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Sammanfattning 
Skolköken i Sverige styrs av en stor mängd lagar, förordningar och föreskrifter. Hur väl 
skolköken följer gällande lagstiftning kontrolleras av kommunen. Kommunens kostnader för 
den offentliga kontrollen skall täckas av en årlig avgift. Den årliga avgiften betalas av 
livsmedelsföretagaren som granskas. För att räkna ut den årliga kontrollavgiften måste först 
en riskklassificering av verksamheten göras. Examensarbetet behandlar en del i riskmodulen, 
den tredje riskfaktorn som är en del av riskklassificeringsmodellen. Halmstad kommun tar 
idag inte hänsyn till den tredje riskfaktorn vid beräkning av kontrolltid och årlig kontrollavgift. 
 
Detta examensarbete grundar sig på en enkätundersökning bland tillagningsköken vid försko-
lor och grundskolor i Halmstad kommun. Syftet med arbetet var att undersöka kunskapsnivån 
gällande hantering av allergena livsmedel. Om granskningen visar på en låg kunskapsnivå kan 
kommunen välja att göra en grundligare utredning kring den tredje riskfaktorn.  
 
För att uppnå syftet har en enkät utformats med hjälp av litteratur, tidigare undersökningar på 
området och genom samtal med kommunen. Överlämnande och insamlande av enkäter gjor-
des vid utbildningstillfällen för egenkontroll som kommunen anordnade, eller vid besök av 
verksamheterna på avtalad tid. Svaren från de ifyllda enkäterna sammanställdes sedan i ett 
Excel-dokument och resultatet av frågorna ordnades också i diagram för att lättare kunna ur-
skilja och visa spridningen.  
 
Resultatet av undersökningen visar att kunskapen är god bland kökspersonalen i Halmstad 
kommun. Många känner ändå ett behov av ytterligare utbildning, eftersom det ständigt kom-
mer nya forskningsresultat på området. Den stora skillnaden mellan förskole- och grundskole-
kök är tillgången på utrymme. På grund av detta har de flesta förskoleköken ingen separat 
arbetsyta för tillagning av allergikost och kost för intoleranta. Personal- och tidsbrist visar sig 
också vara ett problem. Då personalen i förskoleköken ofta inte har möjlighet att tillaga 
specialkosten på andra tider än övriga kosten. Det fanns även brister i hur dokumentationen 
sköttes av personalen vid både förskole- och grundskoleköken. De flesta dokumenterade inte 
alltid sina recept som är ett viktigt steg i egenkontrollen för full spårbarhet. Skolkökens ruti-
ner för spårbarhetsdokumentation borde ses över. Detta är flera viktiga åtgärder för att öka 
säkerheten kring hanteringen av allergena livsmedel, vid skolköken i Halmstad kommun. 
 



 

Abstract 
Laws and regulations govern the school kitchens in Sweden. The municipality controls how 
well the school kitchens obey those laws. An annual fee covers the municipality’s expenses 
for the public control of the school kitchens. To be able to calculate this annual fee, a risk 
evaluation needs to be done. Our final project covers on part of the risk evaluation, the third 
risk factor that is a part of the risk classification model.  
 
The study is based on a survey among school kitchens at preschools and elementary schools 
in Halmstad municipality. The purpose of the study is to investigate the knowledge among the 
employees regarding the handling of special food for allergic children. A survey has been 
distributed to the employees in the school kitchens and the result shows that the knowledge 
among the school kitchen employees in Halmstad municipality regarding this type of special 
food is good. Regardless, many employees still feel a need for further education due to 
continuous research and updates in their field. 
  
The major difference found between preschools and elementary schools is the amount of 
working space available in the kitchens. Most preschools lack a separate workspace for 
special food and shortage of staff and lack of time also contributes to the difficulties to 
prepare special food for children with allergies. The preschools also lack the ability to prepare 
the special food before the other food.  
 
All schools, including both preschools and elementary schools, also need to improve their 
filing system. Most schools for example did not always file their recipes, which is important 
to be able to track certain ingredients.  
 
As conclusion, all schools should look over their filing routines. This is crucial to be able to 
increase the safety precautions when handling special food at the schools in Halmstad 
municipality. 



 

Förord  
Följande slutrapport är resultatet av ett examensarbete som rör kommunens offentliga kontroll 
av livsmedelsanläggningar. Idén med examensarbetet kom fram efter förslag från kommunen, 
som belyste ett eventuellt behov av en granskning av den tredje riskfaktorn för uträkning av 
den årliga kontrollavgiften. Arbetet har utförts under våren 2008 och är på 15 högskolepoäng 
på C-nivå. 
 
Vi som har gjort det här arbetet studerar vår sjätte termin på Miljö- och hälsoskyddsprogram-
met 210 högskolepoäng vid Halmstads högskola.  
 
Vi vill tacka alla de som har bidragit till att vårt examensarbete har varit möjligt att genom-
föra. Ett stort tack till vår handledare, Marie Mattsson vid Halmstads högskola och Birgitta 
Tullgren på Miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad kommun för all hjälp med råd och 
kommentarer. Vi vill tacka Eva Körling på Städ- och måltidsservice som hjälpte oss med 
kontaktuppgifter till grundskoleköken. Även Jenny Johansson på Barn- och ungdomsnämnden 
skall ha ett stort tack för att vi fått komma ut med vår enkät vid tre av utbildningstillfällena, 
som hon höll under våren för införande av egenkontroll i förskoleköken. Sedan vill vi tacka 
all kökspersonal vid de förskolor och grundskolor som vi har haft glädjen att besöka och som 
har tagit sig tid att fylla i vår enkät. Detta har lett till givande och trevliga pratstunder och har 
gett oss en bra insikt i hur deras arbetsdag ser ut. 
 
Halmstad vårterminen 2008 
 
 
 

 
 
    Emelie Jakobsson                                                                      Linda Karlsson 
 



 

 
 



 

 
Innehållsförteckning 
1 Inledning.................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 
1.1.1 Riskklassificering ...................................................................................................... 1 
1.1.2 Allergier och intoleranser.......................................................................................... 3 

1.2 Syfte ................................................................................................................................. 5 
1.3 Frågeställning ................................................................................................................... 5 
1.4 Avgränsningar .................................................................................................................. 5 

2 Metod ...................................................................................................................................... 6 
2.1 Metod för framställning av enkäten ................................................................................. 6 
2.2 Metod för överlämning och insamling av enkäter ........................................................... 6 
2.3 Metod för sammanställning av enkäter ............................................................................ 6 

3 Resultat och diskussion ........................................................................................................... 7 
3.1 Märkning .......................................................................................................................... 7 
3.2 Förvaring .......................................................................................................................... 9 
3.3 Redskap .......................................................................................................................... 10 
3.4 Avgränsad arbetsyta/-plats i köket ................................................................................. 11 
3.5 Rengöring/diskning ........................................................................................................ 13 
3.6 Utbildning i tillagning/beredning av specialkost ........................................................... 13 
3.7 Tillagning och hantering ................................................................................................ 15 
3.8 Servering ........................................................................................................................ 18 
3.9 Felkällor ......................................................................................................................... 20 

4 Slutsats .................................................................................................................................. 21 
4.1 Märkning ........................................................................................................................ 21 
4.2 Redskap och rengörning/diskning.................................................................................. 21 
4.3 Förvaring, avgränsad arbetsyta, tillagning och hantering .............................................. 21 
4.4 Utbildning i tillagning/beredning av specialkost ........................................................... 22 
4.5 Servering ........................................................................................................................ 22 
4.6 Kommunens inspektioner............................................................................................... 22 

5 Källförteckning...................................................................................................................... 23 
5.1 Litteratur för framtagning av enkäten ............................................................................ 23 
5.2 Internetadresser .............................................................................................................. 23 
5.3 Lagtext, vägledning........................................................................................................ 23 
5.3 Muntliga ......................................................................................................................... 24 

6 Bilagor ................................................................................................................................... 25 
Bilaga 1: Enkätundersökning ............................................................................................... 27 
Bilaga 2: Resultat av enkätundersökningen ......................................................................... 29 



 



1

 

1 Inledning 
Kapitlet tar upp bakgrund, syfte och avgränsningar av examensarbetet.  
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Riskklassificering 
En livsmedelsföretagare styrs av en mängd olika lagar, förordningar och föreskrifter. 
Livsmedelsverket och kommunerna delar på ansvaret för den offentliga kontrollen av alla 
livsmedelsanläggningar i landet som på något sätt berörs av livsmedelslagstiftningen. 
Myndigheternas kostnader för offentlig kontroll skall täckas av en årlig avgift. Avgifter tas 
även ut för extra kontroller, godkännanden och registreringar av livsmedelsanläggningar. Ex-
tra kontroller görs efter att bristande efterlevnad av regler upptäckts vid ordinarie kontroller. 
Avgifter för offentlig kontroll skall betalas av livsmedelsföretagaren (LIVSFS 2006:21, 
Förordning 2006:1166).   
 
