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Abstract	  

Alla skolor styrs av samma styrdokument, men alla skolor har inte samma möjligheter att 

styra sin verksamhet. År 2011 tillkom en ny skollag om att skolmaten ska vara näringsriktig 

och idag erbjuder allt fler skolor större utbud av specialkost. Syftet med uppsatsen var att 

undersöka vilka krav som ställs på skolan och hur skolan arbetar för att implementera kraven i 

sin verksamhet. För att ta reda på detta gjordes en kvalitativ undersökning där intervjuer 

genomfördes på två skolor i södra Sverige med de som ska implementera kraven i 

skolverksamheten. 

 På våra undersökningsskolor var det inte speciellt stor skillnad på kvaliteten på maten. Det 

som skiljde skolorna mest åt var hur organisationen såg ut om vem som hade det yttersta 

ansvaret för skolmaten på skolan. I uppsatsen kom vi fram till att det som står skrivet i den 

nya skollagen gällande skolmaten stämmer överrens med skolornas verklighet som ingick i 

vår undersökning, men utifrån skolornas egna förutsättningar och resurser 
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1. Inledning 
Att elever får i sig den näring som behövs i skolan är något som tas för givet. Från det att 

riksdagen år 1945 beslöt att skolmaten skulle bli kostnadsfri för eleverna till år 2011, då en ny 

skollag tillkom, har det skett markanta förändringar inom skolmaten i skolan. Istället för att 

exkludera elever vad gäller skolmaten erbjuder allt fler skolor större utbud av specialkost, 

vilket inkluderar allt fler elever (Skolmatens Vänner, 2014). Vi vet att maten i skolan är viktig 

eftersom den påverkar elevernas inlärning. Något vi har märkt under våra praktiker är att de 

elever som äter skolmat regelbundet har ett jämnare humör och orkar mer under 

eftermiddagen. Detta har även Livsmedelsverket forskat fram. Elever som inte äter har 

svårare för att konsentrera sig vilket leder till att de har svårare för att lära sig 

(Livsmedelsverket, 2007). Även Grapenskog (2009) har kommit fram till att om skolbarnen 

inte får i sig tillräckligt med mat ökar ohälsan och skolprestationerna minskar. Det man kan 

fråga sig är om det som står skrivet i den nya skollagen gällande skolmaten stämmer överrens 

med skolans verklighet.  

2. Bakgrund 

2.1. Historik 
Skolmaten är en viktig del för att eleverna ska kunna prestera i skolan. Det är få länder som 

serverar kostnadsfri skolmat, men Sverige är ett av dem. Dock har resan till att ha kostnadsfri 

skolmat i skolorna varit lång. År 1945 togs ett avgörande steg för skolmaten då riksdagen 

beslutade att kommunerna skulle få stadsbidrag för skolmåltiderna samt att skolmaten skulle 

vara kostnadsfri för eleverna. Skolmaten skulle motsvara en tredjedel av dagens energibehov. 

År 1946 gav man kommunerna mer bidrag för skolmaten, som skulle vara till de elever som 

kom från familjer med dålig ekonomi eller hade lång väg till skolan. Dessa elever hade då 

förtur till skolmat. År 1967 blev skolmåltidsverksamheten helt kommunaliserad, vilket 

innebar att kommunerna själva fick ta ansvar för skolmåltiden. Det påpekades även att 

skolmåltiden hade en stor betydelse för elevernas hälsa samt att elevernas utveckling skulle 

förhindras om de inte fick i sig tillräckligt med näring i skolan. 1997 blev kommunerna 

skyldiga enligt skollagen att ge eleverna avgiftsfri skolmat på grundskolan. År 2011 tillkom 

en ny skollag som påpekade att skolmaten inte enbart skulle vara avgiftsfri utan även 

näringsriktig (Persson Osowski, 2012). 
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2.2. Specialkost 
 

I nationalencyklopedin står det att läsa följande förklaring till vad specialkost är: 

”Specialkost, definierad och vetenskapligt  

underbyggd kost som används under ledning av  

dietist vid behandling av vissa sjukdomar.  

Användningen av specialkost kan vara tidsbegränsad men är oftast 

livslång. Exempel på specialkoster utgör fettreducerad kost, 

glutenfri kost, laktosreducerad kost, eliminationskost för 

födoämnesallergiker, proteinreducerad kost samt koster till  

patienter med medfödda metaboliska sjukdomar, till exempel 

fenylketonuri.” (Ne.se, 2014) 

Här tar vi upp några av de vanligaste anledningarna till varför elever inte äter den ”vanliga” 

maten i skolan. Det finns givetvis fler anledningar men vi har valt ut fem vanligt 

förekommande former av specialkost.  

2.2.1. Glutenintolerans 
Gluten finns i vete, råg och korn. Om personer med glutenintolerans äter gluten förstörs 

tarmluddet och då kan man inte ta upp vitaminer och mineraler eller andra näringsämnen ur 

födan. Detta kan leda till näringsbrist och ohälsa. Man kan få celiaki när som helst i livet och 

det går inte att bota. Celiaki är en kronisk sjukdom, det vill säga livslång. Förr var celiaki en 

ganska ovanlig sjukdom hos barn, idag är det den vanligaste kroniska sjukdomen hos barn. Ca 

35000 svenskar har diagnosen celiaki idag. Sjukdomen förekommer hos fler kvinnor än män 

och ärftligheten är hög (Svenskaceliakiförbundet, 2014). 

2.2.2.  Laktosintolerans 
Laktos finns i mjölk och mjölkprodukter. Vid laktosintolerant är det enzymet laktas som 

saknas. Laktasens uppgift är att bryta ner ämnet laktos till sockerarter som kroppen kan ta 

upp. När man har för lite av ämnet laktas kan laktosen inte sugas upp av tunntarmen utan 

fortsätter till tjocktarmen och startar en jäsningsprocess. De symptom som bildas är då 

vattentunn diarré, gasbildning, buller och buksmärtor. Det finns tre olika varianter av 
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laktosintolerans; primär, sekundär och medfödd. Eftersom det inte är en sjukdom är den inte 

skadlig och ger inga följdsjukdomar (Svenskaceliakiförbundet, 2014).  

