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Sammanfattning____________________________________ 

  

Inledning: Skolmåltider är ett ämne som är ständigt omdiskuterat. Alla elever har rätt till att 

äta näringsriktigt, säkert och gott i skolan. En aktuell debatt kopplat till detta är att behoven 

och efterfrågan av specialkost i skolan ökar. Detta ställer stora krav på skolorna att kunna 

leverera lämplig kost. I det här arbetet har vi undersökt hur man i olika kommuner arbetar 

med specialkost och vilka utmaningar som finns kring detta. 

  

Syfte: Syftet är att undersöka hur kommuner i Sverige arbetar med specialkost i grund-och 

gymnasieskolan och vad utmaningarna är gällande detta. 

  

Metod och material: En kvalitativ intervjustudie genomfördes med kostchefer och 

kökschefer vid fyra olika kommuner.  

  

Resultat: De fyra undersökta kommunerna har ett väl uttänkt arbetssätt kring specialkosten i 

respektive skolor. Andelen elever som idag är i behov av specialkost varierar mellan 

kommunerna, men samtliga intervjupersoner är överens om att efterfrågan blir allt större 

vilket är en stor utmaning för kostverksamhet och skolkök. Detta beror bland annat på en 

ökad förekomst av allergier och överkänslighet, en mångkulturell befolkning med olika 

matvanor samt önskemål och krav från föräldrar.  
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Slutsats: Studien visar på att det kan vara en mycket svår uppgift att avgöra vem som ska få 

specialkost eller inte. Avsaknaden av tydliga regler gör det svårt att sätta en gräns för hur 

långt skolans uppdrag ska sträcka sig, och vad den ska vara skyldig att erbjuda. En av de stora 

utmaningarna ligger således i att försöka hitta ett rättvist system för att alla elever ska kunna 

få den kost de behöver i skolan. 

  

Nyckelord: skolmåltid, måltidsservice, önskekost, födoämnesallergi, livsmedelstrender 
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1. Introduktion 

Inom den offentliga sektorn i Sverige, det vill säga skola, vård och omsorg, serveras cirka 3 

miljoner måltider varje dag (Livsmedelsverket, 2017). I den svenska grundskolan har alla 

elever sedan 1946 serverats ett varmt mål mat under skoldagen, då den svenska riksdagen 

beslutade att skolmåltider skulle finansieras av statliga bidrag (Persson Osowski, 2012). De 

flesta barn och ungdomar tillbringar en stor del av sitt liv i skolan, vilket innebär att maten 

som serveras där har en viktig betydelse för elevernas välmående och hälsa (Aranceta & 

Perez-Rodrigo, 2006). Detta gör också att den kommunala skolan spelar en viktig roll i arbetet 

med att skapa hälsosamma vanor och förse eleverna med en så bra kost som möjligt, oavsett 

vilken socioekonomisk bakgrund barnen har (Laursen, R. P., Lauritzen, L., Ritz, C., 

Dyssegaard, C. B., Astrup, A., Michaelsen, K. F., & Damsgaard, C. T., 2015). Alla barn ska 

kunna äta säkert, gott och näringsriktigt i skolan (Astma- och allergiförbundet, 2015). Maten 

bör även bidra till en positiv måltidsupplevelse samt vara en del av lärandeprocessen 

(Aranceta & Perez-Rodrigo, 2006). En bra skollunch gör eleverna mätta vilket hjälper dem 

med koncentration och inlärning under lektioner, samt skapar en allmänt bra stämning på 

skolan (Livsmedelsverket, 2013).  

  

Ett av problemen som idag finns i skolköken är att behoven och önskningarna om specialkost 

ökar. Födoämneskänslighet och allergier ökar, och det finns ett större intresse för dietkoster 

(SVT, 2016). Många barn tål inte gluten, laktos, ägg, mjölkprotein, fisk, skaldjur med mera, 

och det finns även barn som diagnostiserats med ADD, ADHD och Aspergers och därför 

behöver en anpassad kost, så kallad önskekost. Andra anledningar till önskad specialkost kan 

vara till exempel etiskt, miljömässigt och/eller religiöst relaterade. I dagens samhälle där 

många olika kulturer möts ökar kraven på att kunna erbjuda lämplig kost som passar allas 

behov. Att laga så många olika rätter blir kostsamt samt personalkrävande. Det kan därför 

vara svårt för skolorna att tillhandahålla de resurser som behövs för att alla barn ska få en 

tillfredsställande och likvärdig måltidsupplevelse. Specialkosten är dessutom dyrare i inköp 

och det blir ofta mer svinn på den, när exempelvis föräldrar kräver att deras barn ska äta 

glutenfritt medan barnet ibland väljer att äta av den ordinarie skollunchen. I sådana fall 

behöver den dyra portionen av specialkost slängas (Sveriges Radio, 2016).  

  

Det pågår idag en debatt kring specialkost och många skolor väljer att kräva läkarintyg då 

trycket blir för hårt på skolköken på grund av de krav som ställs från elever och föräldrar 

(ibid). Andra menar att skolmåltiden i grunden borde bestå av veganska rätter och att kött, 
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kyckling och fisk ska vara ett tillbehör (Clarström, Gehlin, Mark & Ytterholm, 2017, 4 

februari). På så sätt, genom att minska användningen av mjölkprotein, gluten, laktos, ägg och 

citrus, kan nästan alla elever äta av samma mat varje dag (ibid). Det finns alltså många åsikter 

om hur man kan hantera ökningen av efterfrågan på specialkost. Vi kommer i vår studie att 

undersöka hur olika kommuner arbetar med denna fråga och vilka utmaningar som finns i 

dagsläget.  

  

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Arbetet anknyter till Måltidskunskap och värdskap på det sätt att i stort sett alla svenska barn 

kommer i kontakt med skolmåltiden nästan varje dag. Detta gör att skollunchen har stor 

betydelse då den ger bland annat förutsättningar för att skapa bra matvanor och är en väsentlig 

del i arbetet för jämlik hälsa (Livsmedelsverket, 2017). Skolmat är ett omdiskuterat ämne och 

det finns där en del problemområden. FAMM, The Five Aspect Meal Model, är en modell som 

definierar måltidens fem aspekter som har betydelse för upplevelsen kring mat. Dessa fem är 

mötet, rummet, styrsystemet, stämningen och produkten. (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn & Öström, 2014). Detta arbete har till största delen fokus på aspekten produkten, 

vilket här innebär maten som serveras i skolorna och hur man där hanterar efterfrågan på 

specialkost som av olika anledningar ökar bland eleverna. Studien kopplar även till aspekten 

styrsystemet, eftersom skolmåltiderna och dess utformning till stor del styrs av direktiv och 

råd från myndigheter. I detta ingår även det arbete som utförs av kommunernas kostenheter 

och kökspersonal samt kommunikation mellan dem, då detta är avgörande för hur produkten 

blir. Studien relaterar även i hög grad till kursen och begreppet “den medvetna måltiden” som 

vi läste under vår tredje termin på Måltidsekologprogrammet. Kursen behandlar bland annat 

födoämnesöverkänslighet och specialkost, men även den medvetna måltiden som helhet. 

Studien kommer att behandla hur man arbetar med specialkost i olika kommuner och var 

utmaningarna med detta arbete ligger.  

  

3. Teoretisk bakgrund 

I följande avsnitt presenteras först en allmän historik kring skolmåltider i Sverige, följt av de 

råd och riktlinjer som gäller för dagens skolmåltider. Därefter följer ett stycke som behandlar 

specialkost, för att slutligen beskriva några av de vanligast förekommande specialkosterna 

mer ingående. 
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3.1 Historik 

Skolmåltider som finansieras av statliga bidrag var något som den svenska riksdagen 

beslutade att införa år 1946. Det tog nästan 30 år innan beslutet verkställdes fullt ut i alla 

kommuner, men detta år markerar början av offentliga skolmåltider i Sverige (Persson 

Osowski, 2012). Genom att alla barn serverades samma mat skulle detta bidra till en ökad 

social jämlikhet i samhället. Avsikten var också att servera näringsriktiga måltider för att råda 

bot på undernäring och dåliga matvanor (Gullberg, 2006). Det var på så sätt inte bara tänkt att 

skolan skulle förse barnen med kunskap, utan också att den skulle främja hälsosamma 

medborgare. Detta gjorde att barnuppfostran inte bara var ett ansvar för föräldrar men även 

för samhället som helhet (Persson Osowski, 2012). Skolmåltiderna har således en stor 

betydelse för elevernas hälsa, trivsel, sociala gemenskap och lärande (Livsmedelsverket, 

2015). En bra skollunch gör eleverna mätta och hjälper dem att orka koncentrera sig på 

skolarbetet. På och mellan lektionerna blir det en gladare och lugnare stämning ifall eleverna 

känner sig mätta och nöjda (ibid) 

  

3.2 Råd och riktlinjer kring skolmåltider 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska alla elever i grundskolan erbjudas näringsriktiga 

skolmåltider. Detta gäller även för grundsärskolan, specialskolan samt sameskolan (ibid.). 

Livsmedelsverket fick i november 2011 i uppdrag av Utbildningsdepartementet att i 

samverkan med Skolverket stödja arbetet med näringsriktig skolmat och måltidens 

utformning (Livsmedelsverket, 2013). De tog fram en revidering av råden Bra mat i skolan 

från 2007. Dessa råd är tänkta att användas som stöd i arbetet med bra skolmåltider. En 

modell i form av ett pussel är framtagen i samband med råden Bra mat i skolan, denna består 

av sex olika områden. Maten ska enligt modellen vara god, säker, hållbar, näringsriktig, 

trivsam och integrerad (Livsmedelsverket, 2013). Här följer en kort sammanfattning om dessa 

sex pusselbitar:  

  

 Ett par förutsättningar för en god måltid är exempelvis att det finns duktig och 

utbildad personal i skolköken samt att livsmedel med god kvalitet väljs.  