För att kontrollmyndigheten skall uppfylla alla ställda krav på en fullt avgiftsfinansierad 
riskbaserad offentlig kontroll har livsmedelsverket utarbetat en modell för att riskklassificera 
livsmedelsanläggningar. Avgiftsberäkningen för anläggningen baseras på riskklassificerings-
modellen (se Figur1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Överskådlig bild över riskklassificeringsmodellen 
 

Riskfaktorer för en verksamhet 

Via riskmodulen 

Placering i riskklass 

Erfarenhet från kontrollen 

Via erfarenhetsmodulen 

Erfarenhetsklass 

Kontrolltid 

Fastställande av timtaxa 

Kontrollavgift 
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Riskklassificeringsmodellen består av två moduler, riskmodulen och erfarenhetsmodulen (se 
Figur 1). De båda modulerna bygger på ett poängsystem som ligger till grund för placering i 
riskklass och erfarenhetsklass samt tilldelning av kontrolltid. Riskmodulen ger en första 
klassificering av livsmedelsanläggningen och värderar olika riskfaktorer i den befintliga 
verksamheten. Det sker i samband med godkännandeprövningen och registreringen av en ny 
verksamhet eller av en verksamhet som väsentligen har ändrats. Klassificeringen kompletteras 
sedan med erfarenhetsmodulen. Då vägs erfarenheter från kontrollen av den aktuella verksam-
heten in. Kontrollmyndigheten bedömer hur väl livsmedelsföretagarens system för egenkon-
troll uppfyller ställda krav i lagstiftningen. De områden som ingår i egenkontrollen enligt 
lagstiftningen är: 
 

1. Grundläggande rutiner för att säkerställa goda hygieniska förhållanden gällande rengö-
ring, personalhygien, vatten, skadedjur, underhåll av lokaler, utbildning av personal, 
varumottagning, temperaturkontroll och avfall m.m. 

2. HACCP, vilket är ett system som identifierar, bedömer och styr risker gällande 
livsmedelssäkerheten. 

3. Spårbarhet för de råvaror som används genom noggrann dokumentation. 
4. Mikrobiologiska och kemiska krav. 

 
När bedömning av en verksamhet vid en offentlig kontroll sker används checklistor som tagits 
fram för olika typer av verksamheter och livsmedelhantering. De frågor som bedömningen 
utgår från är om det finns rutiner, om rutinerna följs och om rutinerna passar för ändamålet. 
Resultatet av kontrollen granskas och verksamheten placeras i korrekt erfarenhetsklass 
(Livsmedelsverkets vägledning (2007:1)). 
 
Riskmodulen 
Sammanfattningsvis utgår riskmodulen från vad som görs i anläggningen och vilka råvaror 
som hanteras samt hur mycket som produceras och till vilken konsumentgrupp. Principen i 
riskmodulen utgår från den eventuella risken som livsmedelsanläggningen utgör. Alltså vilka 
konsekvenser och risker som verksamheten kan bidra till om den inte fungerar eller sköts på 
ett tillfredställande sätt. Anledningen till att bedömningen sker på det här sättet är att 
riskpoängen speglar de inneboende riskerna med verksamheten. I begreppet risk bedöms 
sannolikheten för en hälsostörning och hur stora konsekvenserna skulle bli av den. 
Riskmodulen tar med detta i beräkningen och utgår både från anläggningens verksamhet och 
om de producerar för känsliga konsumentgrupper. När riskerna granskas görs det skillnad på 
samhällsrisk och individuell risk. Riskmodulen tar hänsyn till den årliga samhällsrisken och 
utgår från verksamhetens årliga produktion. Klassificeringen i riskmodulen baseras på att 
livsmedelsanläggningen tilldelas riskpoäng från följande tre riskfaktorer: 
 

1. Vilken typ av verksamhet det är och vilka livsmedel som hanteras. 

2. Produktionens storlek. 

3. Om verksamheten producerar till känsliga konsumentgrupper. 

Varje riskfaktor genererar ett antal poäng vilket ligger till grund för vilken riskklass verk-
samheten placeras. Tabell 1 visar hur bedömningsgrunderna ser ut för poängsättningen i risk-
modulen. 
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Tabell 1 Riskmodulen 
Riskfaktor 
1. Typ av verksamhet och livsmedel 

Riskpoäng  Bedömning 

a) Högrisk 55  
b) Mellanrisk 35  
c) Låg risk 15  
d) Mycket låg risk 5  
2. Produktionens storlek 
a) Mycket stor 55  
b) Stor 45  
c) Mellan 35  
d) Liten 25  
e) Mycket liten 15  
f) Ytterst liten 5  
3. Konsumentgrupper 
Producerar/serverar livsmedel till känsliga konsument-
grupper   

10  

 Summa  
 
Riskfaktor 3  
De verksamheter som producerar livsmedel vilka är avsedda för känsliga konsumentgrupper 
tilldelas extra riskpoäng i riskmodulen. Personer i den gruppen kan utsättas för risker efter-
som de kan få allvarliga symtom och tål lägre doser av vissa mikrobiologiska faror i livsme-
del. Till de känsliga konsumentgrupperna räknas: 
 

• Barn under fem år 

• Personer med nedsatt immunförsvar (t.ex. patienter på sjukhus, äldre människor, gra-
vida o.s.v.) 

• Personer med livsmedelsrelaterad allergi eller annan överkänslighet/intolerans mot 
livsmedel. 

De anläggningar som producerar livsmedel för känsliga konsumentgrupper är till exempel 
förskole- och grundskolekök, sjukhuskök, kök i äldreboenden, barnmatsproducenter. Så även 
livsmedelsanläggningar som tillverkar specialkost som t.ex. gluten-, mjölk- och sojafria 
produkter (Livsmedelsverkets vägledning(2007:1)).  
 
Halmstad kommun tar idag inte hänsyn till den tredje riskfaktorn vid beräkningen av den år-
liga kontrollavgiften. 
 

1.1.2 Allergier och intoleranser  
Allergier kan vara symptom eller sjukdom som ofta beror på någon form av överkänslighet. 
Det innebär att kroppens immunförsvar reagerar onormalt mot ett visst eller ibland flera äm-
nen, allergener. I Sverige är det ungefär två av hundra spädbarn som har någon form av 
födoämnesallergi (Nationalencyklopedin (2002:1)). Födoämnesallergi ökar uppåt i åldrarna 
och omkring vart tjugonde förskolebarn har någon form av livsmedelsrelaterad allergi eller 
intolerans. Vissa av barnens allergier går ofta över eller minskar med åldern, t.ex. barn som är 
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mjölkallergiker som små kan ofta i tre års ålder börja dricka mjölk (Sjukvårdsrådgivningen 
(2008)). 
 
 
De olika allergiska åkommorna delas in i två huvudgrupper, snabba överkänslighetsreaktioner 
och långsamma som även kallas fördröjd överkänslighetsreaktion. 
 
I snabba överkänslighetsreaktioner placeras allergier som astma, hösnuva, nässelutslag och 
födoämnesallergier. Symptomen på dessa allergier kan vara lokala och ge upphov till att an-
sikte och matstrupe svullnar igen. I vissa fall kan reaktionerna vara snabba och våldsamma 
och bli så kraftiga att det leder till andnöd och till och med dödsfall (Nationalencyklopedin 
(2002:1)). Födoämnesallergi kan ge reaktioner på hud, slemhinnor och mag- och tarmbesvär. 
Exponering av allergiska födoämnen kan leda till hudutslag, klåda, svullnad i ansikte, slem-
hinnor, mun, matstrupe och luftvägar. Allergiska reaktioner beror på olika komponenter i fö-
dan, även konserveringsmedel och färgämnestillsatser kan ge reaktioner (Nationalencyklope-
din (2)).  
 
Långsamma överkänslighetsreaktioner uttrycker sig ofta som kontakteksem. Denna typ av 
allergier visar sig ofta som yrkesallergi (Nationalencyklopedin (2002:1)). 
 
Födoämnesallergi 
Överkänslighet och laktosintolerans är icke-immunologiska reaktioner. Vid laktosintolerans 
kan kroppen inte bryta ner mjölksockret i tarmen. Vid olika överkänsligheter bildas inte 
antikroppar som vid immunologiska allergier utan det är t.ex. biogena aminer, bensosyra och 
färgämnen som ger upphov till symptom. 
 
Allergi och glutenintolerens (celiaki), är reaktioner som sker i de immunologiska reaktionerna, 
så kallade immunologiska allergier. Det vill säga att det är kroppens immunförsvar som rea-
gerar. Vid födoämnesallergi har kroppens immunförsvar bildat antikroppar emot ett ämne. I 
de flesta allergierna är det proteinet i födoämnet som kroppen reagerar på (Astma- och 
allergiförbundet (2008)).  
 
Det finns två olika typer av immunologiska allergier, IgE-medierad och icke IgE-medierad 
allergi. Vid IgE-medierad allergi bildar enzymet IgE, immunglobulin E antikroppar mot ett 
protein. Oftast kommer symptomen inom en till två timmar. Den andra typen är icke IgE-
medierad allergi omfattar de övriga reaktionerna med immunologiska orsaker och involverar 
inte IgE-antikroppar (Sjukvårdsrådgivningen (2008)). Glutenintolerans är en icke IgE-medie-
rad allergi, vid glutenintolerans sker en lokal immunologisk reaktion i tunntarmen. Den or-
sakas av proteinerna som finns i vete, havre, korn eller råg. Reaktionen ger en skada på 
slemhinnan i tunntarmen och skadar tarmluddet, som leder till bl.a. minskat näringsupptag 
(Livsmedelsverket (2005:1)). 
 