 

2.2.3. Nötallergi 
Vid allergi mot jordnötter eller nötter tål personen i fråga inte att äta dem. Vid svår allergi tål 

man inte ens att andas in partiklar från nötter eller jordnötter. Till nötter räknas bl.a. hasselnöt, 

cashewnöt, paranöt, valnöt, pekannöt och mandel. Man kan vara allergisk mot en sort eller 

flera. Allergin upptäcks oftast i förskoleåldern. Antalet barn med denna form av allergi ökar 

med åldern. Ca fem av etthundra barn mellan 4 - 18 år är allergiska mot jordnötter eller nötter, 

då oftast med lindriga symptom, så som klåda i munnen, utslag och magbesvär (Vårdguiden, 

2014) 

2.2.4. Vegetarian 
En vegetarian är en person som inte äter kött. Det finns olika sorters vegetarianer ex. 

vegetarian, demi-vegetarian, lakto-ovo-vegetarian eller laktovegetarian eller vegan. En 

vegetarian utesluter kött men äter fisk och fågel, mjölk och ägg. Demi-vegetarian äter fisk, 

mjölk och ägg men utesluter kött och fågel. En laktovegetarian äter inte kött, fisk och fågel 

men äter mjölk och äggprodukter. En vegan äter inte något som kommer ifrån djurriket 

(Vegetarism och vegetarian, 2014).  

2.2.5. Fläskfritt 
Inom många religioner är gris ett orent djur som människor inte ska äta. T.ex. inom Islam där 

det står i Koranen på mindre än fyra ställen att det är förbjudet. Det är förbjudet i 2:173, 5:3, 

6:145 och 16:115. ”Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som 

offrats åt en annan än Gud. Men den som tvingas [av hunger] inte den som av trots överträder [förbuden] eller 

som går längre [än hungern driver hen] begår ingen synd. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig” (Koranen 

2:173) (Koranen, 1979). 

Inom judendomen äter man inte gris för de anses som ”rituellt orena” enligt Judarnas 

matregler. Judendomen har många olika matregler, Kosher, som att mjölk och kött inte får 

blandas, ”Du skall inte koka en killing i dess moders mjölk” – förbudet förekommer vid tre tillfällen i 

Toran (2 MB 23:19, 2 MB 34:26, 5 MB 14:21). Tame = förbjudna djur, skaldjur, gris, orm, 

kräldjur och insekter. En jude får inte heller äta blod, ”Ni skall inte äta blod…” (3 MB 7:26–27); 

”i livet är blodet” (3 MB 17:10-14) (Charing, 1995). 
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2.3.  Styrdokumenten 
I detta kapitel presenteras styrdokument och lagar gällande specialkost. 

2.3.1. Skollagen 
I skollagen står det att eleverna har rätt till näringsriktig skolmat. Detta gäller alla elever och 

då också de som har specialkost. 

”10 § Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg 

som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Avgifter i samband med 

ansökan om plats får inte tas ut.” (Clevesköld, Jernelöv, Orresten och Okada, 2012)  

2.3.2. Miljöbalken 
I Miljöbalken står det att den som driver en skola har ansvar för att verksamheten inte orsakar 

olägenheter för människors hälsa och inte heller orsakar skador på miljön. Skolan är också 

ansvarig för att barnen serveras säkra livsmedel.  

”2§ Krav på kunskaper  

”Alla som bedriver en verksamhet, planerar att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska kontinuerligt 

skaffa sig behövlig kunskap för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller negativ påverkan. 

Verksamhetsutövaren ska ha aktuell kunskap om sin egen verksamhet och om de regler som gäller för 

verksamheten” (2 kap 2 § miljöbalken).  

”3§ försiktighetsprincipen. 

”Alla som bedriver en verksamhet, planerar att göra det eller vidta en åtgärd, ska utföra de skyddsåtgärder och 

vidta de begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten orsakar något som 

påverkar människors hälsa eller miljön negativt.” (2 kap 3 § miljöbalken) (Rubenson, 2008).  

2.3.3 Arbetsmiljölagen 
Skolan regleras också av arbetsmiljölagen, vilken är en ramlag. Arbetsmiljöverket har fått i 

uppgift att reglera vad som ska gälla mer i detalj. Detta sker genom föreskrifter och allmänna 

råd (Tägtström, 2014).  På Livsmedelsverkets hemsida står det att om den specialkost som 

serveras på en skola skulle ge upphov till en allergisk reaktion ska verksamhetsansvarig 

informera behörig kontrollmyndighet och vid allvarligt fall även till Arbetsmiljöverket 

(Livsmedelsverket, 2013)  

2.3.4. Livsmedelsverket och livsmedelslagen 
”Livsmedelsverket ska: 

– vara med och göra lagar om mat och vatten 
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– se till att maten och vattnet kontrolleras 

– ge råd om vilken mat som är bra att äta 

– tala om allt viktigt som handlar om mat.”(Livsmedelsverket) 

En lag är beslutad av riksdagen, till exempel livsmedelslagen. Den har ofta karaktären av 

"ramlag", som innehåller få detaljer och måste fyllas ut med utförligare regler. 

En förordning har beslutats av regeringen och innehåller mer detaljerade regler. 

Livsmedelsförordningen säger också att Livsmedelsverket får utfärda ytterligare föreskrifter 

inom ett stort antal områden, till exempel vad gäller märkning. Föreskrifter på 

livsmedelsområdet beslutas av Livsmedelsverket. Skolmaten regleras av livsmedelslagen.  

2.4.  Tidigare forskning. 

2.4.1. Implementering av mer ekologisk mat i skolan 
I Lars Arvidssons avhandling Från mål till måltid (2010) undersöker han hur 

implementeringen går till gällande det politiska målet, en utökning av ekologisk mat i skolan. 

Han nämner att ekologisk mat enbart berör hur själva produktionen går till och att 

närproducerad mat berör var produktionen sker. Författaren anser att många som arbetar inom 

skolan har en stor okunskap kring vad som menas med ekologisk mat, vilket i sin tur bidrar 

till att alla gör sin egen variant av innebörden av begreppet ekologisk mat.  

Författaren beskriver att kökspersonalen, framförallt kökschefen, har en betydande roll, 

eftersom dessa innehar makt över hur skolans måltider ser ut och att de oftast med hjälp av sin 

kompetens och erfarenhet klarar av att hålla den standard som krävs gällande skolmaten. 