 I en integrerad måltid kan man använda sig av den pedagogiska måltiden som ett 

verktyg till att skapa samtal och samvaro mellan vuxna och elever. Man kan även 

väcka nyfikenhet på mat och livsmedel bland elever.  
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 En trivsam måltid innefattar stämningen i skolmatsalen som helhet. Ett par exempel 

på förutsättningar för att skapa en trivsam måltid är att hålla nere ljudvolymen i 

skolmatsalen och att skolrestaurangen har en logistik som fungerar, alltså att elever 

som äter inte störs av köer och spring.  

 För att alla elever ska få en näringsriktig måltid bör skollunchen ge i genomsnitt ca 

30 % av elevernas rekommenderade energi- och näringsintag och lunchen bör planeras 

enligt tallriksmodellen.  

 En hållbar skollunch innebär att man försöker hålla nere måltidens belastning på 

miljön. Detta kan till exempel göras genom att minska köttkonsumtionen och främja 

intaget av spannmål, grönsaker, baljväxter och frukt samt källsortera matavfallet.  

 Förutsättningarna för att skapa säkra måltider för eleverna innefattar bland annat att 

kökspersonalen har kompetens inom livsmedelssäkerhet och att information om 

innehållet i maträtterna syns tydligt vid servering (Livsmedelsverket, 2013).  

  

En god måltid innebär således inte enbart den rätt som ligger på tallriken utan är en 

kombination av flera faktorer. Enligt Livsmedelsverket (2013) är det dock upp till varje 

kommun att lägga upp arbetet med skolmåltiderna som man vill då de och skolledningen har 

eget ansvar att detaljplanera skolmåltiderna utifrån lagstiftningen, samt de kostråd som 

utarbetats av Livsmedelsverket. Majoriteten av kommunerna, 74 procent, har ett så kallat 

kostpolitiskt program gällande skolmåltiderna och i 89 procent finns en eller flera kostchef/er 

som har ett övergripande ansvar över detta. (ibid) 

  

3.3 Specialkost 

Efterfrågan på specialkost har ökat stadigt bland elever i skolor de senaste åren vilket gör det 

både dyrare och mer arbetskrävande för de som tillagar och serverar maten (Sveriges Radio, 

2016). Ungefär en tiondel av alla elever har någon form av födoämnesallergi (Astma- och 

allergiförbundet, 2015). Man skiljer på födoämnesallergi och födoämnesöverkänslighet. När 

man har en födoämnesallergi är det kroppens immunförsvar som reagerar mot ett eller flera 

ämnen som finns i maten (1177 Vårdguiden, 2016). Det som sker är att immunförsvaret bildar 

antikroppar mot dessa ämnen. Den allergiska reaktionen frigör då ämnen, ett av de vanligaste 

är histamin, som gör att slemhinnorna i till exempel halsen och munnen svullnar. Hur pass 

kraftig reaktion man får är väldigt individuellt och det är många andra faktorer som kan 

påverka detta (Astma- och allergiförbundet, 2016). Exempel på livsmedel som kan orsaka 

allergi är nötter, komjölk, skaldjur samt olika sädesslag som innehåller gluten (Johansson, 
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2014).  Är man överkänslig mot ett visst födoämne är immunsystemet inte inblandat, men 

symptomen kan likna de som uppstår vid en allergireaktion. Detta beror på att ett eller flera av 

kroppens organ har en sjukligt förhöjd känslighet mot det aktuella ämnet (Astma- och 

allergiförbundet, 2016). När det kommer till exempelvis laktosintolerans är immunsystemet 

inte inblandat (Johansson, 2014). 

  

Skollagens krav på näringsriktig skolmat gäller även specialkosten. Elever med allergi och 

överkänslighet har rätt till näringsriktig mat som de kan äta tryggt utan risk för att bli sjuka 

(Livsmedelsverket, 2013). Specialkosten ska innehålla tillräckligt med näring och energi, det 

vill säga vara en fullvärdig måltid likt den mat som serveras till övriga elever. Det är även 

viktigt att dessa rätter, i den mån det är möjligt, uppfyller samma sensoriska kvaliteter. Detta 

för att undvika risken att elever känner sig annorlunda och utanför om deras mat inte är lika 

vällagad som övriga rätter (Astma- och allergiförbundet, 2015). Enligt en studie av Hörnell, 

Ivarsson, Lyon, Mattsson Sydner & Olsson (2009) där man intervjuade barn i tidiga tonåren 

framkom att barnen kan känna sig utanför på grund av att de får specialkost, i detta fall 

glutenfri kost. Det som kunde hjälpa barnen att känna sig mer normala i skolan var ifall det 

fanns en person i köket som var speciellt ansvarig för specialkost. I studien framkom även att 

barnen upplevde det som positivt om den glutenfria maten liknade den ordinarie rätten så 

mycket som möjligt samt att den glutenfria maten placerades nära den ordinarie skolmåltiden 

(ibid). 

  

Utöver medicinska behov finns det inte lika tydliga ramar för vad verksamheten är skyldig att 

erbjuda gällande exempelvis religiösa, etiska eller kvalitetsmässiga motiv (Magnusson 

Sporre, 2015). Som nämnt ovan är det upp till varje kommun att detaljplanera skolmåltiderna 

men här nämns vad Livsmedelsverket har för råd gällande detta. När det gäller vegetarisk mat 

så får det med fördel finnas ett vegetariskt alternativ som alla får ta av varje dag 

(Livsmedelsverket, 2013). De krav religioner ställer på mat och livsmedel bör, enligt råd från 

Livsmedelsverket (2013), skolorna ta hänsyn till så långt det går. Ifall skolorna väljer att 

erbjuda vegansk kost bör de elever som väljer att äta den typen av kost få en så väl 

sammansatt måltid som möjligt (ibid).  

  

Ett bra bemötande med kunnig kökspersonal som kan informera och svara på frågor om 

exempelvis matens innehåll är betydelsefulla aspekter för att eleverna ska känna trygghet 

kring måltidssituationen (Astma- och allergiförbundet, 2015). Skolköket bör även sträva efter 
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att specialkosten serveras på ett sådant sätt att dessa elever har samma möjlighet att välja 

sällskap och plats i matsalen (Livsmedelsverket). Elever med specialkost har samma rätt som 

sina vänner att få en positiv måltidsupplevelse (ibid). Det är också viktigt att skolan har 

möjlighet att föra en kontinuerlig dialog kring skolmaten med eleverna, genom till exempel 

ett matråd, för att kunna förbättra situationen för dem som är i behov av specialkost (Astma- 

och allergiförbundet, 2016). De rutiner som vanligtvis gäller vid skolstart är att en blankett 

med information om elevens allergi/överkänslighet fylls i av vårdnadshavare och lämnas till 

ansvarig lärare samt kökschef. Denna ska sedan vidarebefordras så att de personer som 

behöver information om den aktuella elevens tillstånd underrättas om detta. Eftersom att 

allergier och/eller överkänslighet kan förändras över tid bör en ny blankett lämnas in inför 

varje nytt läsår i skolan (ibid). 

  

3.4 Medicinska skäl till specialkost 

I detta avsnitt berör vi några av de vanligaste orsakerna till att elever av medicinska skäl 

behöver specialkost. Först kommer en kort beskrivning av celiaki följt av laktosintolerans, 

därefter redogörs för ett antal vanliga allergier som kan förekomma i skolan.  

  

3.4.1 Celiaki 

Celiaki är en autoimmun sjukdom och innebär reaktioner mot gluten och glutenproteinerna 

som finns i vete, råg och korn (Johansson, 2014). Antalet barn i Sverige som diagnostiserades 

med celiaki tredubblades mellan 1984-1996, dock har förekomsten idag minskat från 2,9 

procent till 2,2 procent. Till de vanligaste symptomen tillhör mycket gasbildning, ont i magen, 

förstoppning och lös avföring, ibland också brist på olika näringsämnen såsom järn, folsyra, 

B12 med flera (ibid). De som diagnostiserats med celiaki måste äta glutenfri kost hela livet 

och utesluta vete, råg, rågvete, korn samt äldre vetesorter som dinkel och spelt (ibid). 

  

3.4.2 Laktosintolerans 

Laktosintolerans orsakas av brist på enzymet laktas, som behövs för att spjälka laktos till 

glukos och galaktos (Johansson, 2014). Den som är laktosintolerant kan därför inte bryta ned 

laktos (mjölksocker) i tunntarmen (Livsmedelsverket, 2016). Den vanligaste formen av 

laktasbrist är den så kallade primära formen vilket innebär att laktasbildningen avtar mellan 

tvåårsåldern och tonåren. I Sverige har ungefär 14 procent av befolkningen laktasbrist 

(Johansson, 2014). Symptomen på laktasbrist är framförallt gaser, “buller” och ont i magen 

samt diarré. Reaktionerna är alltid ofarliga men kan vara mycket besvärande (ibid). Hur 
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mycket laktos man klarar att få i sig är individuellt, men de flesta tål upp till 5 gram om 

dagen. Idag finns det både låglaktosprodukter och helt laktosfria produkter för att underlätta 

för de som är laktosintoleranta (ibid).  