De vanligaste allergierna och intoleranserna på Halmstads förskolor och grundskolor är gluten, 
laktos, mjölk och ägg (Tabell 2). För att minimera risken för allergena utbrott hos eleverna på 
skolorna i Halmstad kommun får skolköken inte hantera nötter eller jordnötter i sin verksam-
het.  
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Tabell 2 Visar antal förskolor och grundskolor i Halmstad kommun med                                                             
ett eller flera barn med allergier eller intoleranser. 

Allergier/ intoleranser  
Antal 
grundskolor 

Antal 
förskolor 

Gluten 12 10 
Laktos 14 22 
Mjölk 12 22 
Ägg 14 9 
Fisk 12 10 
Tomat 5 3 
Baljväxter 3 1 
Kiwi 0 3 
Jordgubbar 1 1 
Citrus 2 1 
Morot 0 1 
Potatis 1 1 
Vitlök 0 1 
Soja 6 1 
Röda bär och grönsaker 2 1 
Lök 2 0 
Kyckling 2 0 
Paprika 2 0 
Äpple 2 0 

 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet var att undersöka kunskapsnivån gällande hanteringen av aller-
gena livsmedel bland tillagningsköken vid förskolorna och grundskolorna i Halmstad kom-
mun. Målet för att nå syftet med examensarbetet var att göra en enkätundersökning av 
tillagningsköken vid förskolorna och grundskolorna i Halmstad kommun.  

 

1.3 Frågeställning 
Hur utbredd är egentligen kunskapen om hur allergena livsmedel ska hanteras för att undvika 
korskontaminering vid för- och grundskolekök i Halmstad kommun. Visar resultatet av 
enkätundersökningen på en bristande kunskapsnivå kan kommunen välja att göra en grund-
ligare utredning av den tredje riskfaktorn. 
 

1.4 Avgränsningar  
Examensarbetet har avgränsats till kök för tillagning i Halmstad kommuns förskolor och 
grundskolor.  
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2 Metod 
Följande del handlar om metoderna som använts för genomförande av detta examensarbete. 
Här behandlas metoderna som använts vid framställning av enkäten, överlämning och insam-
ling av enkäter och sammanställning av enkäterna.  
 

2.1 Metod för framställning av enkäten  
För att ta fram enkätfrågor till undersökningen genomfördes litteraturundersökningar på 
Halmstads Högskolas bibliotek. Där söktes det efter tidigare liknade studier. Projektgruppen 
har tagit del av en tidigare liknade studie i livsmedelskontroll från Kalmar län (Wehre.J. 
Svensson.B), samt fört en dialog med avdelningschefen för hälsoskydd vid Halmstad kom-
mun. Efter insamlande av data sammanställdes enkäten i ett Word-dokument (se Bilaga 1).  
 

2.2 Metod för överlämning och insamling av enkäter 
För att överlämna och samla in enkäterna användes två olika metoder. Överlämning och 
insamling av enkäter till de flesta förskoleköken gjordes i samband med de utbildnings-
tillfällen för införande av egenkontroll, som barn- och ungdomsnämnden anordnande. Datu-
men för dessa var 12/3, 13/3, 19/3. För att överlämna och samla in enkäterna till de förskole-
köken som inte deltog på de mötena, kontaktades den berörda kökspersonalen. En tid bestäm-
des för besöket då enkäten överlämnades och samlades in personligen av projektgruppen. Vid 
överlämnade och insamling av enkäterna från tillagningsköken för grundskolorna bestämdes 
en tid med kökspersonalen. Projektgruppen åkte sedan ut personligen för att lämna över och 
samla in enkäterna. 

2.3 Metod för sammanställning av enkäter 
Efter att samtliga enkäter samlats in fördes alla svaren in i ett Excel-dokument. Till samtliga 
frågor gjordes diagram, samt i tabellform i ett Word-dokument (se Bilaga 2) för att lättare 
kunna urskilja och visa på spridningen över hur skolkökspersonalen hade svarat. Resultatet av 
svarsalternativen sammanställdes i en överskådlig rapport av hur kunskapsnivån för hantering 
av allergena livsmedel var bland skolköken i Halmstad kommun.   
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3 Resultat och diskussion  
I kommande kapitel av examensarbetet redovisas de resultat som enkätundersökningen har 
gett. Denna del innefattar även diskussionen av detta arbete.  
 
I de fall som inga källor anges är det projektgruppens egna spekulationer och tankar om 
livsmedelssäkerhet som framgår. 
 
En enkätundersökning har genomförts vid tillagningsköken i förskolorna och grundskolorna i 
Halmstad kommun. Enkäten lämnades ut till kökspersonalen på förskolorna och grundsko-
lorna. Enkäten består av 24 stycken frågor rörande olika delar av hanteringen och tillagning 
av allergikost och kost för intoleranta. Antalet deltagande skolkök uppgick till fjorton stycken 
grundskolekök och 31 stycken förskolekök. Varje stycke nedan inleds med respektive fråga 
från enkäten. Svaren i procent är avrundade till närmsta heltal.  
 
Det är olika förutsättningar för förskole- och grundskolekök. I grundskoleköken har de ofta en 
kock eller en kokerska som bara har ansvar för tillagningen av allergikost och kost för intole-
ranta. Medan det ofta bara är en anställd i förskoleköken som har hand om all tillagning till 
samtliga barn.   
 

3.1 Märkning 
1.1 Finns det innehållsförteckningar på alla råvaror som används vid tillagning av 
allergikost/kost för intoleranta? 
 
När kökspersonalen arbetar med tillagning av allergikost och kost för intoleranta bör de vara 
noga med att använda sig av råvaror som har tydliga innehållsförteckningar. Detta är viktigt 
för att undvika att använda råvaror som kan innehålla spår av allergener. 
 
Det finns ingen lagstiftning som tvingar personalen i skolköken att enbart använda sig av rå-
varor med ingrediensförteckningar. Det finns dock lagstiftade krav angående själva märk-
ningen på produkter som innehåller de vanligaste allergena ingredienserna (39§ i LIVSFS 
2004:27 och Bilaga 1 i LIVSFS 2004:27). 
 
I enkätundersökningen framkom det att en stor skillnad mellan förskole- och grundskoleköken 
var hur stor mängd kost som tillagades och därigenom också hur stora inköpen av råvaror var. 
Det skulle kunna vara en orsak till att kökspersonalen vid förskolorna svarade som de gjorde 
(se Figur 2). Eftersom råvaruinköpen oftast var mindre för förskoleköken hade de lättare att 
granska och avstämma ordern emot beställning. 
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Figur 2. Finns det innehållsförteckningar på alla råvaror som används vid tillagning av allergikost/kost för 
intoleranta? 14 grundskolekök och 30 förskolekök svarade. 
 
 
1.2 Identitetsmärker ni förvaringskärl som används till allergikost/kost för intoleranta? 
 
Förvaringskärlen som används vid tillagningen av allergikost och kost för intoleranta skall 
vara lätta att rengöra och inte vara repiga eller slitna. Risken med förvaringskärl som är slitna 
och repiga är att spår av allergener kan finnas kvar på ytan trots noggrann rengöring. Därför 
kan det vara lämpligt att ha separata kärl för förvaring av kost för allergiska och intoleranta, 
eftersom allergener kan finnas kvar i repor och sprickor. Det finns inga fastställda lagkrav för 
det, men användning av rostfria kärl underlättar rengöringen och att regelbundet byta ut slitna 
redskap minskar risken för kontaminering. 
 
Av undersökningen kunde det utläsas att de flesta av personalen vid förskole- och grundsko-
leköken använde sig av originalförpackningarna som råvarorna kom i och var redan märkta 
(se Figur 3). Det förekom även att de förvarade råvarorna i andra kärl än i originalförpack-
ningarna och dessa var oftast inte märkta. Vid samtal med personalen framgick det att behörig 
personal ändå kände till vilka råvaror som förvarades i kärlen. Det finns en misstanke om att 
det kan ha blivit vissa tolkningsfel i frågan. Det framgår inte helt klart i frågan om vilka 
förvaringskärl som efterfrågas, vilket kan leda till missförstånd. 
 

57%

14% 14% 14%

65%

10% 6% 6%
13%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Grundskola
Förskola

 
Figur 3. Identitetsmärker ni förvaringskärl som används till allergikost/kost för intoleranta? 14 grundskolekök 
och 31 förskolekök svarade. 
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1.3 Märks färdiga portioner med allergikost/kost för intoleranta vid serveringen på ett 
tydligt sätt? 
 
Märkningen vid serveringen är viktig för att barnen skall bli tilldelade rätt portion. Det finns 
ingen lag som säger att portionerna måste märkas ut vid servering. Men personalen har ansvar 
för barnens välmående när de vistas i skolan. Därför måste de vara noggranna vid serveringen 
så att inget barn blir utsatt för fara.  
 