Inom skolverksamheten bör det satsas på att informera och utbilda personal om vad som står i 

regelverken.  

2.4.2. En studie om svenska skolmåltider 
Kartläggning av svenska skolmåltider av Emma Patterson, Karin Lilja och Liselotte Schäfer 

Elinder (2011) är en undersökning som påbörjades år 2010, då många experter som bland 

annat bestod av rektorer, miljövetare och kökschefer, samlades från hela Sverige. Syftet med 

studien var att innan den nya skollagen skulle träda ikraft, skulle det samlas in nationell data 

om skolmatskvaliteten i landets skolor.  

Det togs fram en enkät med frågor som delades in i sex olika områden/domäner och inom 

varje domän fanns frågor, som i sin tur var uppdelade i tre nivåer där skolorna flyttades upp 
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en nivå om kraven för varje nivåsteg uppfylldes. Nivå ett bestod av ”Näringsriktighet och 

säker mat”, vilket innebär att skolorna ska servera minst två rätter varav ett vegetariskt 

alternativ. Mer än hälften av skolorna, som ingick i studien, serverar bara en rätt och ytterst få 

skolor serverar ett vegetariskt alternativ. Skolmaten som serveras ska motsvara 30 % av 

dagsbehovet av näring och energi och för att detta ska ske krävs en utförlig matsedel.  

Nivå två består av ”Service, pedagogik och miljö”, rörande skolornas skolmåltider, där frågor 

som hur skolorna arbetar med måltiden och hur skolmatsalens miljö förekom. Genom skolråd 

kan skolverksamheten arbeta med att förbättra de attityder som finns gentemot skolmaten. Om 

lärare äter tillsammans med eleverna i skolmatsalen blir atmosfären i matsalen lugnare, samt 

bara genom att lärare vistas i matsalen samtidigt som eleverna, bildas en positiv bild av hela 

matsituationen.  

Nivå tre innehåller organisation vilket behandlar vad som krävs för att kunna servera bra 

skolmat och peka på att en bra styrning och organisation är en förutsättning för att lyckas med 

detta. Mindre än hälften av skolorna, som ingick i studien har en kostpolicy som de följer. 

Cirka hälften av skolorna tar närvaro och mäter konsumtionen varje dag. 

Syftet med studien var att dess resultat skulle vara till vägledning för skolorna och hjälpa 

skolorna att se sina svagheter och styrkor. I studie Kartläggning av svenska skolmåltider 

kontaktades 695 skolor i landet varav 191 tackade ja till att ingå i undersökningen. Skolmaten 

anses vara näringsriktig om skolorna väljer att följa Livsmedelsverkets råd och väljer skolorna 

att bortse från några av råden är det inget hinder så länge skolorna kompenserar för 

avvikelserna.  I studien visade det sig att majoriteten av skolorna inte följer 

Livsmedelsverkets rekommendationer gällande skolmaten, vilket tyder på att det krävs fler 

liknande undersökningar för att utvärdera skolmaten. Frågor kring skolornas egenkontroll av 

rutiner med specialkost, hur det rapporteras och följs samt fortbildning av personal på skolan 

är något som även ingår i nivåerna (Patterson, Lilja, Schäfer Elinder, 2011).  

2.4.3. Skolmatens utveckling som offentlig måltid 
I Christine Persson Osowskis avhandling The Swedish meal as a public meal (2012) 

undersöker hon skolmatens roll i den svenska kulturen. Hon påpekar att i Sverige ses 

skolmaten som ett lärtillfälle med pedagogiska måltider. Hon tittar på hur skolmåltidens 

historia har utvecklats från år 1800-2011. Hon nämner även den ideala skolmåltiden, om vilka 

utmaningar vi står inför samt att resurserna för skolorna blir mer och mer begränsade. Till 

exempel att man ska införa fler maträtter i skolan samt inga hel/halv fabrikat. 
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Persson Osowskis (2012) skriver om hur skolmåltiden ser ut idag och att skolornas resurser 

blir mer begränsade vad gäller att servera specialkost. Hon har även undersökt hur lärarens 

roll ser ut gällande skolmåltiden. Resultatet i avhandlingen visade att det var önskvärt att 

skolmaten ska bestå av fler rätter att välja mellan, att måltiderna lagades på skolan och att 

maten serverades i en lugnare miljö mot vad den gör idag. Att skolmaten ska ses mer som en 

måltid som serveras hemma. Hon nämner att för en del elever är skolmaten den enda lagade 

måltiden som de får under dagen, så därför måste skolan se till att skolmaten ger eleverna den 

näring samt energi som behövs för att eleverna ska klara sin skolgång. Kraven på skolorna 

ökar då genom att skolmaten ska vara en skolmåltid, likt den som serveras hemma. Hon 

nämner att en del skolor har svårt att nå upp till detta på grund av sin begränsade budget och 

skolans sociala konstruktion kring skolmåltiden. 

Författaren nämner att utvecklingsarbetet kring skolmåltiden fortlöper där man bland annat 

strävar efter att ge skolmaten en positivare stämpel gentemot vad den har idag. I 

undersökningen urskiljer hon tre lärarroller vars roll var situationsanpassad och beroende på 

hur interaktionen med eleverna såg ut. Den sociala läraren hade en bra interaktion med 

eleverna, den utbildade lärarrollen strävade efter att utbilda eleverna i måltidssituationen 

medan den undvikande lärarrollen kunde innebära att man prioriterade att äta med sina 

kollegor istället för med eleverna och att interaktionen med eleverna sågs som väldigt låg 

(Persson Osowskis , 2012). 

2.5 Implementering 
Lennart Lundqvist är en forskare inom implementering och han har skrivit boken Förvaltning, 

stat och samhälle (Lundqvist, 2008) där han tar upp att implementeringen är beroende av tre 

egenskaper för att besluten ska kunna uppnås av aktörerna. Aktörerna måste förstå, kunna och 

vilja för att genomföra en implementering. 