  

3.4.3 Övriga vanliga allergier 

En vanlig allergi är äggallergi, vilket beror oftast på en reaktion på proteinerna som finns i 

äggvitan. Allergin upptäcks vanligtvis hos mindre barn, men den kan även finnas hos äldre 

barn och vuxna. Eksem är ett av de vanligaste symptomen, även kräkningar, diarré, magont 

och astma förekommer. (Livsmedelsverket, 2016). Även mjölkproteinallergi kan vara vanlig i 

skolorna. Reaktionen på komjölk uppkommer ofta snabbt och symptomen kan uppvisa sig 

genom diarré, hudutslag, kräkningar och andningsbesvär (Johansson, 2014). Allergi mot 

nötter, mandel och/eller frön är relativt vanligt hos både vuxna och barn. Symptomen kan vara 

allvarliga och de vanligaste är nässelutslag, eksem och astma samt att slemhinnor i ögon, näsa 

och mag-tarmkanal kan påverkas. På grund av de allvarliga symptom denna allergi kan ge 

avråder Livsmedelsverket barnomsorg och skola från all användning av nötter, mandel och 

frön (Johansson, 2014).  

  

3.5 Etiska och religiösa skäl till specialkost 

3.5.1 Vegetarisk kost 

Om man väljer att äta en vegetarisk kost innebär detta uteslutande av kött och kan även 

innefatta andra typer av animaliska produkter (Johansson, 2014). Vegetarianer kan delas in i 

flera olika benämningar som demivegetarianer, lakto-ovo-vegetarianer, laktovegetarianer och 

veganer. Demivegetarianer utesluter endast kött inklusive fågel. Lakto-ovo-vegetarianer 

utesluter även fisk och skaldjur tillsammans med kött. Laktovegetarian innebär att man 

utesluter ovanstående produkter och även ägg. Veganer utesluter alla typer av animaliska 

produkter (ibid). Från 1990-talet fram tills idag har intresset för en vegetarisk kost ökat och 

det finns ett stort engagemang bland ungdomar och yngre vuxna som ofta är av etisk natur 

(Johansson, 2014). Det etiska ställningstagandet, som innebär att man tar avstånd från 

utnyttjande, dödande och dålig behandling av djur, är vanligen sammankopplat med ett stort 

miljöengagemang. Fler får kunskap om hur miljön påverkas av vårt livsmedelsval och 

miljöpåverkan minskar i och med ett mindre köttintag (Johansson, 2014). Även intresset för 

den vegetariska kostens betydelse för hälsan har ökat (ibid).  

  

3.5.2 Religion 
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Religiösa eller etniska skäl kan vara en annan orsak till att vilja ha specialkost. Sverige är ett 

mångkulturellt land, vilket gör att efterfrågan på specialkost blir allt större. Inom exempelvis 

islam finns en mängd matregler, där de livsmedel som är tillåtna att äta kallas halal och de 

som är förbjudna kallas haram (Westblom Jonsson, 1997). Mat som är haram innefattar bland 

annat fläskkött och blodmat samt livsmedel som innehåller detta. Livsmedel som räknas som 

halal måste, om det gäller kött, slaktas genom skäktning. Detta kan vara svårt att tillgodose då 

den typen av slakt inte är tillåten i Sverige, eftersom djuret måste bedövas först. Övriga 

tillåtna livsmedel är bland annat vegetabilier (ibid.), varför muslimer ofta kan hänvisas till det 

vegetariska alternativet.   

  

3.5.3 Önskekost 

För personer med neuropsykiatriska funktionshinder, till exempel Aspergers syndrom eller 

liknande autismspektrum-tillstånd kan måltider och ätande vara utmanande (Lindberg & 

Valsö, 2013). Det kan hända att man har svårt att känna av hunger, mättnad och törst, vilket 

kan leda till att man äter för lite eller för mycket, eller glömmer bort att äta helt och hållet. 

(ibid). Barn med aspergers syndrom tenderar att vilja äta det de är vana vid, därmed vill de 

ofta ha samma rätter varje dag då de kan ha svårt för nya smakupplevelser (Winter, 2008). 

Dessa elever är även ofta känsliga för smak och lukt och kan därmed vara i behov av en 

anpassad kost (Skolverket, 2009). Med anledning av detta önskar vissa föräldrar att deras barn 

ska ha möjlighet att i skolan få de rätter som för tillfället fungerar för barnet, detta brukar 

kallas för önskekost. 

  

Ett av problemen kopplade till specialkost är till exempel svinn. Specialkosten är dyrare i 

inköp och det blir ofta mer svinn på den (Sveriges Radio, 2016). Den dyra portionen av 

specialkost kan behövas slängas ifall det är föräldrarna som krävt specialkost till sitt barn men 

barnet ändå väljer att äta av det ordinarie utbudet vid skollunchen. Behovet och önskningarna 

om specialkost ökar och anledningar till detta kan vara födoämneskänslighet och allergier 

men de kan även vara etiskt, miljömässigt och/eller religiöst relaterade. Det kan alltså finnas 

många olika orsaker till varför man efterfrågar specialkost i skolan men det finns inga tydliga 

regler för vad skolorna är skyldiga att tillhandahålla och det finns många åsikter om hur 

skolorna ska hantera ökningen av efterfrågan på specialkost.  

  

4. Syfte och frågeställningar  
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Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur kommuner i Sverige arbetar med 

specialkost i grund-och gymnasieskolan. 

  

4.1 Frågeställningar 

 Hur arbetar kostenheterna samt kökspersonal med specialkost i skolorna i de olika 

kommunerna?  

 Vilka utmaningar finns gällande specialkost i skolan i dagsläget? 

  

 5. Metod och material 

I detta avsnitt redovisas först arbetet med insamling av litteratur. Därefter beskrivs processen 

kring val av metod, urval, utformande av intervjuguide samt genomförande av intervjuer. 

  

5.2 Litteratur- och databasinsamling 

För att hitta relevant litteratur till studien gjordes sökningar i den vetenskapliga databasen 

Food Science and Technology Abstract (FSTA) samt Örebro universitetsbiblioteks sökmotor 

Primo. Sökord som användes var exempelvis “school” “meal” och “diet”. För att avgränsa 

sökningen användes följande inklusionskriterier: artiklarna ska vara skrivna på svenska eller 

engelska, inte vara äldre än 15 år, finnas i fulltext samt vara vetenskapligt granskade (se 

bilaga 1). Området som studien bygger på är dock inte särskilt beforskat ännu, det var därför 

svårt att hitta användbara artiklar i databaserna. Relevant litteratur har därför även hittats 

genom att undersöka referenslistor i kandidatuppsatser och doktorsavhandlingar som sökts 

fram i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Övrig litteratur innefattar 

myndighetsdokument, hemsidor samt böcker. 

  

5.3 Metodval 

5.3.1 Allmänt om intervjumetoden 

Den metod som valdes för denna studie var semi-strukturerade kvalitativa intervjuer. Detta 

innebär att intervjuaren i förväg sammanställt frågor på ett visst tema i en intervjuguide. 

Ordningen i vilken dessa frågor ställs kan variera beroende på de svar som framkommer 

under intervjun, det finns även möjlighet för intervjuaren att ställa uppföljande frågor i de fall 

då det behövs fördjupade svar från informanterna (Bryman, 2011). Semi-strukturerade 

intervjuer tenderar således att vara relativt flexibla och anpassningsbara i sin struktur utifrån 

de svar som informanten ger (ibid). 



 14 

  

5.3.2 Urval av intervjupersoner  

Med hänsyn till studiens omfattning har urvalet avgränsats till att enbart innefatta kommunalt 

styrda skolor, friskolor och privatägda skolor har således inte undersökts. De intervjupersoner 

som önskades till studien var kostchefer respektive kökschefer i olika kommuner i 

Mellansverige. I ett första urval bestämdes att kommunerna med fördel skulle ligga inom 

några mils radie från där uppsatsförfattarna är bosatta för att spara restid, då tanken var att så 

många intervjuer som möjligt skulle ske genom fysiska möten. I och med detta valdes 20 

kommuner ut med hjälp av en karta, de flesta närliggande men även några som låg längre bort 

och ansågs vara intressanta för studiens syfte. Enligt Bryman (2011) innebär detta ett 

bekvämlighetsurval, där intervjupersonerna väljs utifrån vilka som för tillfället finns 

tillgängliga för forskaren. Därefter gjordes sökningar på internet för att kartlägga dessa 

kommuners organisation kring skolmåltiderna. Efter en närmare granskning valdes slutligen 

10 stycken kommuner ut, varav ett informationsbrev (se bilaga 2) skickades ut via mail direkt 

till kostcheferna eller till kommunens kontaktansvarig för vidarebefordran. Totalt fem 

kommuner återkopplade och det bestämdes därför att studien skulle fokusera på dessa. Detta 

skulle då ge 10 intervjuer totalt. På grund av tidsbrist fick dock en kommun senare avbokas, 

då 8 intervjuer ansågs ge en tillräckligt bra grund för resultatet. Intervjupersonerna har i det 

stora hela liknande arbetsuppgifter, det vill säga ett övergripande ansvar för kommunens 

skolmåltidsservice eller för ett eller flera av kommunens skolkök, men deras titlar är olika. 

Detta beror på att organisationen kring skolmåltiderna skiljer sig åt mellan kommunerna samt 

att de vi hade mailkontakt med sållade oss fram till lämpliga personer med kunskap om vårt 

valda ämne. Det var också viktigt att personerna skulle ha tid att delta. För att anonymisera 

intervjupersonerna kommer de i texten att benämnas med sin titel och sedan vilken kommun 

hen kommer ifrån, till exempel kostchef, kommun 1. Kommunerna kommer alltså att 

benämnas som kommun 1, kommun 2, kommun 3 och kommun 4.  