Enligt enkätundersökningen så var det oftast inte kökspersonalen vid förskolorna som serve-
rade barnen, utan det gjordes av personalen på respektive avdelning. Detta gjorde det extra 
viktigt att kökspersonalen var ordentlig med att märka ut vilket barn som skulle ha kosten. 
Eller märka ut om portionen inte innehöll t.ex. laktos eller gluten. De flesta ur personalen vid 
förskoleköken märkte upp portionerna i köket innan utlämning (se Figur 4). De som inte alltid 
eller aldrig märkte upp kosten, meddelade istället berörd personal muntligt om vilka portioner 
som var för de allergiska och intoleranta barnen. De flesta av grundskoleköken serverade kos-
ten i självtagningsenheter där barnen tog sina portioner själva. De kantiner som var till för 
allergikost och kost för intoleranta var märkta i självtagningsenheten (se Figur 4). Köksper-
sonalen som inte använde sig av det systemet vid serveringen, utan tilldelade barnen kosten 
direkt från köket ansåg att de hade god kännedom om vilka barn som skulle ha vilken kost. 
Det kan dock utgöra en risk om ordinarie personal av någon anledning var frånvarande.  
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Figur 4. Märks färdiga portioner med allergikost/kost för intoleranta vid serveringen på ett tydligt sätt? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
 

3.2 Förvaring 
2.1 Råvaror för tillagning utav allergikost/kost för intoleranta förvaras så att konta-
mination inte kan ske (t.ex. maizenamjöl och vetemjöl ej intill varandra)? 
 
Att förvara råvaror för allergikost och kost för intoleranta intill varandra kan utgöra en risk. 
Förvaras råvarorna i dåligt förslutna förpackningar kan det förekomma luftburen korskon-
taminering, framförallt från mjöldamm. Kökspersonalen måste därför alltid vara försiktig med 
hur de förvarar de råvaror som är för kosten för allergiska och intoleranta. Eftersom det inte 
krävs så mycket för att korskontaminering skall ske. Lämpligtvis borde dessa varor förvaras 
avskiljt från de övriga råvarorna, till exempel i ett separat skåp. 
 
Det var fler ur kökspersonalen vid grundskolor än förskolor som svarade att de hade råvarorna 
åtskilda (se Figur 5). Detta kan bero på att de hade mer plats i sina skolkök och hade då 
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möjlighet till att ha separata utrymmen. Förskoleköken är ofta mindre och har inte samma 
förutsättningar att kunna ha till exempel särskilda skåp för allergikost och kost för intoleranta.  
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Figur 5. Råvaror för tillagning utav allergikost/kost för intoleranta förvaras så att kontamination inte kan ske 
(t.ex. maizenamjöl och vetemjöl ej intill varandra). 14 grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
 

3.3 Redskap 
3.1 Används separata redskap för uppvägning och dosering vid tillagning utav allergi-
kost/kost för intoleranta? 
 
Att använda separata redskap för uppvägning och dosering vid tillagning av kost för allergiker 
och intoleranta kan vara en fördel. Dessa kanske används flera gånger under dagen och om 
kökspersonalen vet vilka livsmedlen de skall användas till så behöver de eventuellt inte diska 
dem mellan varje användning under tillagningen.  
 
Siffrorna i frågan var osäkra eftersom redskap som rengjorts före användning betraktades som 
separata (se Figur 6). På grund av det kunde det ha skett en misstolkning i frågan angående 
om vad som räknades som separata redskap. Vid besöken på skolköken framgick det att 
många diskade redskapen mellan varje användning och ansåg dessa som separata. 
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Figur 6. Används separata redskap för uppvägning och dosering vid tillagning utav allergikost/kost för intole-
ranta? 14 grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
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3.3 Används separata redskap (inkl. kärl, skärbrädor) vid tillagning utav allergi-
kost/kost för intoleranta? 
 
Att använda sig av separata redskap vid tillagning av kost för allergiska och intoleranta, som 
speciella stekpannor, skärbrädor, slevar och knivar kan underlätta och förebygga kontamine-
ring. I vissa skolkök finns det stekbord istället för stekpannor. Det kan vara en fördel att ha ett 
speciellt stekbord, eller en egen stekpanna för allergikost och kost för intoleranta. Eftersom 
det kan vara både tidskrävande och svårt vid rengöring att få bort alla spår av allergener från 
sådana ytor. 
 
Även i denna fråga var siffrorna osäkra på grund av att redskapen betraktades som separata 
bara om de rengjordes före användning (se Figur 7). Misstolkningar kan ha förekommit angå-
ende om vad som tolkades som separata redskap. I samtalen med kökspersonalen sade de 
flesta att de använde särskilda stekpannor till de barn som hade fisk- och äggallergi, eftersom 
dessa allergier kunde ge starka reaktioner vid små mängder allergener.  
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Figur 7. Används separata redskap (inkl. kärl, skärbrädor) vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 

 

3.4 Avgränsad arbetsyta/-plats i köket 
4.1 Finns avgränsad arbetsyta/-plats för tillagning/beredning av allergikost/kost för 
intoleranta? 
 
När kökspersonalen förbereder och tillagar allergikost eller kost för intoleranta kan det under-
lätta att ha en separat plats där endast dessa livsmedel får hanteras. Det kan handla om en 
separat bänk, en spis eller kanske till och med ett rum som är helt fristående från köket. Att ha 
en separat plats för beredning och tillagning för denna typ av specialkost kan göra det lättare 
att hålla en högre livsmedelssäkerhet. Eftersom inga allergena livsmedel hanteras på denna 
yta. Det finns också en risk med att tillaga olika allergikoster och koster för intoleranta på 
samma avsatta yta då korskontaminering kan ske mellan dessa. 
 
Enligt enkätundersökningen skiljde sig tillgången på avsatt arbetsplats för tillagning och 
beredning av allergikost och kost för intoleranta mellan förskole- och grundskoleköken (se 
Figur 8). Det berodde på storleken på skolköken och möjligheten att göra plats för en sådan 
yta. Personalen i förskoleköken kände sig begränsade i frågan. De uttryckte en önskan om att 
ha möjligheten att ordna en plats för tillagning av kost för allergiska och intoleranta. Men att 
skolkökets area var alltför begränsad. Vid många av grundskoleköken fanns det avskiljda 
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arbetsytor (se Figur 8) och ibland även egna spisar. Ett fåtal av dem hade ett rum som var helt 
frånskilt från resten av skolköket. 
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Figur 8. Finns avgränsad arbetsyta/-plats för tillagning/beredning av allergikost/kost för intoleranta? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
 
 
4.2 Om tillagning/beredning av allergikost/kost för intoleranta sker på samma yta/plats 
som övrig kost, görs detta på olika tider? 
 
Frågan är enbart besvarad av de skolköken som svarade nej på frågan innan (4.1 Finns av-
gränsad arbetsyta/-plats för tillagning/beredning av allergikost/kost för intoleranta?). De som 
inte hade en separat arbetsyta för tillagning och beredning av allergikost och kost för intole-
ranta. Finns det ingen separat yta i skolköket är det lämpligt att kökspersonalen tillagar och 
bereder kosten för allergiker och intoleranta på andra tider än övrig kost. Kontaminering kan 
ske bland annat genom stänk från grytorna eller genom små partiklar i luften.  
 
På frågan svarade hälften av kökspersonalen vid förskolorna att de alltid tillagar allergikost 
och kost för intoleranta på tider avskiljda från tillagningen av övrig kost (se Figur 9). Genom 
de kommentarer som framkom i enkäten var det tidsbrist och personalbrist, som styrde att de 
inte kunde tillaga special kost och övrig kost på olika tider. Det gällde även för de två mindre 
grundskoleköken där personalen svarade att tillagningen ibland skedde på olika tider. Perso-
nal- och tidsbristen berodde på att det ofta bara var en anställd i skolköket och personen skulle 
då laga all kost, och i vissa fall serverade de även frukost och mellanmål. 
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Figur 9. Om tillagning/beredning av allergikost/kost för intoleranta sker på samma yta/plats som övrig kost, görs 
detta på olika tider? 2 grundskolekök och 22 förskolekök svarade. 
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3.5 Rengöring/diskning  
5.1 Rengörs utrustning och redskap för allergikost/kost för intoleranta efter varje 
användningstillfälle? 
 
För att minska riskerna för att ett barn skall drabbas av en allergiskreaktion är det viktigt att 
alla redskap som har använts diskas. Vid maskindisk av utrustning som kommit i direktkon-
takt med råa produkter rekommenderas det att diskgodset skall utsättas för en vattentempera-
tur på minst +55 °C. Vid diskning för hand skall diskningen ske i varmvatten och med 
handdiskmedel så att redskapen bli synligt rent. Disk som handdiskas kommer inte upp i 
samma höga temperatur som diskning i diskmaskin, vilket innebär sämre avdödning av 
mikroorganismer. Det är därför viktigare att redskapen inte är skadade eller har några sprickor 
vid handdiskning (Livsmedelsverket vägledning (2007:2)).   
 