Författaren hävdar att om en implementering ska fungera krävs att alla tre egenskaperna 

fungerar; förstå, kunna, vilja. Avsikten med implementeringen förstå är att resurser finns för 

att kunna genomföra beslutet och att det finns en vilja till att genomföra beslutet. Han nämner 

att ha förståelse för besluten är viktigt för att aktörerna ska veta vad uppdraget gäller och att 

aktörerna har den kunskap som krävs inom området där implementeringen ska gälla. Det 

måste också vara tydligt för aktörerna vilka beslut som ska tillämpas för att nå bästa resultat, 

varför de ska tillämpas, vad beslutens innebörd är och vad konsekvenserna kan bli. Med 

egenskapen kunna nämner författaren att aktörerna ska ha de resurser som krävs och den 
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kunskapen för att se till att implementeringens mål uppnås på bästa möjliga sätt. Att aktörerna 

arbetar inom området som de är bra på och att de hjälper varandra för att se till att uppnå 

målet med beslutet. Författaren nämner att för att beslutet ska kunna genomföras och uppnås, 

krävs det att aktörerna har viljan. Här kan det uppstå problem med implementeringen om 

politikernas beslut inte överensstämmer med implementeringen i området där beslutet ska 

genomföras. Som exempel på detta nämner han: om aktörerna inte är samarbetsvilliga, 

personliga värderingar eller att det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för att uppnå 

målet (Lundqvist, 2008). 

2.6 Skolmatens påverkan på elevprestationer 
Livsmedelsverket hävdar att de elever som under lunchen får i sig tillräckligt med näring, får 

bättre möjligheter att koncentrera sig under lektionerna efter lunch. Därför är en bra skollunch 

en förutsättning för skolarbetet, vare sig man äter specialkost eller vanlig mat 

(Livsmedelsverket, 2001). Om eleverna är hungriga har de ofta svårt att koncentrera sig och 

det leder till att de har svårt att lära sig. Detta visar att skolmaten har stor betydelse för 

elevernas prestationsförmåga (Livsmedelsverket, 2007).  Folkhälsogruppen har i samarbete 

med Socialstyrelsen, statens livsmedelsverk och Svenska kommunförbundet har gjort en 

undersökning. Undersökningen gick ut på att se om elevernas lärande ändrade om eleverna 

fick tvårätter att välja på i matbespisningen. Matpersonalens rädsla var att det skulle leda till 

merarbete, det gjorde det inte för att en viss sorts specialkost kunde serveras som vanlig rätt. 

Flera positiva saker var att när de fick välja åt de mer och slängde mindre, som i sin tur ledde 

till lite billigare mat. Lärarna märkte att eleverna blev lugnare och arbetade bättre och fick då 

bättre studieresultat (Folkhälsogruppen m.fl.)1991). Grapenskog skriver att genom att 

eleverna inte får i sig tillräckligt med mat ökar ohälsan och skolprestationerna minskar 

(Grapenskog, 2009). Även enligt skolmatensvänner blir eleverna piggare och orkar bättre med 

skolarbetet om de har mat i magen (Skolmatensvänner, 2009).   

Detta är något som vi också har upplevt när vi har praktiserat. Vi tycker att det är viktigt att 

man äter regelbundet och att man äter bra hälsosam mat för att kunna prestera så bra som 

möjligt. Forskningen visar således att maten är viktig för elevernas resultat i skolan. Om 

eleverna inte får i sig tillräckligt med energi klarar de inte av att koncentrera sig i skolan, 

vilket leder till sämre prestationer. Därför ville vi undersöka vilka riktlinjer det finns och hur 

skolorna gör för att följa dem, samt hur skolan tar sig an elever med specialkost. Vi trodde att 

det kunde vara svårare att ge de elever som äter specialkost rätt kost, valde vi att lägga lite 

extra focus på dem. 
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3. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studien är att undersöka hur man på de undersökta skolarna hanterar kravet 

på att det ska finnas specialkost. Tanken är att se om det som står i styrdokumenten gällande 

specialkost stämmer överrens med det som sker i praktiken. För att få reda på detta har vi 

genomfört intervjuer med de som ska implementera dessa i skolverksamheten. I intervjuerna 

undersöker vi inte hur de gör utan hur de säger att de gör, alltså deras upplevelse. I vårt arbete 

har vi utgått från följande frågeställningar: 

Vad står det i styrdokumenten att kraven på skolan är gällande specialkost? 

Hur de två undersökta skolorna tar sig an elevers behov av specialkost? 

 

4. Metod 
Vilken metod som använts och hur valet av skolor som ingår i undersökningen gjorts, 

redovisas i detta avsnitt. Studien baseras på kvalitativ forskning och vi har valt att använda 

Stukàt för att ge förklaring till varför denna metod används. Stukàt hävdar att man använder 

sig av kvalitativ forskning när man vill förstå hur en viss kategori människor resonerar kring 

en sakfråga (Stukàt, 2011). 

Vi använder oss av hermeneutik, där vi med hjälp av vår förförståelse om specialkost och 

tidigare forskning har gjort intervjuer, där vi tar reda på vad kraven på skolan är gällande 

specialkost. Hermeneutik kretsar kring forskarens förståelse av ett fenomen och att det inte 

finns något absolut svar. Detta hjälper oss att vara öppna för svaren vi får på våra 

intervjufrågor. Man vill försöka nå förståelse genom tolkningar av det som studeras och för att 

nå förståelse krävs det förkunskap om det studerade objektet (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Tolkningen är i en ständig process och vår uppgift var att tolka svaren på frågorna, inte att 

säga att de var rätt eller fel. Bakgrunden till ens tolkning ligger i vilka fördomar och 

förförståelse forskaren har sedan tidigare. Och eftersom vi har lång erfarenhet av arbete inom 

detta område.  För att förstå helheten måste man förstå delarna och för att förstå delarna måste 

man ha helheten (Alvesson och Sköldberg, 2008).  

Den förförståelsen vi har är att en av oss har arbetat i kök och bageri och som 

hemkunskapslärare i 19 år. Medan den andra av oss tränar på tävlingsnivå inom styrkelyft där 
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förståelse och kunskap om kosten är viktigt för att kroppen ska få tillräckligt med näring för 

att få så bra resultat som möjligt. Vi båda har ett stort intresse för kost överlag.  Båda 

skolorna, som ingår i undersökningen, tillhör södra Sverige och är högstadieskolor. Skolorna 

har vi via vår verksamhetsplatsförlagda utbildning fått kontakt med, vilket gör vårt urval till 

ett bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att det ska vara enkelt, 

bekvämt och lätt att få tag på (Holme & Solvang 1997). 