  

5.3.3 Utformning av intervjuguide 

Utformning av en intervjuguide innebär att man överför studiens frågeställningar till tydliga 

teman med underliggande frågor (Dalen, 2007). Denna studie bygger på intervjuer med 

personer ur två olika yrkesgrupper, därför utarbetades två varianter av intervjuguiden, en för 

kostcheferna och en för kökscheferna (se bilaga 3). Anledningen till detta var för att få en 

större bredd i studien. Flertalet frågor var detsamma i båda grupperna, men till kökscheferna 

ställdes även frågor som behandlade det praktiska arbetet i köket och rutiner i matsalen.  
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5.3.4 Genomförande 

Intervjuerna ägde rum i april och maj 2017 under sammanlagt två veckor. Totalt intervjuades 

åtta personer från fyra olika kommuner. I tre av kommunerna genomfördes intervjuerna på 

intervjupersonernas kontor, i kostchefernas fall låg dessa på kommunens kostenhet och för 

kökscheferna på den skola där de arbetade. Bryman (2011) menar att det är viktigt att 

intervjuerna sker i en ostörd och lugn miljö, dels för att undvika risken för besvärande ljud på 

inspelningen och dels för att säkerställa att ingen utomstående hör vad som sägs. För den 

fjärde kommunen, som geografiskt låg lite längre bort, genomfördes telefonintervjuer med 

både kost- och kökschefer. Vid telefonintervjuer finns vissa aspekter att vara medveten om, 

man bör exempelvis vara förberedd på eventuella tekniska problem (Bryman, 2011). En 

annan nackdel är att man går miste om att se intervjupersonens reaktioner, som minspel och 

kroppsspråk, på de frågor som ställs. (ibid). De åtta intervjuerna varade i genomsnitt mellan 

15 och 25 minuter och spelades in med en diktafon från Sony. Övrigt material som användes 

var intervjuguiden utskriven på papper samt varsitt anteckningsblock. 

  

6. Metod för analys av data 

6.1 Bearbetning 

Samtliga intervjuer transkriberades i ett Google docs dokument, vilket resulterade i 33 sidor 

text i Times new roman strl 12. Transkriberingens innehåll analyserades sedan med hjälp av 

kodning. Kodning innebär att data som samlats in bryts ner i beståndsdelar och benämns 

(Bryman, 2011). På det sättet ska tolkningarna av data ge form åt de koder som utvecklas, 

detta skiljer sig från kvantitativ forskning där man utformar och standardiserar koder i förväg 

som sedan data ska passa in på (ibid). Utifrån kodningen framstod åtta olika underkategorier 

som sammanfattade vad intervjupersonerna pratade om gällande arbetet och utmaningarna 

gällande specialkost. De första fyra underkategorierna som framkom var andelen 

specialkoster, kommunikation, säkerhetsrutiner och intyg. Dessa beskrivs under ”Arbetet med 

specialkost”. De nästa fyra underkategorierna som skapades var önskemål och krav, 

livsstilskoster, maträtterna samt svinn som beskrivs under ”Utmaningar kring specialkost”. 

 

  

 7. Etisk planering för studiens genomförande 
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Ett informationsbrev skickades ut via mail till kostcheferna och innehöll information om 

studiens syfte. Enligt (Dalen, 2007) är det viktigt att intervjupersonerna får korrekt 

information om vad studien kommer att handla om. Ett informerat samtycke betyder att 

intervjupersonen ska ha fått förståelse om allt som rör dennes deltagande i studien (Dalen, 

2007). Innan intervjun sedan genomfördes så informerades de också om att det är helt 

frivilligt att delta. Ett frivilligt samtycke betyder att samtycke har getts utan yttre påverkan 

(Dalen, 2007). Det är viktigt att intervjupersonen känner sig säker på att uppgifter som ges 

under intervjun blir sekretessbehandlade och att uppgifter som lämnats inte ska kunna spåras 

tillbaka till personen som gett dessa (ibid). Därför upplystes även intervjupersonerna om att 

det insamlade materialet kommer att behandlas konfidentiellt och bara användas till studiens 

resultat.  

 

8. Resultat 

Resultatet är uppdelat i två huvudkategorier utifrån studiens frågeställningar. Under 

respektive kategori följer underrubriker som behandlar det som framkom vid analysen av 

intervjumaterialet. Först presenteras hur de fyra olika kommunerna arbetar generellt med 

specialkost i skolan. Därefter redovisas vad intervjupersonerna tycker är de största 

utmaningarna kring specialkost i dagsläget. 

  

 8.1 Arbetet med specialkost 

8.1.1 Andelen specialkoster 

Hur många olika sorters specialkost som tillagas skiljer sig åt. De vanligaste som förekommer 

i samtliga av de undersökta kommunerna är gluten och laktos, något som de flesta 

intervjupersonerna upplever ha ökat. Samtliga talade om att självdiagnostisering kan vara en 

anledning till varför det är så, då det är lite av en trend idag att inte äta gluten och laktos.  

Antalet elever som har specialkost i dagsläget varierar kommunerna emellan. I tabell 1 visas 

procentantalet specialkoster som respektive kommun har idag.  

  

Tabell 1. Antalet specialkoster i de fyra kommunerna som deltog i studien, uttryckt som 

procent av samtliga skolmåltider. 

Kommun 1 5-7 % 

Kommun 2 ca 10 % 
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Kommun 3 23 % 

Kommun 4 14 % 

  

 Verksamhetschefen i kommun 4 berättar att de arbetat med specialkostfrågan ett tag och att 

de lyckades sänka procentantalet från 18–20 % till 14 % genom att göra om rutinerna för 

specialkostansökningarna. Det medicinska skälet behövde nu vara styrkt med ett 

journalutdrag. Under det senaste året införde de även en så kallad flervalsmodell på två 

skolor. Detta innebär att det varje dag serveras tre till fem rätter där specialkosten är 

inkluderad i det ordinarie utbudet. Dessa två förändringar sänkte andelen specialkoster för 

kommun 4. I skolorna som använder sig av flervalsmodellen är skolmatsalen uppbyggd som 

en food-court med tre olika delar, dessa delar benämns “Traditionellt”, “Pasta” och “Smart 

val” samt salladsbordet som kallas “Gröna köket”. Enligt verksamhetschefen ska denna 

modell kunna bemöta olika individers behov av att få välja utan att det blir så mycket 

administration och blanketter bakom det hela, och att inte heller andra ska värdera exakt vad 

man som individ väljer att äta.  

  

 8.1.2 Kommunikation 

Kommunikationen mellan kostchef och kökschef är god, enligt majoriteten av 

intervjupersonerna. Kökschef i kommun 1 berättar att arbetsplatsträffar sker var sjätte vecka 

då kostchefen besöker kök samt personal, hen har även regelbundna möten med övriga 

köksansvariga kockar och kostchefer. Koststrategen i kommun 2 är ny på sin post, men enligt 

hen och kökschefen är kommunikationen bra med regelbundna ledningsgruppsmöten samt 

telefonkontakt. I kommun 3 däremot brukar biträdande kostchef besöka skolköken så ofta hen 

kan, och kökschefen berättar att de har kontakt via mail och telefon nästan dagligen. Det är en 

viss skillnad i kommun 4, då en av intervjupersonerna är verksamhetschef och därför inte har 

direkt kontakt med köken, detta sker istället genom en underställd enhetschef. Hen arbetar 

istället med större administrativa frågor och har därför inte så mycket tid att åka ut och besöka 

köken. 

  

Resultatet visar också att eleverna i samtliga kommuner tycks få möjligheten att mer eller 

mindre påverka och ha inflytande kring måltiderna. Alla kökschefer uttrycker en ambition att 

ha matråd på sina skolor, men hur ofta detta sker och hur aktiva matråden är varierar i 

dagsläget. I kommun 4 berättar kökschefen att man arbetar med skolmats-enkäter där eleverna 
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får tycka till. I kommun 1 får eleverna lämna in önskningar på rätter till köket samt varje 

termin rösta fram tre rätter som “elevernas favorit” Kökschefen i kommun 2 säger att eleverna 

med svårare specialkost kan få ha en mer direkt möjlighet att påverka maten:  

  

(...) vi har ju några som är just lite mer, vad ska man säga, avancerade specialkoster och där 

har de faktiskt själva varit med och kunnat påverka, vad de kan äta och inte och så försöker vi 

anpassa det så gott vi kan. (kökschef, kommun 2) 

  

8.1.3 Säkerhetsrutiner i matsalen 

Säkerheten gällande specialkosten är högt prioriterat hos samtliga av intervjupersonerna. 

Kostchefen i kommun 1 talar om att de har internkontroller av egenkontrollprogrammet där 

de alltid granskar hur man lagar specialkosten i köket så det inte blir felaktigt. Hen trycker på 

att detta är otroligt viktigt. Detta är även betydelsefullt för koststrategen i kommun 2, hen 

säger att: 

  

Vi jobbar ju med specialkost utifrån det då att vår personal ska vara så utbildad inom olika 

specialkoster som möjligt, att man lär sig och att alla, även dom som inte just jobbar med just 

specialkosten i köket vet vilka verktyg man använder till det, att man har avskilda delar. 

(Koststrateg, kommun 2) 

  

I köket hos kökschef 2 är det tre kockar som är speciellt ansvariga för specialkosten. Dessa 

arbetar på ett rullande schema och har en vecka var då de själva sköter all planering. 

Kökschefen menar att arbetet med den här maten är tidskrävande och att en person behövs till 

detta varje dag för att säkerställa att specialkosten blir så säker och bra som möjligt. I 

matsalen står specialkosten för sig, det finns även särskilda värmeskåp för dessa rätter som 

står åtskilda från övriga mat. Detsamma gäller även i kommun 3, och här får de elever som 

har anpassad mat en egen bytta med sitt namn på. För dem som är gluten- eller 

laktosintoleranta finns gemensamma bleck att hämta mat från. I kommun 1 skiljer sig 

rutinerna något, där står specialkosten inte ute i matsalen utan i köket. 