Av kökspersonalen vid grundskolorna svarade alla att de diskade sina redskap efter använd-
ning. Av kökspersonalen vid förskolorna hade 94 % svarat att de alltid diskade utrustningen 
och redskapen efter användning, tre procent ibland och tre procent sällan (se Figur 10). Bland 
resultatet från förskoleköken finns en misstanke om tolkningsfel. Frågan skulle kunna 
misstolkas som att redskapen diskades efter varje gång de hade använts för till exempel att 
röra om i grytan. Istället för när måltiden var färdiglagad som grundtanken med frågan var. 
Majoriteten av personalen i de deltagande skolköken hade ändå svarat att de alltid rengjorde 
sin utrustning och sina redskap efter användning. 
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Figur 10. Rengörs utrustning och redskap för allergikost/kost för intoleranta efter varje användningstillfälle? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 

 

3.6 Utbildning i tillagning/beredning av specialkost 
6.1 Har personalen fått utbildning i tillagning av allergikost/kost för intoleranta?  
 
Utbildning inom allergikost/kost för intoleranta varierade bland kökspersonalen vid förskolor 
och grundskolor. Som tidigare nämnts var det ofta fler i personalen i grundskolköken och ofta 
bara en anställd i förskoleköken. Därav det varierande resultatet i diagrammet nedan (se Figur 
11).  
 
Vid diskussioner med kökspersonalen kom det fram att de flesta med utbildning hade fått den 
när de hade utbildat sig till kock/kokerska. Vissa hade fått sin utbildning från kommunens 
utbildningsdagar för kökspersonalen. En del av personalen var upplärd av övrig kökspersonal. 
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Vid grundskoleköken var det vanligt att det var en, eller två till tre stycken ur personalen som 
hade utbildning. Det var endast vid ett av grundskoleköken som ingen i personalen hade en 
utbildning inom kost för allergiker och intoleranta. Vid förskolorna var det ofta bara en an-
ställd i skolköket. Det var därför som svaren från förskoleköken bara blev alla eller ingen (se 
Figur 11).  
. 
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Figur 11.  Har personalen fått utbildning i tillagning av allergikost/kost för intoleranta? 14 grundskolekök och 
31 förskolekök svarade. 
 
 
6.3 Känner ni att det finns ett behov av utbildning i tillagning av allergikost/kost för 
intoleranta bland personalen? 
 
En övervägande del av personalen vid både förskole- och grundskoleköken tyckte att det finns 
behov av mer utbildning (se Figur 12). Kommunen har vissa utbildningsdagar för köksper-
sonalen. Men de flesta kommenterade att det är bra att ha regelbundna utbildningstillfällen för 
allergikost/kost för intoleranta, då det ständigt kommer nya forskningsresultat. Många ur 
kökspersonalen påpekade att det var länge sedan de gick sin utbildning och att det har hänt en 
del inom området sedan dess.  
 
Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar och undersöker vidare om det finns ett behov av 
ytterligare utbildning av kökspersonalen i Halmstad kommun. Kunskap bland kökspersonalen 
är viktig när det är frågan om livsmedelssäkerheten för barnen i förskolan och grundskolan. 
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Figur 12. Känner ni att det finns ett behov av utbildning i tillagning av allergikost/kost för intoleranta bland 
personalen? 14 grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
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3.7 Tillagning och hantering 
7.1 Kan ni hantera all tillagning utav allergikost/kost för intoleranta i skolköket?  
 
De flesta deltagande skolköken ansåg sig kunna hantera all tillagning av allergikost/kost för 
intoleranta (se Figur 13). Samtliga deltagande skolkök kunde hantera tillagningen av allergi-
kosten och kosten för intoleranta som fanns på skolan. Personalen vid en del av förskoleköken 
som för tillfället inte hade några elever med extra svåra allergier ansåg att de kunde få svårig-
heter om ett barn med dessa problem började där. Det beror troligtvis på tillgången på utrym-
men och svårigheten att hålla specialkosten separerad från övriga kosten. Förskoleköken hade 
ofta ett begränsat utrymme att tillgå vilket kan medföra svårigheter att tillaga kost för extra 
känsliga barn utan kontaminationsrisk.   
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Figur 13. Kan ni hantera all tillagning utav allergikost/kost för intoleranta i skolköket? 14 grundskolekök och 30 
förskolekök svarade. 
 
 
7.3 Har ni anpassat inköp av råvaror så att dessa kan användas till både vanligkost och 
allergikost/kost för intoleranta, t ex helt ersatt vetemjöl med maizena? 
 
För att underlätta tillagningen kan inköpen av råvaror anpassas så att dessa kan användas både 
till vanlig kost samt kost för allergiker och intoleranta. Om alla de allergena livsmedlen som 
är möjliga att byta ut i den vanliga kosten byts ut, behöver inte kökspersonalen tillaga någon 
speciell kost för de barn som är allergiska och intoleranta. Det sparar både tid och plats i skol-
köket. Alla allergena livsmedel har ingen likvärdig motsvarighet och vissa går därför inte att 
byta ut. 
 
Svaren på fråga 7.3 hade en stor spridning (se Figur 14). Personalen vid förskoleköken hade i 
större utsträckning än personalen vid grundskoleköken anpassat alla sina råvaruinköp. Men 
det var även bland förskoleköken som flest av personalen hade valt att inte byta ut och anpas-
sat några råvaror. Att det var mestadels personal vid förskoleköken som hade anpassat alla 
sina råvaruinköp kan bero på att de oftare hade färre allergier eller intoleranser. Denna 
anpassning gör det lättare att anpassa inköpen av råvaror så att de kan användas till all kost. 
Förskolorna hade även mindre grupper av barn totalt sett än grundskolorna. Exempelvis kan 
det vara onödigt att endast göra en portion med laktosfri mjölk när det är enklare att göra alla 
portioner laktosfria. I grundskolan kan det istället finnas många barn med samma allergi, och 
då kan det löna sig att tillaga deras kost separat. Ekonomiskt sett är vanlig mjölk billigare än 
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laktosfri mjölk och det kan bli dyrt att laga kosten till alla barnen på en skola med laktosfri 
mjölk.  
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Figur 14. Har ni anpassat inköp av råvaror så att dessa kan användas till både vanligkost och allergikost/kost för 
intoleranta, t ex helt ersatt vetemjöl med maizena? 14 grundskolekök och 30 förskolekök svarade. 
 
 
7.4 Förekommer bakning med vetemjöl i skolköket om ni har glutenintoleranta barn? 
 
Bakning med vetemjöl medför en risk för glutenintoleranta. Mjöldammet som bildas vid bak-
ning kan virvla runt i luften. För att så småningom falla ner och bilda ett dammlager över 
arbetsytan. Om kökspersonalen inte tänker på det och bakar med vetemjöl före tillagning och 
servering, kan dammjöl hamna i kosten för de glutenintoleranta. Det är även viktigt att torka 
av arbetsytorna innan det är dags att börja tillreda kosten dagen efter det bakats med vetemjöl 
i skolköket, då dammjölet har lagt sig på arbetsytan under natten. 
 
I samtal med kökspersonalen kom det fram att de flesta skolköken hade tillstånd att baka med 
vetemjöl. Men vid många av grundskoleköken hade personalen valt att inte baka med vete-
mjöl då de ansåg att det var för omständligt och tidskrävande att baka. Många köpte istället 
bröd som var färdigt att gräddas i ugnen. Bland de skolkök där det förkom bakning med vete-
mjöl hade kökspersonalen sagt att de hade tillstånd att baka med vetemjöl under vissa 
restriktioner (se Figur 15).  
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Figur 15. Förekommer bakning med vetemjöl i skolköket om ni har glutenintoleranta barn? 14 grundskolekök 
och 26 förskolekök svarade. 
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7.5 Följer ni recept vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta? 
 
Att följa recept vid tillagning av allergikost/kost för intoleranta gör det lättare att föra 
dokumentation och ha full spårbarhet för vilka råvaror som använts.  
 
Många ur kökspersonalen som svarade på enkäten kommenterade att de sällan följde recept 
som fanns nedskrivna utan kunde dem utantill (se Figur 16). Om det skulle bli fel vid något 
tillfälle kunde de komma ihåg vad som använts vid tillagningen. Systemet är lite osäkert om 
den ordinarie kökspersonalen som har hand om allergikost blir sjuk och en vikarie får hoppa 
in. Finns det då inga nedskrivna recept att följa är det lättare hänt att det kan ske misstag. 
Detta kommenterade en del av kökspersonalen som hade insett problemet med det. På många 
skolor hade de börjat med att skriva ner recepten allt eftersom de tillagade måltiderna. Många 
av skolorna hade inga speciella recept till allergikost/kost för intoleranta. De använde sig av 
samma recept som till de andra barnen och bytte endast ut de ingredienser som barnen var 
allergiska eller intoleranta emot. 
  

14%

43%

29%

14%

28%

14% 14%

3%

41%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig

Grundskola
Förskola

 
Figur 16. Följer ni recept vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta? 14 grundskolekök och 29 förskole-
kök svarade. 
 
