetet, 

bland annat att det var positivt, negativt, värdefullt, onödigt, viktigt eller oviktigt. Dessa attityder 

ledde i sin tur till den personliga normen, då vissa kostchefer i undersökningen kände en stark 

skyldighet medan för andra krävdes det en större ansträngning för att ens tänka hållbarhets-tanken. 

Den känslan som tog överhand var kanske helt enkelt den känslan som styrde ens slutgiltiga beslut. 

 Som många redan vet står maten för en stor del av det totala utsläppen globalt, i hela kedjan 

från gård/jord till bord. Dessutom äter vi idag cirka 50% av våra måltider utanför hemmet, med 

andra ord, med de offentliga måltiderna finns en stor chans att påverka och styra konsumenter att ta 



 

 

mer hållbara beslut. För att nå detta och kunna göra en påverkan i det stora hela krävs det att alla 

kostchefer jobbar för samma mål. Genom att fokusera på kanske framförallt normerna kan det i 

långa loppet gå att påverka och inspirera så många kostchefer som möjligt att arbeta med att planera 

god och näringsriktig mat som samtidigt inte belastar miljön. 
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Efter min examen vill jag anta utmaningen att jobba med hållbarhet inom mitt arbete, vilket man 

kanske förstår efter valet av vetenskaplig artikel. Kan vara så att det är enklare sagt än gjort 

samtidigt som mitt stora intresse för att kunna kombinera kostyrket med hållbarhet gör att jag tror 

att med flera enkla medel går det att göra stora förändringar. Jag anser att det både är otroligt 

värdefullt och viktigt i rollen som kostvetare att kunna arbeta hållbart, vart än mitt framtida jobb tar 

sin plats. Jag får intrycket av att kostcheferna i artikeln som inte implementerat hållbarhet i sina 

yrken tror att det är krångligare än vad det behöver vara. Att blunda för frågan tycker jag dock är 

det allra värsta som kan göras, då miljön påverkar oss alla och alla kan och måste ta sitt ansvar.   
 
 