  

Alla som har specialkost får komma till köket, för vi vill ha någon ögonkontakt, i och med att 

det är små barn och så här, så att det inte blir fel. (Kökschef, kommun 1) 
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Kökschefen i kommun 1 berättar också att de använder sig av lappar med bilder på i matsalen, 

som hänger ovanför maten. Detta är viktigt för att kommunicera med eleverna om matens 

innehåll eftersom de yngsta barnen på skolan går i förskoleklass och man har många 

utländska barn som ännu inte kan så bra svenska. Kommun 4 skiljer sig också från de övriga 

då de har en lite annorlunda organisation där specialkosten är integrerad i det övriga utbudet. 

Vid serveringen finns både en tv och särskilda allergiskyltar som presenterar dagens rätter och 

vad de innehåller. Kökschefen i kommun 4 menar att med detta system är det svårt att göra 

fel.    

  

8.1.4 Intyg 

I samtliga skolor i de olika kommunerna krävs det ett läkarintyg för att få specialkost av 

medicinska skäl. I två av kommunerna kan detta även innefatta journalutdrag. När det gäller 

önskekost för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar krävs ej läkarintyg, dock 

så behövde föräldrarna fylla i ett intyg. Undantaget var i kommun 1 där det rådde olika 

meningar mellan kökschef och kostchef.  

  

Om det är en önskekost på grund av en diagnos som man medicinerar emot så kräver vi inte 

ett läkarintyg, men då vill vi att skolsköterskan är involverad och att föräldrarna skriver ett 

intyg, vi kräver inget läkarintyg på just de bitarna. (Kökschef, kommun 1) 

  

Kostchefen i kommun 1 nämner att hen anser att önskekosterna har ökat lite och ger ett 

exempel på att om de eleverna bara äter kokt pasta så får de det, men det krävs läkarintyg. 

  

Där lägger vi in det som en medicinsk, för att vi kan inte leka med det då om barnet bara får 

pasta hos oss, vi måste ha en trygghet att familjen har kontakt med en läkare. (Kostchef, 

kommun 1) 

  

Kökschefen i kommun 4 berättar att hen inte tycker att önskekoster är svåra att laga, och att 

man oftast kan synka dem med varandra eftersom det är mycket korv, köttbullar, pasta och 

kyckling. Då kan alla elever med önskekost äta samma mat. Hen nämner vidare att det 

handlar om väldigt enkla menyer. 

  

För att få specialkost i skolan i samtliga kommuner fyller man i en specialkostblankett. I 

denna ger man information om varför man vill ha specialkost. Blanketten måste skrivas under 
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av vårdnadshavare. Där kryssar man i om man vill ha specialkost av medicinska skäl, 

religiösa skäl eller om man vill ha lakto-ovo-vegetarisk mat. I kommun 4 kan man även fylla i 

om man vill ha laktovegetarisk kost, dock så serverar redan skolorna i kommunerna minst en 

vegetarisk rätt varje dag. Om man äter en vegansk kost i kommun 1, 2 och 3 hänvisas man till 

salladsbuffén då skolorna inte tillhandahåller vegansk kost. En skillnad finns i kommun 4. På 

de två skolor som startat upp flervalsmodellen, där det erbjuds vegansk kost, kan eleven själv 

kan plocka ihop en väl sammansatt måltid i den del av skolmatsalen som heter “Det gröna 

köket”. Kockarna som jobbar i dessa skolor använder sig också av låglaktosprodukter i 

matlagningen. 

  

 8.2 Utmaningar kring specialkost 

8.2.1 Önskemål och krav 

En rad olika utmaningar kring specialkosten nämndes av intervjupersonerna. Flera av dem 

hade liknande åsikter. Kökschefen i kommun 2 nämner att hen upplever att det blir vanligare 

att föräldrarna själva diagnostiserar sina barn i lägre åldrar och att man under en viss tid 

provar att inte äta ett visst livsmedel att det är mycket sådana fall på skolan. Kökschefen i 

kommun 1 är inne på samma spår när hen berättar: 

  

Det är en stor ökning tycker jag med laktosintoleranta, det tror jag är föräldrar kanske som 

upplever att de blir lite bubbliga i magen eller nånting så provar man laktosfritt, att det är lite 

mode. (Kökschef, kommun 1) 

  

Kostchefen i kommun 1 nämner att det är besvärligt att avgöra var kostnaderna egentligen ska 

läggas och att hen tycker att det ska läggas på de som har behovet. Hen anser att elever inte 

bara ska kunna säga “ja men jag ska ha det här” och att de sedan inte behöver det. 

Kostekonomen nämner sedan vidare att det finns föräldrar som verkar tro att skolorna lagar 

mat till enbart deras barn och inte till 2000-3000 andra. Hen berättar att det finns föräldrar 

som säger att deras barn ska äta mat utan E-nummer, fastän ett E-nummer kan innebära 

citronsyra eller att deras barn bara ska äta svenskt nötkött.  

  

Idag råder det fortfarande väldigt mycket önskemål, och önskemål som gärna kan formuleras 

som önskemål likt ett krav på att vi ska leverera det som ett specifikt barn behöver. 

(Verksamhetschef, kommun 4) 
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Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan innebära utmaningar i och med att 

de kan vara specifika med vad de kan och vill äta och därför vill ha önskekost. Kostchefen i 

kommun 1 berättar att det kan handla om att barnet till exempel bara vill äta kokt pasta. I 

sådana lägen vill de att familjen till eleven har kontakt med läkare, då barnet riskerar att inte 

få i sig alla näringsämnen som hen behöver.  

  

Det kan vara dom som ska ha köttbullar varje gång det är fisk eller bara smörgåsar hela 

dagen för att dom liksom inte är hanterbara eller kan äta något annat helt enkelt och det är ju 

inte frågan om någon allergi då utan då är det ju kanske någon utredning på det barnet eller 

så om det är någon annan diagnos som gör att dom bara vill äta smörgåsar ett tag, ungefär 

så ser det väl ut. (Koststrateg, kommun 2) 

  

8.2.2 Livsstilskoster 

Kökschefen i kommun 4 upplever att livsstilskosterna ökar i samband med att man är mer 

medveten idag, men hen tycker ändå att de har kommit rätt så långt som de gör nu i och med 

flervalsmodellen som de har infört. Hen påpekar att de säkert kan förbättra ännu mer men 

upplever att det fungerar bra med den nya modellen. Detta eftersom eleverna har stor valfrihet 

i att välja, om man exempelvis vill äta vegankost eller om man väljer att inte äta potatis, ris 

eller pasta så är det mesta fullt möjligt. Kökschefen nämner vidare att en svårighet, enligt hen, 

istället kan vara den kulturella biten, att ingen känner sig kränkt eller på annat sätt orättvist 

behandlad.  

  

Verksamhetschefen i kommun 4 nämner att en stor utmaning är att bemöta elever och att 

specialkosten idag inte bara handlar om det medicinska utan även om att det är mycket 

livsmedelstrender. Svårigheter uppkommer även när man inte har ett rättvist system och det 

inte finns några tydliga regler för vem som ska få specialkost och inte. 

  

Där har vi ju en jättestor brist, vi serverar mat utifrån alla möjliga önskningar, och det är 

viktigt att alla som behöver och har ett behov får...om det sedan är att de får ett 

aggressionsutbrott eller om de liksom inte kan äta, det är okej. Men alltså vi måste ha 

något...den största utmaningen är att hitta ett rättvist system. (Koststrateg, kommun 2) 
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Den biträdande kostchefen i kommun 3 nämner att de har valt att framför allt fokusera på 

kvaliteten och hur de kan få till den bästa maten istället för att tänka på hur flest kan äta av 

den. Hen är samtidigt medveten om att man möjligtvis på sikt kommer att få tänka om 

beroende på vad denna fråga landar i och att man kan komma att få tänka mer på att fler ska 

kunna äta och välja av det ordinarie utbudet. Hen påpekar också det orimliga i att ha halva 

serveringen på enskilda specialkoster och halva på mat som alla andra kan äta och att det inte 

kommer att hålla. 

  

Den biträdande kostchefen från kommun 3 berättar om att det i dagsläget ställs andra frågor 

som man inte såg för fem år sedan. Frågorna rör saker som är mer på detaljnivå som till 

exempel att man vill ha ekologiskt, närodlat eller svenskt. I kommun 3 handlar de så mycket 

svenskt som det är möjligt men hen nämner att de inte har möjligheten att lägga resurser på att 

ge allt ekologiskt till endast ett barn om de inte serverar det till de övriga eleverna också. Den 

biträdande kostchefen berättar att det ligger en stor utmaning i att tänka “hur långt ska 

uppdraget sträcka sig?”. Andra utmanande frågor är “vart ska gränsen gå när man kan få en 

specialkost eller inte och vad kan vi tillgodose?”. På de frågorna upplever hen att de lägger 

ner otroligt mycket tid. 