 
7.6 Dokumenteras alla recept vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta så att 
det är full spårbarhet till alla råvaror som används?  
 
Många av de deltagande skolorna hade brisfällig dokumentation gällande de recept som 
användes vid tillagningen. Skolkökspersonalen är skyldig att se till att de livsmedel som 
produceras/serveras inte utgör någon risk för barnens hälsa. För att detta skall uppnås är det 
viktigt att kunna upplysa de allergiska och intoleranta barnen om innehållet i de livsmedel 
som serveras. Dokumentationen är också viktig om till exempel ett barn skulle drabbas av en 
allergisk reaktion. Dokumentationen fungerar som ett led i smittspårningsarbetet. Genom sin 
dokumentation kan ett skolkök frias från sitt ansvar om det kommer fram att den allergiska 
reaktionen har orsakats innan råvaran kommit till skolköket.  
 
I resultatet av enkätundersökningen kunde det utläsas att fler ur personalen vid grundsko-
leköken dokumenterar sina recept vid tillagning av allergikost/kost för intoleranta än i 
förskoleköken (se Figur 17). Denna skillnad beror troligtvis på att grundskoleköken haft 
egenkontroll ett tag medan förskoleköken börjat införa det på allvar först i år. Bland skol-
köken märktes det en skillnad i hur mycket de valt att använda sig av egenkontrollen. Vissa 



18 

 
skolkök hade gått in för det och följer egenkontrollen fullt ut, medan en del skolkök valt att 
bara använda sig av vissa delar.  
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Figur 17. Dokumenteras alla recept vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta så att det är full spårbarhet 
till alla råvaror som används? 14 grundskolekök och 28 förskolekök svarade. 

 

3.8 Servering 
8.1 Får ni information när ett barn med livsmedelsrelaterad allergi/intolerans ska börja 
på skolan? 
 
När ett barn med allergi eller intolerans börjar vid förskolan och grundskolan bör detta med-
delas till kökspersonalen. Det är viktigt för att livsmedelssäkerheten kring barnen skall vara så 
hög som möjligt. 
 
Resultatet i frågan var förvånansvärd (se Figur 18). Det var mindre än hälften av personalen 
vid grundskoleköken som alltid fick reda på när ett barn med en livsmedelsrelaterad al-
lergi/intolerantas började i skolan. Det verkade som om det lades mer ansvar på barnen att 
säga till om de hade en allergi. Som förälder kan det tyckas att det borde ligga i deras intresse 
att se till att deras barn får rätt kost. Många ur personalen kommenterade också den bristande 
informationen och tyckte att det behövdes en förbättring. Det behövs en bestämd rutin för hur 
informationen skall gå fram till kökspersonalen. Kommunen skulle behöva se över vilka ruti-
ner som finns och hur de följs.  
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Figur 18. Får ni information när ett barn med livsmedelsrelaterad allergi/intolerans ska börja på skolan? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
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8.2 Hur får ni reda på att barnen allergiska/intoleranta emot något slags livsmedel?      
 
Bland förskolorna var det vanligast att föräldrarna personligen sa till kökspersonalen om deras 
barn var allergiskt/intolerant. Vid en del förskolor fick föräldrarna fylla i en blankett vid 
inskolningen av barnen om de var allergiska eller intoleranta. Vissa förskolor krävde även att 
barnen var allergitestade och kunde visa upp läkarintyg för skolan.  
 
Kökspersonalen i grundskolorna informerades om när barn med allergier eller intolerans bör-
jade genom föräldrar och skolsköterskan. I vissa skolor var informationen tvungen att gå ige-
nom skolsköterskan och ha läkarintyg för att få specialkost. Vart kontakten och informationen 
inom grundskolan brister var svårt att säga.  
 
 
8.3 Blir barnen som ska allergikost/kost för intoleranta tilldelade sina portioner ifrån 
skolköket? 
 
Det ger en större säkerhet om barnen med allergi och intolerans får sin kost direkt från skol-
köket. Eftersom kökspersonalen ofta är medveten om vilka barn som skall ha vilken kost. I de 
fall som barnen tar sin kost själva från självtagningsenheten skall kosten vara tydligt märkt. 
För att säkerställa att barnen inte tar fel kost av misstag. Det utgör såklart en större risk när 
mer ansvar läggs på barnen. 
 
Svaren på den här frågan visade att det var vanligast att barnen på förskolor blir tilldelade sina 
portioner från skolköket (se Figur 19). I de flesta förskolorna åt barnen lunch på respektive 
avdelning. I de fall som barnen inte blev tilldelade sin allergikost/kost för intoleranta från 
skolköket märktes den ut och ställdes på en vagn som kördes ut till avdelningen. I de fall som 
skolbarnen fick ta sin kost själva var den märkt vid serveringen (se Figur 19).  
 
Resultatet visar en liten tendens till att ansvaret lades över mer och mer på eleverna i högre 
åldrar.  
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Figur 19. Blir barnen som ska allergikost/kost för intoleranta tilldelade sina portioner ifrån skolköket? 14 
grundskolekök och 31 förskolekök svarade. 
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8.4 Händer det att ett barn som ska ha allergikost/kost för intoleranta får fel portion 
utav misstag?  
 
Barnen skall kunna känna sig trygga med kosten de blir serverade i skolan. När barn med al-
lergi eller intolerans får fel kost kan det få allvarliga konsekvenser. Misstag kan dock ske när 
den mänskliga faktorn spelar in.  
 
Vid diskussion med personal vid grundskoleköken kom det fram att det ibland fanns barn med 
en allergi eller intolerans, som medvetet tog fel portion på grund av grupptrycket. De ville inte 
känna sig utanför och äta annan kost än kompisarna. Det framkom även att de flesta av 
kökspersonalen visste vilka barn som skulle ha specialkost. På vissa skolor använde de sig av 
olika system så att de allergiska eller intoleranta barnen lätt visste om de kunde äta den van-
liga kosten. När kökspersonalen fyllde i enkäten kommenterade de flesta som kryssade i säl-
lan på denna fråga att de inte kunde minnas att det hänt, men att det skulle kunna inträffa (se 
Figur 20). Den mänskliga faktorn är tyvärr inte helt felfri. 
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Figur 20. Händer det att ett barn som ska ha allergikost/kost för intoleranta får fel portion utav misstag? 14 
grundskolekök och 30 förskolekök svarade. 

 

3.9 Felkällor 
Antalet bortfall redovisas i Tabell 3. Bortfall i procent av antalet svarande är avrundat till när-
maste heltal.  
 
Tabell 3, Antal bortfall av enkätfrågorna 
Fråga Antal bortfall Bortfall i procent av 

antalet svarande 
1.1 1st 3 % 
7.1 1st 3 % 
7.3 1st 3 % 
7.4 5st 16 % 
7.5 2st 6 % 
7.6 3st 10 % 
8.4 1st 3 % 

 
Sex enkäter bortföll på grund av att de var ofullständigt ifyllda, resultat från dessa är inte 
medräknade. Två av dessa enkäter blev dessutom ifyllda av personal som inte arbetade i skol-
köket vilket därmed ledde till diskvalificering. 
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4 Slutsats  
I det här kapitlet behandlas slutsatserna som projektgruppen har dragit från resultatet av 
enkätundersökningen.  
 

4.1 Märkning 
Rutiner behövs gällande märkning av förvaringskärl i köket och vid serveringen, samt endast 
använda sig av råvaror med tydliga innehållsförteckningar vid tillagning av kost för allergiker 
och intoleranta. Detta för att minska riskerna för de barn med allergi eller intolerans när ordi-
narie personal är frånvarande.  
 

4.2 Redskap och rengörning/diskning  
Bristfälliga redskap ska inte finnas i skolköket och bytas ut efter hand. Det är viktigt att 
utrustningen som används är godkänd för användning till livsmedel. Det skulle vara bra att se 
över rutinerna för inköp av ny utrustning. Eftersom användning av slitna och repiga redskap 
kan medföra onödiga risker för barn med allergi och intolerans.  
     

4.3 Förvaring, avgränsad arbetsyta, tillagning och hantering 
En separat yta i skolköket för tillagningen av kost för allergiker och intoleranta minskar risken 
för korskontaminering. Det är inte ekonomiskt hållbart för kommunen att bygga om alla skol-
kök så att det är möjligt att ha en sådan yta. Vid nybyggnationer eller renoveringar av skolkök 
bör detta finnas med i planeringen.  
 
De som inte hade tillgång till en separat yta för tillagning av allergikost och kost för intole-
ranta kunde istället planera att tillagningen skedde på olika tider än övrig kost. I stort sett alla 
förskoleköken hade bara en anställd, trots detta klarade 68 % (15 stycken) av personalen vid 
förskoleköken ändå av att alltid, eller ofta sköta tillagningen på olika tider. Genom bättre 
kommunikation och utbyte av erfarenheter mellan personalen i skolköken skulle de kunna lära 
av varandra. Det kan vara så att skolköken som klarar av att tillaga kosten för allergiker och 
intoleranta på olika tider har bra rutiner för att detta skall vara möjligt. Ett utbyte av erfaren-
heter kan eventuellt innebära att fler skolkök skulle kunna tillämpa detta. 
 