Intervjupersonerna som ingick är följande rektorer och köksansvariga. Dessa representerade 

olika arbetslivslängd, ålder, kön och utbildning. Vi valde att använda oss av dessa 

intervjupersoner för att se deras förutsättningar för användandet av specialkost. 

Intervjupersonernas perspektiv mäts inte genom vad som är rätt eller fel utan 

intervjupersonerna beskriver förståelsen, innebörden och villkoren av de två olika 

perspektiven. Vi har använt oss av semistrukturerad intervju där fokus läggs på att komma 

djupare i samtalet, vilket leder till att själva intervjupersonernas svar eventuellt bildar nya 

perspektiv eller frågeställningar inom ämnet. Detta leder till en så kallad djupintervju. I våra 

intervjuer har vi valt att transkribera citat och relevanta delar från intervjuerna som berör 

ämnesområdet (Stukàt,2011). Innan intervjuerna skulle äga rum frågade vi om det fanns 

möjlighet till en plats som upplevdes rogivande. Författaren påpekar just vikten av att 

intervjupersonerna ska känna sig trygga (Stukàt,2011). Intervjuerna ägde rum i ostörda 

miljöer, som konferensrum och i matsalen efter stängning. Svaren behandlades anonymt för 

att ge intervjupersonerna trygghet något som Stukàt hävdar vikten av i sin bok Att skriva 

examensarbete inom utbildningsvetenskap (2011). Inför genomförandet av intervjuerna har vi 

berättat vad undersökningens syfte var. Vi informerade också om att deltagandet var frivilligt 

och att de kunde avbryta sammarbetet när helst de ville, utan att det ska få några negativa 

konsekvenser för dem. Eftersom deltagarna var över 18 år har inte samtycke krävts. 

Avslutningsvis informerades om att lämnad information bara skulle används för denna 

uppsats (Etniskarådet, 2015).  

4.1 Validitet och reliabilitet.  
Det är viktigt när man gör undersökningar att man har hög validitet och reliabilitet, eftersom 

det visar om undersökningen är tillförlitlig. Om en uppsats har hög validitet har man studerat 

det som ska studeras. Man har mätt eller observerat det som är relevant för studien. Vi har hög 

validitet eftersom vi har studerat det vi avsett att studera. Vårt syfte var att undersöka hur 

specialkost implementerades på två olika skolor. Vi intervjuade rektorerna och de 

huvudansvariga i köken och det var de som implementerade det som stod i styrdokumenten. 



11	  
	  

Detta gör att vår undersökning får hög validitet.  Reliabiliteten handlar om att resultatet ska 

bli detsamma om undersökningen upprepas oberoende av vem som utför den. Eftersom vi gör 

en kvalitativ undersökning måste vi lita på de som vi intervjuar, vilket vi gjorde. De vi 

intervuade var kända för oss sedan innan, eftersom vi gjort vår praktik på skolorn. När vi 

genomförde våra intervjuer var vi två närvarande, för att vara säkra på att vi inte hörde eller 

uppfattade något fel. Vi valde även att göra djupintervjuer så att vi kunde ställa följdfrågor om 

något var oklart eller om vi behövde mer fakta. Vilket ger studien reliabilitet.  

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras svaren som vi fick från våra intervjupersoner. Vår tanke var att 

varje intervjuperson skulle få lika mycket utrymme, men det visade sig inte vara möjligt att 

genomföra. Detta på grund av att rektorn på skola B inte var chef för köket och därför inte 

hade lika mycket kunskap som rektorn på skola A, som var chef för köket. När vi här 

redovisar svaren från våra intervjuer har vi valt att sätta ett A framför kocken och ett A 

framför rektorn som arbetar på skola A. Köksansvarig på skola B har egentligen titeln 

produktionsledare men vi valde att kalla henne för kock eftersom deras arbetsuppgifter var 

nästintill likvärdiga. Kocken och rektorn på skola B har fått ett B framför sina titlar.  

Vi presenterar också en kort sammanfatning av kommunernas kostpolicy.  

Vi har valt att dela in frågesvaren i sju olika kategorier; specialkost, ansvar, krav, ekonomi, 

möjligheter/hinder, kostpolicy och framtid. Detta har gjorts för att kunna analysera utifrån vår 

teori på ett tydligt sätt för läsaren.  

Kostpolicy. 

Här presenteras de två kommunernas kostpolicy där vi valt att kalla den ena kommunen för 

kommun A och den andra kommunen för kommun B. 

Kommun A. 

I kommun A:s kostpolicy står det att de övergripande målen för skolmåltiden är att ge barnen 

en, ur näringssynpunkt, riktigt sammansatt kost av god kvalitet. Alla elever ska kunna äta 

utifrån tallriksmodellen. Skolan ska tillhandahålla specialkost av medicinska, etniska och 

religiösa skäl. Att skolmatsalen bör servera mer än en rätt och att miljön i matsalen ska vara 

lugn och trygg. Energiinnehållet ska regleras efter livsmedelverkets rekommendationer (Se 

bilaga 4).  
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Kommun B. 

I kommun B:s riktlinjer för måltidsverksamheten står det att syftet är att servera mat med rätt 

kvalitet, där livsmedelverkets rekommendationer ligger till grund för planeringen. Eleverna 

ska erbjudas en bra måltidsupplevelse inom ett hälsomässigt, socialt och pedagogiskt 

perspektiv. Verksamheten ska bedrivas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Skolan ska också tillhandahålla specialkost av medicinska, religiösa, kulturella och etiska skäl 

(Se bilaga 5). 

5.1. Specialkost 

5.1.1. Rektor A 
Rektor A tycker att specialkost är när anpassning av den ordinarie matsedeln måste ske av 

etniska, religiösa eller hälsogrundade skäl. Något hon grundar på det som står i 

styrdokumenten.  Där står vilka krav som skolan har på sig angående specialkost. På skolan 

serveras inte halalkött, utan de elever som önskar det får ett vegetariskt alternativ istället, 

detta för att det krävs så mycket kunskap inom området att det är lätt att ett misstag begås. 

Annars är hon mycket nöjd med hanteringen av specialkost på skolan.  