  

 8.2.3 Maträtterna 

Flera av kökscheferna framhåller att det finns en stor utmaning i att kunna tillaga specialkost-

rätterna så att dessa liknar de ordinarie rätterna, och att de dessutom blir lika sensoriskt 

tilltalande. När kökschefen i kommun 3 får frågan om vad som är de största utmaningarna 

säger hen: 

  

Ja det är väl att man ska försöka få rätten så snarlik den andra rätten som möjligt, för vissa 

har ju väldigt många allergier så det nästan inte blir någonting kvar att laga utav, så då får 

man ha lite fantasi så att dom också vill äta. (Kökschef, kommun 3) 

  

I kommun 1 har kökschefen liknande erfarenheter, men säger också att det inte är speciellt 

svårt att lyckas med att få rätterna snarlika varandra. Hen berättar att barnen verkar nöjda och 

att de får mycket beröm för maten, och säger också att det var svårare när hen tidigare lagade 

mat till äldreomsorgen och försökte få timbal- och purékost att efterlikna övrig mat. 

Kökschefen menar att det idag finns så mycket produkter att använda sig av vilket underlättar 

arbetet, exempelvis havregrädde och mjölkfri creme fraiche.  
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8.2.4 Svinn 

Flera av intervjupersonerna, framförallt i kommun 2 och 3, nämner matsvinn som ett problem 

kopplat till specialkosten. Den biträdande kostchefen i kommun 3 nämner att de slänger en 

stor andel av specialkosten varje dag men att de inte kan strunta i att laga den. Maten får 

slängas för att elever inte dyker upp eller att de är sjuka och inte har meddelat det till skolan. 

Hen berättar att den delen skulle kunna fungera mycket bättre än den gör idag. Koststrategen i 

kommun 2 gör denna jämförelse: 

  

Skulle du få betala för varje grej du la till och tog ifrån eller om du sket i att komma när du 

har anmält att du skulle ha den här maten, om du skulle få betala för det då skulle det se helt 

annorlunda ut, för det vet ni ju, säger dom såhär, du har bokat en klipptid, om du inte 

avbokar inom 24 timmar så kommer vi debitera dig 500 kr, vem avbokar inte liksom? 

(Koststrateg, kommun 2) 

  

Koststrategen i kommun 2 berättar också om problematiken som uppstått när de försökt lösa 

svinnproblemet, med till exempel svinntävlingar i skolan som barnen blir väldigt engagerade 

i. De får tävla emot varandra och väga sitt svinn i en vecka. Problemet som då uppstår är att 

några elever tar mindre mat och inte äter sig mätta för risken att maten ska ge mer vikt i 

påsen. Koststrategen förklarar att detta oftast är tjejer. Vidare nämns att den största 

utmaningen är att hitta ett rättvist system för att alla ska få en variationsrik och näringsriktig 

kost och att detta system måste fungera kommunikationsmässigt med lärarna. Detta för att 

man till exempel inte ska behöva laga mat åt tjugo vegetarianer varav bara tre av de 20 dyker 

upp en vecka eller att ingen meddelar att de är sjuka så att man får slänga resten.  

  

  

9. Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion kring de resultat som framkom i studien. Den är indelad i följande 

avsnitt: Styrsystemet, kommunikation och praktiskt arbete, önskemål och krav, 

självdiagnostisering och livsmedelstrender samt framtidens fortsatta arbete.  

  

9.1 Styrsystemet  
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Livsmedelsverket (2013) skriver att det är upp till varje kommun att lägga upp arbetet med 

skolmåltiderna som de vill. Vissa av intervjupersonerna uttryckte en viss osäkerhet i att det 

inte finns något system för vad skolorna är skyldiga att tillhandahålla när det kommer till 

specialkost och vilka som egentligen ska få den. Svårigheterna ökar i och med att önskemål 

om specialkost ökar och det kan vara besvärligt att ta ställning till: vem har egentligen rätt till 

att få specialkost? Alla kommuner är överens om att ett medicinskt skäl självklart ska 

tillgodoses. Samtliga hänvisar också de som av kulturella eller etniska skäl vill ha halalslaktat 

kött, eller som inte vill ha fläskkött, till det vegetariska alternativet vid skolmåltiden. Ingen av 

kommunerna, förutom kommun 4, erbjuder vegansk kost. Dock kan det finnas fördelar med 

att inte ha bestämda regler utan, som Livsmedelsverket (2013) beskriver, att kommunerna 

själva bestämmer hur de lägger upp planeringen kring skolmåltiderna. Det kan ha varit 

avsaknaden av regler som möjliggjorde att kommun 4 kunde starta upp sin flervalsmodell i ett 

antal skolor. Genom att bland annat väva in specialkosten i det ordinarie utbudet vid 

skollunchen sänkte de antalet specialkoster från 18-20 % till 14 % i hela kommunen. I 

kombination med att kommun 4 gjorde specialkosten till en del av det ordinarie utbudet tog 

de även beslutet att de medicinska skälen till specialkost skulle styrkas av ett journalutdrag. 

Dessa två åtgärder minskade antalet specialkoster i skolköket. Eftersom det bara används 

låglaktosprodukter i matlagningen i flervalsmodellen kan även elever, som av andra skäl än 

allergi väljer att inte äta laktos, äta av det ordinarie utbudet. Denna metod kan också påverka 

eleverna på det sätt att de kanske inte känner sig utanför vid skollunchen då de kan äta av 

samma mat som alla andra.  

  

En intressant jämförelse kan göras i kommun 3 och 4 där den biträdande kostchefen i 

kommun 3 uttrycker att de har valt att fokusera på kvalitet på maten framför hur flest elever 

kan äta av den medan kommun 4 har satsat på bägge. Den biträdande kostchefen tror 

visserligen att man kommer behöva tänka om i framtiden men detta visar på att det egentligen 

inte måste vara antingen eller. Vad stoppar de andra kommunerna från att följa i fotspåren av 

kommun 4 frågar vi oss då. Kanske borde mer resurser läggas på att skapa en grund i 

skollunchen som de flesta kan äta av istället för att lägga ner tid och pengar på att behöva laga 

olika mat till olika individer. Å andra sidan är en alternativ lösning att bestämma sig för att 

endast tillgodose de medicinska skälen och att detta ska styrkas med läkarintyg vilket ett antal 

kommuner redan har gjort. Risken finns då att alla inte blir nöjda då vissa elever kanske inte 

får den mat som de önskar. Samtidigt är det i stort sett en omöjlighet att göra alla elever 

nöjda. Där skulle kanske ett fungerande styrsystem med satta regler kunna hjälpa och att det 
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ska vara samma regler i varje kommun i Sverige. Man återkommer dock hela tiden till frågan 

“vem ska ha rätt till specialkost och var ska gränsen gå?”.  

  

9.2 Kommunikation och praktiskt arbete 

Arbetet med specialkosten i dagsläget ser relativt lika ut om man jämför de fyra undersökta 

kommunerna, undantaget är kommun 4 vars system har ett annorlunda upplägg på vissa 

skolor. Kökscheferna lyfter fram att man har en ambition att låta eleverna vara delaktiga 

gällande skolmaten genom matråd, men flera menade att detta för tillfället skedde sporadiskt 

och var lite svårt att få till. Detta anser vi vara något som behöver bli bättre, då det i slutändan 

är eleverna som ska äta maten och vara nöjda med den. Genom att få vara med och påverka 

och känna att någon lyssnar på ens åsikter kan det möjligen öka elevernas kunskaper kring 

måltiderna och bidra till att eleverna får större respekt för det arbete som görs. 

  

Flera av personerna i studien upplevde det som en utmaning med att få specialkost-rätterna att 

likna de ordinarie rätterna, men de strävade efter att göra detta så långt det var möjligt. Detta 

går i linje med studien av Hörnell et al. (2009) där de intervjuade eleverna upplevde det 

positivt om deras glutenfria rätter liknande övriga rätter. Informationsmaterial från Astma- 

och allergiförbundet (2015) menar att det finns en risk att elever med specialkost känner sig 

utanför om deras mat inte verkar vara lika vällagad som kompisarnas mat. Det är därför 

positivt att de flesta av intervjupersonerna uppvisade en ambition att motverka detta genom 

att få maträtterna att likna varandra. Kökschefen i kommun 1 utmärkte sig i denna fråga då 

hen hade en annorlunda attityd gentemot övriga intervjupersoner i studien. Kökschef 1 tillagar 

en stor mängd olika specialkoster på sin skola, flertalet avancerade, men verkar inte se några 

svårigheter i att få dessa rätter att likna övriga utan framstod som väldigt trygg och säker i sin 

roll. Idag finns ett ständigt ökande sortiment av produkter som är fria från vanliga allergener 

som till exempel mjölk, gluten och soja. Detta är en positiv utveckling och borde vara till stor 

hjälp i arbetet med att få rätterna så lika som möjligt. Dock kan dessa produkter ofta vara 

dyrare vilket givetvis kan vara en nackdel, men kan ses som en nödvändighet för att kunna 

vara tillmötesgående som möjligt. 

 

 

9.3 Önskemål och krav 
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Det nämns av ett par av intervjupersonerna att föräldrar har börjat fråga om bland annat 

ekologisk, närodlat och endast svenskt kött åt sina barn och att sådana önskemål är svåra att 

tillgodose. Att dessa önskemål framkommer nu kan ha att göra med en ökad medvetenhet och 

att föräldrar har större kunskap om vad de tycker är “bra” mat. Detta är en positiv sak överlag 

men blir ett problem när de anser att skolorna skulle ha möjlighet att ge just deras barn enbart 

ekologiskt eller bara närodlat, när ingen av de andra barnen får det. Det finns sällan resurser 

till de valen av råvaror i skolmåltiderna. Den biträdande kostchefen i kommun 3 berättade att 

de försöker ha så mycket ekologiskt som det går till alla barnen. Vi anser att en lösning till de 

barn vars föräldrar önskar endast svenskt kött skulle kunna vara att de hänvisas till det 

vegetariska alternativet som finns i skolan och att de sedan i hemmet kan ta beslut om att 

köpa svenskt. När det kommer till önskemålet om närodlat kan folk ha olika åsikter om vad 

som egentligen är närodlat, då det i dagsläget inte finns något vedertaget sätt att mäta detta på. 