Förvaringen av livsmedel för allergiska och intoleranta var bristfällig i vissa fall. För att före-
bygga korskontaminering borde dessa råvaror förvaras avskiljt från övriga livsmedel. Att en 
del personal i skolköken helt bortsett från detta var anmärkningsvärt. Det borde ses över, så 
att alla har möjlighet att kunna separera livsmedlen från varandra. Att bara förvara råvarorna i 
separata skåp skulle minska riskerna.   
 
Flertalet av personalen vid förskoleköken som deltog i undersökningen höll i nuläget på att 
införa egenkontroll. Grundskolorna hade redan infört egenkontroll i skolköken men i många 
fall var dokumentationen bristfällig. En del av skolköken hade börjat skriva ner de recept som 
användes. Men de flesta ur kökspersonalen hade lärt sig sina recept utantill och kunde återge 
dem muntligt. För en fungerande egenkontroll där full spårbarhet uppfylls krävs det att kraven 
på dokumentation följs. Det är viktigt att skolkökspersonalen blir informerad om vad som 
krävs av dem för att de ska ha en godkänd egenkontroll. Städ- och måltidsservice och barn- 
och ungdomsnämnden skulle kunna gå ut med informationen till för- och grundskoleköken i 
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Halmstad kommun. Halmstad kommun skulle också genom sin tillsyn av skolköken kunna 
informera mer om vilka krav som ställs på personalen.     
 

4.4 Utbildning i tillagning/beredning av specialkost 
Många ur personalen, både i förskole- och grundskoleköken påpekade att det alltid var bra 
med kontinuerliga utbildningstillfällen. Då det ständigt kommer nya forskningsresultat inom 
området. Kommunen har idag några utbildningstillfällen om året. Personalen i skolköken 
tyckte att det borde vara mera tillfällen då de tar upp hanteringen av allergikost och kost för 
intoleranta. 
 

4.5 Servering  
Informationen till kökspersonalen om när ett barn med en allergi eller intolerans skulle börja 
på skolan var otillräcklig. Vid vissa av förskolorna och grundskolorna fick inte alltid köksper-
sonalen information om när ett barn med en allergi eller intolerans började i skolan.  
Det behövs rutiner på förskolorna och grundskolorna för hur personalen ska agera när ett barn 
med födoämnesallergi eller intolerans ska börja på skolan.  
 

4.6 Kommunens inspektioner  
Förskole- och grundskoleköken i Halmstad kommun hade bra koll på sin hantering och ser-
vering av allergikost och kost för intoleranta. Vid samtal med kökspersonalen framkom det att 
endast vid ett fåtal tillfällen, som kökspersonalen kunde komma ihåg att det hade hänt att ett 
barn hade fått fel kost. Många i skolkökspersonalen hade lärt känna barnen och visste vilken 
specialkost som de skulle tilldelas. De tillfällen som det skulle kunna uppstå problem och ske 
misstag var när ordinarie personal var ledig eller sjuk. Finns inte alla rutiner nedskriva kan det 
ske misstag. 
 
Förskole- och grundskolekökens egenkontroll bör kontrolleras av kommunen då inte alla skol-
köken hade ett väl fungerande egenkontrollsystem. Rutinerna för tillagning av allergikost och 
kost för intoleranta bör även regelbundet kontrolleras. Så att dessa följs på ett tillfreds-
ställande sätt och även är väl fungerande när ordinarie personal är frånvarande. 
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5 Källförteckning 
I följande kapitel anges de källor som har använts i examensarbetet.    
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Wehre.J. Svensson.B. ”ALLERGI 95-kartläggning av specialkost i ”institutionskök”” , 1996. 
 

5.2 Internetadresser  
Källa: Astma- och allergiförbundet (2008) 
http://www.astmaoallergiforbundet.se/allergikokbok/  
Datum: 2008-05-05. Sökord: Allergi Källa:  
 
Källa: Nationalencyklopedin (2002:1)  
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=111774 
Datum: 2008-05-05. Sökord: Allergi 
 
Källa: Nationalencyklopedin (2) 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=177763 
Datum: 2008-05-05 Sökord: Allergi 
 
Källa: Sjukvårdsrådgivningen (2008) 
http://www.sjukvardsradgivningen.se/artikel.asp?CategoryID=29861&PreView=  
Datum: 2008-05-05. Sökord: Allergi 
 
 

5.3 Lagtext, vägledning  
 
Källa: Livsmedelsverkets vägledning (2007:1): Riskklassificering av livsmedelsanläggningar 
och beräkning av kontrollavgifter  
www.slv.se 
Datum: 2008-05-05 
 
Källa: Livsmedelsverket vägledning (2007:2): Offentlig kontroll av mindre förskolor, fritids-
hem och särskilda boenden m m. 
www.slv.se 
Datum: 2008-05-09 
 
Källa: Livsmedelsverket (2005:1): Livsmedelsindustrins och 
dagligvaruhandelns branschriktlinjer för Allergi och annan överkänslighet 
- Hantering och märkning av livsmedel 
www.slv.se 
Datum: 2008-05-05 
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Källa: Livsmedelsverket: 39§ i LIVSFS 2004:27 och Bilaga 1 i LIVSFS 2004:27 
www.slv.se 
Datum: 2008-05-05 
 
Källa: Livsmedelsverket: Förordning 2006:1166 
www.slv.se 
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6 Bilagor 
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Bilaga 1: Enkätundersökning 
 
 



 



1

 

Enkätundersökning  
 

Skolans namn: ____________________________________________ 

 

Förskolans namn:__________________________________________ 

Förskolan har:    3 eller flera avdelningar    

                                    1-2 st avdelningar   

 

Antal personal i köket:________ st 

 

Vilken åldersgrupp serveras:__________________________________ 

 

 

Vilka allergier/intoleranser förekommer på skolan?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gluten  

     Laktos  

      Mjölk  

         Ägg  

         Fisk   

      Nötter  

Jordnötter  

     Annan ________________

     _______________________ 

     _______________________ 
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1. Märkning 
1.1 Finns det innehållsförteckningar på alla råvaror som 

används vid tillagning av allergikost/kost för intoleranta? 

 

 

 

 

 

1.2 Identitetsmärker ni förvaringskärl som används till  

allergikost/kost för intoleranta? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Märks färdiga portioner med allergikost/kost för intoleranta 

vid serveringen på ett tydligt sätt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  
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2. Förvaring 
2.1 Råvaror för tillagning utav allergikost/kost för intoleranta 

förvaras så att kontamination inte kan ske (t.ex. maizenamjöl 

och vetemjöl ej intill varandra). 

 

 

 

 

 

3. Redskap 
3.1 Används separata redskap för uppvägning och  

dosering vid tillagning utav allergikost/kost för intoleranta? 

 

 

 

 

 

3.2 För vilka allergier/intoleranser används separata redskap 

för uppvägning och dosering?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

     Gluten  

     Laktos  

      Mjölk  

         Ägg  

         Fisk   

      Nötter  

Jordnötter  

      Annat ________________

     _______________________ 
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3.3 Används separata redskap (inkl. kärl, skärbrädor) vid 

tillagning utav allergikost/kost för intoleranta? 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 För vilka allergier/intoleranser används separata redskap 

(inkl. kärl, skärbrädor) vid  

tillagning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Avgränsad arbetsyta/-plats i köket 
4.1 Finns avgränsad arbetsyta/-plats för tillagning/beredning av 

allergikost/kost för intoleranta? 

Kommentar:_______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

 

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

     Gluten  

     Laktos  

      Mjölk  

         Ägg  

         Fisk   

      Nötter  

Jordnötter  

      Annat ________________

     _______________________ 

Ja    

 

 

Nej    
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4.2 Om tillagning/beredning av allergikost/kost för intoleranta 

sker på samma yta/plats som övrig kost, görs detta på olika tider? 

Kommentar:_________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

5. Rengöring/diskning  
5.1 Rengörs utrustning och redskap för allergikost/kost för 

intoleranta efter varje användningstillfälle? 

 

 

 

 

 

 

6. Utbildning i tillagning/beredning av specialkost 
6.1 Har personalen fått utbildning i tillagning av allergikost/kost 

för intoleranta?  

Kommentar:_________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

   Alla  

 Några   

      En  

  Ingen  
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6.2 Om inte alla i personalen har fått utbildning i tillagning av 

allergikost/kost för intoleranta, hur många har då fått det? 

 

 

6.3 Känner ni att det finns ett behov av utbildning i tillagning 

av allergikost/kost för intoleranta bland personalen? 

Kommentar:_______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

7. Tillagning och hantering 

7.1 Kan ni hantera all tillagning utav allergikost/kost för 

intoleranta i skolköket?  

 

 

 

 

 

 

Om ni svarat ”All” på ovanstående fråga så hoppa direkt 
till fråga 7.3  
7.2Vilken allergikost/kost för intoleranta kan hanteras i 
skolköket?  
 