Det som krävs för att få specialkost är att målsman till den berörda eleven lämnar in en 

blankett (Se bilaga 2) till skolan. Om en elev ska ha specialkost under en tid, då det kanske 

görs en utredning, kräver detta ett läkarintyg.  Rektorn är mån om att eleverna får i sig mat 

varje dag därför får eleven specialkost på en gång men måste lämna blanketten i efterhand. 

Gällande närodlat som specialkost har det aldrig kommit in någon förfrågan på det, men hon 

har hört rykten om det. En annan specialkost som sätter igång en stor karusell är om en elev 

vill ha vegetarisk kost. Då kopplas skolsköterskan, föräldrar, kock och rektor in. Detta för att 

skolan är rädd om sina elever, killar och tjejer i denna ålder är i en mycket känslig 

utvecklingsfas och det är extremt viktigt att de får i sig alla de näringsämnen som de behöver, 

så att inte deras utveckling hämmas. Däremot är det fritt för eleverna att äta den kost de vill 

hemma. Det är inget som skolan kan lägga sig i. I matsalen äter elever från årskurs 1 till 

årskurs 9. Elever i de lägre åldrarna äter tillsammans med lärarna och eleverna i de högre 

åldrarna äter själva. Bespisningspersonalen har bra koll på hur/vad/om eleverna äter och 

upptäcker de att något inte verkar vara i sin ordning säger de till rektorn som talar med 

skolsköterska eller klassföreståndaren, vilken i sin tur kontaktar hemmet om det skulle 

behövas.  
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I köket finns det ett rum där specialkosten tillverkas. Där finns egen kyl och frys. I det 

rummet får inte allergiframkallande ämnen vara, exempelvis gluten. Efter tillagning placeras 

maten i egna värmeskåp för att inte bli kontaminerad av annan mat. Även den vanliga mat 

som ska serveras till specialkosteleverna ställs i skåpet för att öka säkerheten. I köket arbetar 

personalen på stationer; disk, kök, specialkost och sallad. Personalen roterar enligt ett rullande 

schema på de olika stationerna för att kvalitetssäkra verksamheten. ”En kedja är aldrig 

starkare än den svagaste länken”.  

Rektor A har inte så stor koll på om det används mer eller mindre halvfabrikat till 

specialkosteleverna. Skolan strävar efter att använda så lite halvfabrikat som möjligt. 

Rektorns mål är att maten ska lagas från grunden.  

5.1.2. Rektor B 
Rektor B:s definition på begreppet specialkost är att det kan betyda olika beroende på grad av 

intolerans, hur allvarlig ens allergi är, och hon förknippade gluten och laktos med specialkost. 

Hon har inget ansvar eller speciellt stor kunskap gällande hur specialkost hanteras på skolan, 

detta på grund av att hon inte har ansvaret för köket, något hon gärna skulle vilja ha.  Det som 

krävs för att en elev ska få specialkost är att en blankett ifylld med målsmans underskrift, 

vilken skickas ut under sommarlovet och ska lämnas in i samband med skolstarten på 

höstterminen (Se bilaga 2). 

En elev som är i behov av specialkost får detta samma dag som det begärs, och blanketten kan 

lämnas in i efterhand. Det är skolsköterskan som har koll på vilka elever som är i behov av 

specialkost och sköter kontakten med köket. Mer information om kraven kunde rektorn inte 

ge på grund av att hon inte hade ansvaret för köket, utan de som har ansvaret var 

måltidsservice. Rektor B är nöjd med skolmaten på skolan.  

5.1.3. Kock A 
Kock A tycker att specialkost är allt som inte inbegriper den ordinarie matsedeln. Enligt 

honom kan man äta avvikande av olika anledningar, exempelvis av etniska, religiösa eller 

hälsoskäl. När vi vidare talar om vilka krav skolan har på sig gällande specialkost svarar han 

att de ändras vart fjärde år. Han nämner att skolan styrs politiskt och att detta märks, speciellt 

vart fjärde år. Han berättar vidare om olika problem som har uppstått när viss specialkost ska 

tillhandahållas. Till exempel, serverar de inte halalslaktat kött, eftersom han inte tycker att de 

är tillräckligt kunniga. De elever som vill ha halalmat får istället ett vegetariskt alternativ.  
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Det som krävs för att en elev ska få specialkost är att en blankett fylls i där man uppger vad 

för specialkost eleven ska ha och varför. De serverar eleven specialkost innan de har fått in 

blanketten, eftersom det är viktigt att eleverna känner sig trygga, men blanketten måste 

lämnas in. Egentligen är det klassföreståndaren som ska samla in blanketten och förmedla den 

till skolsköterska, rektor och kock. Kock A tycker att det är bättre med direkt kontakt, så det 

är många föräldrar som ringer direkt till köket och tar upp sina specialkostfrågor med honom. 

Om en elev vill ha vegetarisk kost är han mycket noga med att papperna är ifyllda och att 

skolhälsovården är informerad samt att föräldrarna är väl medvetna om vad beslutet innebär. 

Han säger att det är mycket viktigt att man har kunskap om man i en skör utvecklingsfas ska 

bli vegetarian, vilket elever i högstadieåldern.  

Kock A för gärna dialog med hemmet och tycker det är viktigt att eleverna får i sig mat varje 

dag. ”Det har till och med hänt att jag har serverat elever, som inte har kunnat äta i matsalen 

pga. olika anledningar, i mitt omklädningsrum”. Elever med specialkost får inte mer 

halvfabrikat än de andra eleverna. Målet är att servera så lite halvfabrikat som möjligt, eller 

prefab som kocken hellre kallar det. Förr var det annorlunda, men med ett större intresse och 

mer kunskap har det blivit mycket mindre prefab. ”Det handlar om intresse och inte resurser. 

Vill man så går det” 

5.1.4. Kock B 
Kock B:s definition av specialkost är när någon elev har allergi eller inte tål någon mat. Detta 

kan även gälla etisk där någon maträtt utesluts på grund av ens religion samt elever som har 

diagnoser och kan vara i behov av specialmat. Eleverna får i sitt sommarbrev en blankett som 

ska fyllas i gällande deras behov av specialkost, där målsmans skriver under och lämnar in vid 

skolstart (Se bilaga 3). Hon nämner att vissa föräldrar meddelar redan på sommaren vad för 

specialkost deras barn behöver och det händer även att föräldrar ringer och meddelar, vilket är 

positivt. Hon nämner att det hade underlättat om fler föräldrar gjorde på liknande sätt, med 

tanke på att det är föräldrarna som har godkänt att deras barn ska ha specialkost och då borde 

de även ha ett visst ansvar att detta sker. Det krävs inga läkarintyg och skolsköterskan kan 

komma och meddela vilka elever som är i behov av specialkost.  