Det kravet kan därför vara svårt att definiera. 

  

9.4 Självdiagnostisering och livsmedelstrender 

Skolmåltiderna har en stor betydelse för bland annat elevernas välmående och lärande 

(Livsmedelsverket, 2013) och enligt Livsmedelsverkets (2013) pusselmodell är det viktigt att 

skolmåltiderna bland annat är näringsriktiga och säkra. Resultatet visade att samtliga 

intervjupersoner var väldigt måna om att alla elever ska få äta den mat de är i behov av, men 

att det kan vara svårt att veta vem som egentligen behöver specialkost. I och med det ständiga 

flödet av information via internet och sociala medier tycks föräldrar vara, eller tro sig vara, 

mer medvetna idag. Livsmedelstrender verkar ha en stor betydelse. Laktos- samt 

glutenintolerans tas ofta upp som exempel, så fort magen inte fungerar som den ska tror man 

sig vara intolerant. En del föräldrar väljer då att själva diagnostisera sina barn med dessa 

åkommor och dessa har blivit allt fler under de senaste åren, vilket kan vara en av 

anledningarna till varför önskningarna om specialkost har ökat. Eftersom det är enkelt att 

själv hitta information som man anser relevant, väljer man att ta saken i egna händer istället 

för att söka experthjälp. Detta kan i sin tur göra att skolan lägger mycket pengar och resurser 

för att hitta en lösning för dessa elever, när det sedan visar sig att specialkost trots allt inte 

behövs och att barnets besvär orsakades av något annat. 

  

Mat är en komplicerad och känslig fråga som engagerar många människor. Det kan uppfattas 

som att de flesta känner att de har rätt att lägga sig i vad andra människor äter och vad de gör 

för matval. Det kan vara jobbigt för ett barn vars föräldrar själva har diagnostiserat barnet och 
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bestämt att hen ska avstå till exempel laktos och att sedan andra elever börjar lägga sig i detta. 

Om en sådan situation uppstår kan barnet känna sig utanför. Det kan även vara jobbigt för 

barnen som har medicinska problem och måste avstå viss mat. Enligt studien av Hörnell et al 

(2009) kan barn i tidiga tonåren uppleva att det känns jobbigt att behöva äta specialkost i 

skolan då de känner sig annorlunda och utanför. Det kan därför, ur denna aspekt, ses som en 

positiv sak att flervalsmodellen i kommun 4 inkluderat specialkosten i ordinarie utbud. På det 

sättet kan barnet ta av samma mat som alla andra och det slipper bli en belastning för eleven 

att hen måste avstå exempelvis laktos eller gluten.  

  

Antalet specialkoster i skolan sänktes i kommun 4 när de bland annat började kräva läkarintyg 

för de medicinska skälen. Vi kan spekulera i att förklaringen till det kan vara att det var ett 

stort antal elever som antingen diagnostiserats av föräldrarna, eller att de testade på att äta till 

exempel gluten- eller laktosfritt på grund av rådande trender. Enligt intervjupersonerna finns 

det mycket önskemål idag angående gluten och laktos och man kan spekulera i om det 

kommer att hålla i sig. 

  

9.5 Framtidens fortsatta arbete 

Ett alternativ till flervalsmodellen kan vara, som det i nuläget debatteras om i media, att ha en 

vegansk, glutenfri grund i skolmåltiden och att mejeri samt kött får vara tillbehör. På detta sätt 

får man en måltid som de flesta elever kan äta av, vare sig man är vegan eller om man vill äta 

till exempel laktosfritt för att man mår bättre men inte har ett läkarintyg på det. Vi anser att 

man då bör informera eleverna om varför det är bra att lägga upp en skolmåltid på detta sätt 

eftersom elever kan vara kräsna och risken finns att de inte kommer gilla en sådan förändring. 

Eventuellt kan även svinnet av specialkost minska om alla kan äta av samma mat. Enligt den 

biträdande kostchefen i kommun 3 slängs en stor andel av specialkosten på grund av 

anledningar som att elever inte dyker upp eller att de är sjuka och inte har meddelat detta. Vi 

tänker också att om barnet är diagnostiserat av sina föräldrar med till exempel laktosintolerans 

finns risken att barnet i skolan väljer att äta av det ordinarie utbudet av skolmåltiden då hen 

tycker att det ser godare ut. Även här uppstår svinn av specialkostportionen och skolan får då 

slänga en hel portion mat som de redan har lagt ned resurser på. Där ligger en stor del av 

ansvaret på eleven men vi anser att svinnet av specialkosten skulle kunna minska om alla 

gjorde om systemet så att de flesta elever kan äta av det ordinarie utbudet vid skollunchen. 
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Resultatet kan tolkas som att det finns två motpoler. Antingen väljer man att säga ifrån och 

inte laga annan specialkost än de som styrks med läkarintyg eller journalutdrag eller så 

försöker man laga sådan mat som de allra flesta kan äta av, oavsett specialkost. I det senare 

alternativet räknas inte sådant som ses som en omöjlighet, det vill säga bara ekologiskt, 

närodlat eller svenskt till ett enskilt barn, som vissa efterfrågar. Det första alternativet kan nog 

ses som den lättare vägen att gå. Man kanske upplever att det svämmar över av efterfrågan på 

olika specialkoster och att skolköken inte känner att de kan hantera det och då säger man helt 

enkelt nej till alla förutom de som verkligen behöver specialkosten. I det senare alternativet 

kan man tänka sig att det kräver mer jobb och engagemang från både kommunen och 

kockarna i köken. Vi upplevde från vår intervju med kökschefen i kommun 4 att kockarna 

även hade den nivån av kreativitet som krävdes för att laga mat som de flesta kan äta av. 

Frågan är vilken strategi som kommer att hålla längst. Man kan tänka sig att ökningen av 

efterfrågan på specialkost kommer att fortsätta, kanske särskilt antalet vegetariska och 

veganska önskemål i och med att människor blir alltmer medvetna om köttets påverkan på 

klimatet. Tillsammans med medvetenheten om klimatpåverkan kan man även tänka att att 

dessa önskemål kommer öka i samband med den etiska delen av animalisk 

livsmedelsproduktion och att man för den sakens skull också väljer bort animaliska produkter. 

  

10. Metoddiskussion 

Nedan följer en diskussion kring metoden vi arbetat med, indelad i följande avsnitt: urval och 

förberedelser, intervjuer samt analys. 

  

10.1 Urval och förberedelser 

Vi bestämde oss tidigt för att genomföra semi-strukturerade intervjuer, då vi med hänsyn till 

studiens syfte ansåg att vi skulle få ut mest information genom detta. En fråga som uppstod 

tidigt i urvalsprocessen av kommuner var om kommunernas storlek spelade någon roll, ville 

vi undersöka mindre eller större kommuner eller ställa dessa mot varandra? Då vi skickade 

vårt informationsbrev till 10 kommuner, hälften större och hälften mindre, bestämdes att de 

fem första som återkopplade blev de kommuner som skulle undersökas. Den ursprungliga 

tanken var att intervjua enbart kostchefer i olika kommuner. Vid utformning av 

intervjuguiden visade sig detta dock vara en begränsning, då flertalet av de frågor vi ville ha 

svar på var inriktade på bland annat det praktiska arbetet i skolköket och rutiner i matsalen, 

något som vi antog låg utanför kostchefernas dagliga arbetsområde. Efter diskussion med 
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handledare bestämdes det att vi även skulle skicka ut intervjuförfrågan till en kökschef i 

respektive kommun, något som visade sig vara mycket givande för vår studie när vi var på 

plats och fick träffa dem. Detta gav oss inblick i skolmåltidsarbetet från två olika håll, dels 

kostchefens övergripande perspektiv och dels från det dagliga praktiska arbetet med närhet till 

eleverna. Att rikta intervjuerna mot två yrkesgrupper inom samma område gav en bredd till 

studien. 

  

10.2 Intervjuer 

Det var väldigt intressant att få perspektiv på ämnet från två olika yrkesgrupper, som arbetar 

mot samma mål. Något som upplevdes som en svårighet under själva intervjusituationerna var 

att få ett bra flöde i intervjun, att få en samtalsliknande atmosfär snarare än en utfrågning. 

Detta varierade då vissa av intervjupersonerna pratade mer än andra, vilket gjorde att vi fick 

öva på att vara flexibla under intervjuns gång, att anpassa frågorna allt eftersom och även 

ställa relevanta följdfrågor. Vi tycker ändå att intervjuerna gick över förväntan och vi fick 

mycket användbar information. Två av intervjuerna genomfördes på telefon och vi var lite 

oroliga över om det skulle vara svårt att höra på inspelningen, men det visade sig inte vara 

något problem. Efter de första två intervjuerna bestämde vi oss för att stryka några frågor som 

kändes irrelevanta. Som ovan intervjuare är det är viktigt att vara förutseende för de 

utmaningar man kan komma att ställas inför (Bryman, 2011), till exempel att intervjupersonen 

beter sig på ett oväntat sätt. Vi fick erfara en oförutsedd händelse under vår första intervju, då 

vi hade utgått från att träffa en kostchef som var avtalat men istället möttes av fyra personer 

från kostenheten. Det var högst oväntat då vi inte fått någon information om att dessa övriga 

tre personer skulle vara med och lyssna under intervjun, än mindre delta i samtalet. Alla fyra 

personerna hade dock en tydlig koppling till skolmåltidsarbetet och därför valde vi att utföra 

intervjun med samtliga men räknar den som en intervju i resultatet.  