 

 

 

 

 

 

 

      Antal:_______  

Ja    

 

 

 

  

Nej    

           All  

Det mesta  

       Vissa  

   Ett fåtal  

         Inga  

     Gluten  

     Laktos  

      Mjölk  

         Ägg  

         Fisk   

      Nötter  

Jordnötter  

      Annat ________________

     _______________________ 
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7.3 Har ni anpassat inköp av råvaror så att dessa kan användas 

till både vanligkost och allergikost/kost för intoleranta, t ex helt 

ersatt vetemjöl med maizena? 
Kommentar:_______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
 

 

 

 

7.4 Förekommer bakning med vetemjöl i skolköket om ni har 

glutenintoleranta barn? 

 

 

 

 

 
 

7.5 Följer ni recept vid tillagning utav allergikost/kost för 

intoleranta? 

 

 

 

 

 

 

7.6 Dokumenteras alla recept vid tillagning utav allergikost/kost 

för intoleranta så att det är full spårbarhet till alla råvaror som 

används?  

 

 

 

       Alla  

De flesta  

     Vissa  

 Ett fåtal  

       Inga  

     Ja    

Ibland  

  Nej    

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  
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8. Servering 
8.1 Får ni information när ett barn med livsmedelsrelaterad 

allergi/intolerans ska börja på skolan? 

 

 

 

 

8.2 Hur får ni reda på att barnen allergiska/intoleranta emot något slags livsmedel?  

Kommentar:_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

8.3 Blir barnen som ska ha allergikost/kost för intoleranta 

tilldelade sina portioner ifrån skolköket?   

 

 

 

 

 

 

 

 

8.4 Händer det att ett barn som ska ha allergikost/kost för 

intoleranta får fel portion utav misstag

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

  Alltid  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  

    Ofta  

 Ibland  

 Sällan  

 Aldrig  
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Bilaga 2: Resultat av enkätundersökningen  
 



 



 1

 
Fråga 

 
Svarsalternativ

 
Grundskola 

 
Förskola

 
Grundskola 

(%) 
Förskola 

(%) 

1. Märkning      
      

Alltid 14 18 100% 60%
Ofta 0 8 0% 27%
Ibland 0 1 0% 3%
Sällan 0 1 0% 3%

1.1 Finns det innehållsförteckningar 
på alla råvaror som används vid 
tillagning av allergikost/kost för 
intoleranta? 

 Aldrig 0 2 0% 7%
Totalt  14 30 100% 100%
     

Alltid 8 20 57% 65%
Ofta 2 3 14% 10%
Ibland 2 2 14% 6%
Sällan 0 2 0% 6%

1.2 Identitetsmärker ni förvaringskärl 
som används till  
allergikost/kost för intoleranta? 
 
 Aldrig 2 4 14% 13%
Totalt  14 31 100% 100%
     

Alltid 14 28 100% 90%
Ofta 0 1 0% 3%
Ibland 0 1 0% 3%
Sällan 0 0 0% 0%

1.3 Märks färdiga portioner med 
allergikost/kost för intoleranta vid 
serveringen på ett tydligt sätt? 

 
 Aldrig 0 1 0% 3%
Totalt  14 31 100% 100%
      
      
2. Förvaring      
      

Alltid 10 20 71% 65%
Ofta 3 3 21% 10%
Ibland 1 1 7% 3%
Sällan 0 4 0% 13%

2.1 Råvaror för tillagning utav 
allergikost/kost för intoleranta 
förvaras så att kontamination inte 
kan ske (t.ex. maizenamjöl och 
vetemjöl ej intill varandra). 
 Aldrig 0 3 0% 10%
Totalt  14 31 100% 100%
      
      
3. Redskap      
      

Alltid 7 19 50% 61%
Ofta 2 3 14% 10%
Ibland 1 1 7% 3%
Sällan 2 4 14% 13%

3.1 Används separata redskap för 
uppvägning och  
dosering vid tillagning utav 
allergikost/kost för intoleranta? 
 Aldrig 2 4 14% 13%
Totalt  14 31 100% 100%
      

Gluten 6 12   
Laktos 7 16   
Mjölk 7 17   
Ägg 11 5   

3.2 För vilka allergier/intoleranser 
används separata redskap för 
uppvägning och dosering?  
 
 Fisk 9 6   
      



 2 

      
Alltid 7 20 50% 65%
Ofta 2 3 14% 10%
Ibland 0 4 0% 13%
Sällan 2 2 14% 6%

3.3 Används separata redskap (inkl. 
kärl, skärbrädor) vid tillagning utav 
allergikost/kost för intoleranta? 
 
 Aldrig 3 2 21% 6%
Totalt  14 31 100% 100%
      

Gluten 7 10   
Laktos 8 17   
Mjölk 9 14   
Ägg 10 6   
Fisk 6 8   

3.4 För vilka allergier/intoleranser 
används separata redskap (inkl. kärl, 
skärbrädor) vid  
tillagning? 
 
 Baljväxter 0 1   
      
      
4. Avgränsad arbetsyta      
      

Ja 12 8 86% 26%
4.1 Finns avgränsad arbetsyta/-plats 
för tillagning/beredning av 
allergikost/kost för intoleranta? Nej 2 23 14% 74%
Totalt  14 31 100% 100%
      

Alltid 0 11 0% 50%
Ofta 0 4 0% 18%
Ibland 2 2 100% 9%
Sällan 0 2 0% 9%

4.2 Om tillagning/beredning av 
allergikost/kost för intoleranta sker 
på samma yta/plats som övrig kost, 
görs detta på olika tider? 
 Aldrig 0 3 0% 14%
Totalt  2 22 100% 100%
      
      
5. Rengöring/diskning      
      

Alltid 14 29 100% 94%
Ofta 0 0 0% 0%
Ibland 0 1 0% 3%
Sällan 0 1 0% 3%

5.1 Rengörs utrustning och redskap 
för allergikost/kost för intoleranta 
efter varje användningstillfälle? 
 
 Aldrig 0 0 0% 0%
Totalt  14 31 100% 100%
      
      
6. Utbildning i 
tillagning/beredning av 
specialkost      
      

Alla 5 19 36% 61%
Några 5 0 36% 0%
En 3 0 21% 0%

6.1 Har personalen fått utbildning i 
tillagning av allergikost/kost för 
intoleranta?  
 Ingen 1 12 7% 39%
Totalt  14 31 100% 100%
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Ja 11 27 79% 87%
6.3 Känner ni att det finns ett behov 
av utbildning i tillagning av 
allergikost/kost för intoleranta bland 
personalen? Nej 3 4 21% 13%
Totalt  14 31 100% 100%
      
7. Tillagning och hantering      
      

All 12 19 86% 63%
Det mesta 2 11 14% 37%
Vissa  0  0 0% 0%
Ett fåtal  0 0 0% 0%

7.1 Kan ni hantera all tillagning utav 
allergikost/kost för intoleranta i 
köket?  
 
 Inga  0  0 0% 0%
Totalt  14 30 100% 100%
      

Alla 0 5 0% 17%
De flesta 5 8 36% 27%
Vissa 4 9 29% 30%
Ett fåtal 3 1 21% 3%

7.3 Har ni anpassat inköp av råvaror 
så att dessa kan användas till både 
vanligkost och allergikost/kost för 
intoleranta, t ex helt ersatt vetemjöl 
med maizena? Inga 2 7 14% 23%
Totalt  14 30 100% 100%
      

Ja 0 13 0% 50%
Ibland 2 2 14% 8%

7.4 Förekommer bakning med 
vetemjöl i köket om ni har 
glutenintoleranta barn? Nej 12 11 86% 42%
Totalt  14 26 100% 100%
      

Alltid 2 8 14% 28%
Ofta 0 4 0% 14%
Ibland 6 12 43% 41%
Sällan 4 4 29% 14%

7.5 Följer ni recept vid tillagning utav 
allergikost/kost för intoleranta? 
 
 
 Aldrig 2 1 14% 3%
Totalt  14 29 100% 100%
      

Alltid 8 8 57% 29%
Ofta 1 4 7% 14%
Ibland 2 6 14% 21%
Sällan 2 7 14% 25%

7.6 Dokumenteras alla recept vid 
tillagning utav allergikost/kost för 
intoleranta så att det är full 
spårbarhet till alla råvaror som 
används?  
 Aldrig 1 3 7% 11%
Totalt  14 28 100% 100%
      
      
8. Servering      
      

Alltid 5 26 36% 84%
Ofta 4 4 29% 13%
Ibland 4 1 29% 3%
Sällan 1 0 7% 0%

8.1 Får ni information när ett barn 
med matallergi/intolerantas ska börja 
på skolan? 
 
 Aldrig 0 0 0% 0%
Totalt  14 31 100% 100%
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Alltid 11 20 79% 65%
Ofta 1 3 7% 10%
Sällan 1 0 7% 0%

8.3 Blir barnen som ska ha 
allergikost/kost för intoleranta 
tilldelade sina portioner ifrån köket?  
 Aldrig 1 8 7% 26%
Totalt  14 31 100% 100%
      

Sällan 9 11 64% 37%8.4 Händer det att ett barn som ska 
ha allergikost/kost för intoleranta får 
fel portion utav misstag? Aldrig 5 19 36% 63%
Totalt  14 30 100% 100%

 
 