Det är till skolsköterskan som många elever vänder sig till rörande skolmaten på skolan. Via 

överlämningen av elever får köket oftast veta vilka elever som är i behov av specialkost och 

skolsköterskan har mest kontakt med föräldrarna. En elev som är i behov, kan få det dagen 

efter, eftersom köket ofta lagar för mycket gluten och laktosfri mat. Detta om det inte är något 
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konstigt önskemål gällande specialkost, vilket då kan ta några dagar extra att genomföra. Det 

skulle vara bra att ha en uppstartsvecka, men tiden räcker tyvärr inte alltid till för detta menar 

hon. Hon nämner även att skolsköterskan informerar köket om vilka elever som är i behov av 

specialkost och det finns en bra kommunikation mellan dessa parter. 

 Kock B förklarar att rektorn inte har något ansvar för köket och inte heller är chef för köket, 

vilket både har sina fördelar respektive nackdelar. Kock B nämner att skolorna i kommunen är 

under måltidsservice som är kök inom skola och äldreomsorg. Måltidsservice består av en 

kostchef och många områdeschefer som har hand om olika skolområden i kommunen. Hon 

nämner att det är samma på alla skolor i kommunen och att rektorn inte är chef för köket på 

skolan. Kocken är den som har det yttersta ansvaret i köket av all kökspersonal.  

5.2. Ansvar 

5.2.1. Rektor A  
Rektor A nämner att livsmedelsverket skriver riktlinjer för planeringsändamål och dessa 

ligger till grund för kostberäkning, vilket sker av kocken tillsammans med kökspersonal. Det 

är rektorn som har det yttersta ansvaret för att eleverna ska få i sig den näring som de behöver. 

Alla elever kan få i sig den näring som livsmedelsverket rekommenderar om de äter av allt 

som serveras i matsalen. Om eleven väljer att hoppa över exempelvis grönsakerna äter de 

givetvis inte enligt de rekommendationer som finns. Skolans uppgift är att tillhandahålla 

kvalitet och näringssäkrad mat men inte att se till att alla äter därefter.  

Elever med diagnoser såsom autism och aspergers syndrom har rätt till specialkost. Sådana 

elever har ofta svårt för att äta vanlig mat. På denna skola tillgodoser man elevens behov av 

”specialmat”. 

5.2.2. Rektor B 
Rektor B nämner att det finns riktlinjer som köket ska förhålla sig till, men att hon inte är 

insatt i dessa riktlinjer. Hon nämner även att det sker en rapportering gällande skolmaten via 

elevrådet.  

5.2.3. Kock A. 
På frågan om vem som bär ansvaret för att eleverna får i sig den näring de behöver svarar 

kock A att ”det är föräldrarnas ansvar”. Han tillhandahåller möjligheten att eleven får i sig 

det de behöver. Kökspersonalen är väldigt lyhörd och reagerar fort om de misstänker att en 
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elev har kostrelaterade problem, som till exempel anorexi. Då kopplas rektor och 

skolsköterska in och föräldrakontakt sker om det behövs.  

I köket råder ett öppet klimat och om man är osäker på något så finns det alltid någon att 

fråga. Eftersom matlagningen är indelad i olika stationer och alla utom kocken, roterar på 

dessa stationer kan alla allt. En stor styrka i köket om någon skulle bli sjuk.  

5.2.4. Kock B 
Kock B berättar att den som bär ansvaret för att kökspersonalen har den kunskap som krävs 

gällande skolmaten är områdeschefen. Hon nämner att kocken är den som har det yttersta 

ansvaret i köket av all kökspersonal. Hon tycker att ska rektorn få ansvaret för köket och 

matsalen måste köket integreras mer i skolan än vad som sker idag.  

Kock B tycker det är bra att ha måltidsservice som chef för köket och nämner att det de som 

har det största ansvaret för skolmaten är måltidsservice. Sedan vilar ansvaret hos föräldrarna 

och skolpersonalen generellt att se till att eleverna äter skolmaten. Hon nämner att misstankar 

finns att vissa elever inte äter skolmaten, utan väljer att sitta kvar i klassrummet på 

lunchrasterna. Då har köket i vissa fall erbjudit sig att ta upp mat till eleverna. Hon berättar att 

köket har någorlunda bra koll på hur eleverna beter sig i matsalen och på vilka elever som 

brukar närvara samt inte närvara.  

Kock B tycker att det borde vara fler lärare som äter i matsalen, dagligen, för att visa att 

skolmaten faktiskt går att äta och att det ger ett positivt intryck för eleverna med fler vuxna i 

matsalen samt att man tillsammans kan hålla koll på eleverna. Genom sina egna erfarenheter 

och kunskap ser hon sig som mer frikostig än annan kökspersonal, gällande skolmaten och ser 

elevernas behov av bra skolmat med andra ögon. Hon tycker det är viktigt att servera bra mat 

i skolan varje dag så att eleverna får i sig den näring som de behöver. 

5.3. Krav 

5.3.1. Rektor A 
Rektor A nämner att den enda som dokumenterar antal fall av specialkost är skolsköterskan, 

men om det skulle efterfrågas ifrån myndighetshåll så skulle de gärna lämna ut uppgifterna. 

Skolan har varit med i en stor studie som heter Kartläggning av svenska skolmåltider. I 

studien fick skolan mycket bra betyg, något hon är mycket stolt över. Hon nämner även att på 

några av de punkter de inte fick så bra betyg arbetar de för förbättring. 
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5.3.2. Rektor B 
Rektor B nämner att det är skolsköterskan som har all information om vilka elever som är i 

behov av specialkost och sköter kommunikationen med köket. Hon visste inte om köket hade 

varit med i studien Kartläggning av svenska skolmåltider. 

5.3.3. Kock A 
Kock A nämner att han aldrig har rapporterat in några siffror. Det skulle i så fall vara till 

undersökningen, Kartläggning av svenska skolmåltider, men det var frivilligt att vara med i 

den. De har ett matråd där eleverna kan ge sina åsikter om skolmaten, både bra och dåliga. 