  

10.3 Bearbetning 

Bearbetning av resultatet gjordes i ett första steg genom transkribering av intervjuerna. Det 

som upplevdes vara en svårighet under detta arbete var att det vid vissa tillfällen var svårt att 

höra enstaka ord av vad intervjupersonerna sa på inspelningen. Det var dock främst enstaka 

ord som inte hade någon betydelse för meningen som helhet, och var inget som påverkade 

resultatet nämnvärt. Vid en senare genomläsning av det fullständiga transkriberade materialet 

framkom dessutom några frågetecken kring vad intervjupersonerna egentligen menade i vissa 
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uttalanden. Lösningen var då att maila personerna i fråga och be dem förtydliga, vilket vi fick 

snabb respons på. 

  

 11. Forskningsetisk uppföljning 

Det är viktigt att intervjupersonerna får korrekt information om studiens syfte (Dalen, 2007). 

Denna information gavs dels skriftligt i det informationsbrev som skickades ut och dels 

muntligt innan intervjuerna startade. Vi talade även om att den givna informationen skulle 

behandlas konfidentiellt och att intervjupersonerna förblir anonyma i studien. En god 

förutsättning för detta är att intervjun sker i en ostörd miljö, till exempel i ett lugnt rum, för att 

ingen utomstående ska kunna höra vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011). Detta var 

inget vi kunde garantera under de två telefonintervjuer vi gjorde, då vi inte vet vad 

intervjupersonerna befann sig för tillfället. En annan avvikelse var att en intervju med en av 

kökscheferna genomfördes i matsalen, då kökspersonalen precis ätit lunch när vi besökte 

skolan. Vi satt då vid ett av borden i matsalen, vilket inte var optimalt då en del störande ljud 

fångades upp under inspelningen, vi blev dessutom störda då en annan i personalen ville prata 

med kökschefen och hen gick iväg en liten stund. Här kunde vi inte heller garantera att ingen 

annan hörde vad som sades, då det befann sig en hel del övrig personal i närheten.   

  

12. Slutsatser 

De fyra undersökta kommunerna har ett väl uttänkt arbetssätt kring specialkost. Rutinerna 

varierar, men säkerheten och inkluderingen gällande specialkosten är högt prioriterat. 

Andelen elever som är i behov av specialkost i dagsläget varierar mellan kommunerna, men 

de intervjuade personerna är eniga om att efterfrågan av specialkost ökar. Orsaker till detta är 

bland annat en ökad förekomst av livsmedelsallergier och överkänslighet, men också en 

mångkulturell befolkning med olika vanor, en större medvetenhet kring kost och hälsa samt 

livsmedelstrender. Att kunna tillgodose alla önskemål och krav är en mycket svår uppgift, och 

avsaknaden av tydliga regler resulterar i frågorna kring vem som egentligen har rätt till att få 

specialkost, och var man kan dra gränsen för vad skolan bör vara skyldig att erbjuda. Här i 

ligger en stor utmaning för kostverksamhet och skolledning i kommunerna att hitta ett 

fungerande system för att kunna servera mat som är näringsrik och varierad för alla elever 

som äter skolmaten.  

  

13. Praktisk användning och vidare forskning 
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Denna studie belyser problematiken kring att specialkost i skolan är en aktuell fråga och att 

efterfrågan av olika sorters specialkost ökar. Därför skulle denna studie kunna ligga till grund 

för en större studie där fler kommuner involveras. Det vore intressant att jämföra större 

kommuner med mindre, och även jämföra kommuner med större geografisk spridning för att 

undersöka om det finns skillnader i hur man arbetar och om de utmaningar som finns skiljer 

sig åt.  

  

Detta arbete har fokuserat på hur kostenheter samt kökspersonal arbetar med specialkost, men 

i slutändan är det trots allt eleverna som ska vara nöjda och kunna äta säkert, gott och 

näringsriktigt i skolan. Förslag på vidare forskning skulle därför kunna vara att inkludera 

eleverna genom att exempelvis genomföra en intervju- eller enkätstudie för att undersöka vad 

de anser om den specialkost som serveras i dagsläget. Att involvera föräldrar och genomföra 

intervjuer med dem vore en annan möjlighet. För att ytterligare stärka kopplingen till ämnet 

måltidskunskap och värdskap vore det intressant att på något sätt använda sig utav sensoriska 

bedömningar och ställa specialkosterna mot de ordinarie rätterna. Resultatet skulle sedan 

kunna användas i arbetet med att fortsätta förbättra specialkosten, för att uppnå en 

inkluderande måltidssituation för alla elever oavsett kostbehov. 
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Bilaga 1. Sökmatris 

Datum Data

bas 

Sökord Antal 

referenser 

Kombi

nation 

Antal 

referenser i 

kombination 
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lästa 

abstra

ct 

Antal 
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artikla

r 
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använda 

artiklar 

2017-

05-31 

FST

A 

school 2118 - - 2   1 

2017-

06-01 

Goo

gle 

scho

lar 

School + 

sweden + 

food + 

celiac 

7090     4 2 1 

2017-

06-01 

FST

A 

school+

meal 

93 - - 5 1 1 

2017-

06-01 

FST

A 

diet - diet+ 

school+

meal 

25 1 0 0 
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Bilaga 2. Informationsbrev 

Hej! Vi är två studenter som läser vår sjätte och sista termin på Måltidsekologprogrammet vid 

Örebro Universitet. Programmet är mångvetenskapligt med kurser i både miljövetenskap och 

måltidskunskap, och ger oss studenter en helhetsbild av livsmedelskedjan ur ett ekologiskt 

hållbart perspektiv. Vi håller nu på med vårt examensarbete, där vi vill undersöka hur olika 

kommuner arbetar med specialkost i grundskolan. Vi önskar därför komma i kontakt med er 

för att genomföra en intervju gällande detta. Intervjun beräknas ta ca 30-45 minuter och vi 

skulle uppskatta om den kunde genomföras så snart som möjligt, under vecka 17 eller 18. Vi 

vill upplysa om att vi kommer att följa de etiska reglerna från Vetenskapsrådet och att alla 

personer som deltar i intervjuerna garanteras anonymitet. All information kommer att 

avidentifieras i uppsatsen så att inga enskilda svar kan spåras. Tack på förhand! 

  

  

Med vänliga hälsningar 

Evelina Kohlm (evelina.kohlm@gmail.com) 

Felicia Thylander (felicia.thylander@hotmail.se) 

Handledare: Cecilia Magnusson Sporre (cecilia@sporre.st) 
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Bilaga 3. Intervjuguider 

Intervjuguide kostchef 

Inledande frågor 

1. Vad har du för arbetsuppgifter samt ansvar kring skolmåltiderna? 

(följdfråga) Hur många skolor ansvarar du över?  

Specialkost 

2. Av vilka skäl kan en elev få specialkost? 

3. Har du en uppfattning om ungefär hur många elever som får specialkost? 

4. Upplever ni att antalet har förändrats de senaste åren? I så fall varför tror ni?  

5. Vilka olika specialkoster lagar ni i dagsläget? 

6. Vad utgår ni ifrån när ni komponerar matsedeln, är det t.ex. livsmedelsverket eller något 

annat?  

7. Hur fungerar kommunikationen mellan dig och skolköken? 

8.  Brukar du besöka skolköken? 

  

Utmaningar och fortsatt arbete 

9. Vilka är de största utmaningarna gällande specialkost? 

10. Anser ni att ni har några begränsningar gällande den service ni ger kring specialkost i 

dagsläget? 

11. Vad tror du om framtidens specialkost? Tror du att det kommer finnas andra önskemål 

och krav än vad som finns i dagsläget? (t.ex. att man efterfrågar ekologiskt, närodlat och 

liknande) 

  

Intervjuguide kökschef 

Inledande frågor 

1. Ungefär hur många elever har specialkost i dagsläget? 

2. Upplever ni att antalet har förändrats de senaste åren? I så fall varför tror ni? 

3. Behövs intyg för att få specialkost?  

4. Har det hänt att någon blivit nekad specialkost och i så fall varför? 

  

Menyplanering 

5. Vad utgår ni ifrån när ni komponerar matsedeln, är det t.ex. livsmedelsverket eller något 

annat?  
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6. Vilka olika specialkoster lagar ni i dagsläget?  

7. Anpassas specialkosten för att likna matsedelns övriga rätter på menyn? 

8. Hur fungerar kommunikationen mellan skolköket och kostchefen? 

  

Matsalsrutiner 

9. Är det någon som är speciellt ansvarig för specialkost eller hur är det upplagt? 

(ev följdfråga 10. Hur kommunicerar ni med eleverna gällande specialkosten och dess 

innehåll, finns det kunnig måltidspersonal som kan svara på frågor?) 

11. Vad har ni för rutiner i matsalen vid servering? (t.ex. står specialkosten framme i en 

kantin, får eleverna hämta maten i köket etc.) 

  

Kommunikation med elever 

12. Har eleverna möjlighet till inflytande och påverkan gällande skolmåltiderna genom 

exempelvis matråd? 

13. Hur får ni respons från elever med specialkost? 

  

Utmaningar & fortsatt arbete 

14. Hur fungerar kommunikationen mellan skolköket och kostchefen? 

15. Vilka är de största utmaningarna gällande specialkosten? 

16. Anser ni att ni har några begränsningar gällande den service ni ger kring specialkost i 

dagsläget? 

17. Hur ser det fortsatta arbetet ut? 

18. Vad tror ni om framtidens specialkost? Tror du att det kommer finnas andra önskemål och 

krav än vad som finns i dagsläget? (t.ex. att man efterfrågar ekologiskt, närodlat och liknande) 
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