Eftersom det är ett litet samhälle får man mycket feedback genom spontana samtal med 

föräldrar och far- och morföräldrar till barnen.  

5.3.4. Kock B 
När det kommer till rapportering av skolmaten nämner kock B att de räknar portioner och 

tallrikar varje dag, där de även skriver upp hur mycket specialkost som gått åt varje dag och 

detta lämnas sedan till kostenheten. På skolan finns ett elevråd där skolmatsalen och 

skolmaten bland annat tas upp, men tyvärr har hon inte fått veta när dessa möten hålls och har 

inte kunnat ta del av utvärderingarna från eleverna på det sätt som hade önskats. Hon hade 

gärna sett att mer kontinuerlig utvärdering från elever och lärare hade skett på skolan gällande 

skolmaten och skolmatsalen  

5.4. Ekonomi 

5.4.1. Rektor A 
Rektor A berättar att när det gäller ekonomi var det förr så att skolan hade en viss elevpeng 

men så är det inte längre. Nu är det ”köp och sälj” som gäller. Skolan levererar mat till två 

skolor från sitt kök. Sedan levererar de mat till ytterligare två skolor och ett dagis och på 

eftermiddagen serverar de mellanmål till en fritids. De portioner som levereras tar man betalt 

för per portion. Det är samma pris för specialkost som för den vanliga maten. Kocken har 

ansvar för att budget hålls men det är rektorn som är ytterst ansvarig. 

5.4.2. Rektor B 
Rektorn B nämner att ansvaret vad gäller matbudget har produktionsledaren. Hon nämner att 

förr kunde hon gå till köket och be om extra fikabröd när skolan hade besök men detta går 

inte idag eftersom det blivit en kostnadsfråga. Extra fikabröd eller mat vid eventuella besök 

och liknande köps därför in från annat håll. Hon nämner att matbudgeten bara är lagd för att 

räcka till köket och inte för några extra utgifter.  
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5.4.3. Kock A 
Kock A berättar att den som har huvudansvaret för ekonomin i köket är han själv, men när 

han tänker efter är det rektorn som har det yttersta ansvaret, och ser till att budget hålls. Man 

kan säga att rektorn har delegerat ansvaret till honom, men om han överträder budgeten är det 

rektorn som får ansvara. I kock A:s kök arbetar fem måltidsbiträden och en kock. 

Tillsammans lagar de mat till 1000 elever. Alla elever går inte på skolan utan är fördelade på 

fyra skolor och ett dagis. De andra skolorna köper mat, och då köper de inte hela måltiden 

utan de har egen potatis och grönsaker, så han säljer kött och sås, kan man säga. Kock A har 

gjort en noggrann uträkning med näringsrekommendationerna som grund och har på så vis 

kommit fram till ett portionspris. Skolorna runt om debiterar för så många portioner som är 

beställda och inte för så många barn som faktiskt åt den dagen. Om han skulle anpassa sig 

efter det behövs det lång framförhållning.   

5.4.4. Kock B 
Kock B berättar att per dag tillagas det 320 portioner och köket lagar enbart mat till skolan, 

där köket riktar in sig på kvalitet istället för kvantitet. Vad gäller användning av halvfabrikat 

för specialkost nämner hon att det används lika mycket som vid vanlig mat, förutom vid de 

dagar då det serveras fisk. Hon berättar att de valt att ta bort vegetarisk och veganmat som 

specialkost, på grund av det finns andra alternativ inom den vanliga maten som vegetarianer 

kan äta av. Köket försöker tillaga det som beställs gällande specialkost, i en speciell del av 

köket för att skilja det åt från den vanliga maten. Hon berättar att serveringen av specialkost i 

matsalen sker på ett annat ställe, så inte specialkost blandas med den vanliga maten. För att få 

budgeten att gå ihop nämner hon att hon får tänka på vilka varor som köps in och vilken 

grossist man använder sig av. Som helhet är skolan positiv till detta, då köket använder sig av 

en ekologisk entreprenör. Matsedeln som görs baseras på hur budgeten ser ut och det är 

områdeschefen som gör grundmatsedeln och sedan försöker kocken anpassa så att det ska 

passa skolans matbudget. 

5.5. Möjligheter/hinder 

5.5.1. Rektor A 
Rektor A svarar att det inte finns några hinder för att ge eleverna specialkost i skolan. Hon 

anser att det går att anpassa sig efter situationen.  
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5.5.2 Rektor B 
Rektorn B ser inga hinder för att ge eleverna specialkost i skolan och om det skulle uppstå 

hinder så går det att lösa. 

5.5.3. Kock A 
När vi pratar möjligheter och hinder gällande specialkosten ser inte kock A några. ”Vi har en 

mycket bra specialkost där eleven är i fokus och dess behov tillgodoses. Vi ifrågasätter inte 

behoven, vi har inte med det att göra. Vi försöker jobba efter de premisser som elever och 

deras föräldrar ställer upp. Vi varken kan eller vill höja kvaliteten på specialkosten, den är 

bra”. 

5.5.4. Kock B 
Kock B nämner att hon inte ser några hinder gällande skolmaten på skolan och att köket 

arbetar på ett bra sätt för att tillgodose elevernas behov av specialkost på bästa sätt, utifrån de 

premisser som finns. 

5.6. Kostpolicy 

5.6.1. Rektor A 
Rektorn A ska se till att kökspersonalen har den utrustning och utbildning som de behöver för 

att kunna genomföra arbetet på bästa sätt. Kommunen har löpande fortbildning. Dessa 

utbildningar brukar vara på loven för att inte störa mer än nödvändigt i verksamheten. Vid 

nyanställning är det kökspersonalen som utbildar den nya internt. Specialkosten får de lära sig 

undan för undan. 

5.6.2. Rektor B 
Rektor B hänvisade till kocken gällande skolans kostpolicy.  

5.6.3. Kock A 
Kock A nämner att det är rektorn tillsammans med kostansvarig i kommunen som är ytterst 

ansvarig för att personalen vet vad som gäller angående kommunens kostpolicy. ”Mitt ansvar 

som kock är att förmedla det till ekonomibiträdena, eftersom jag är länken där emellan”. 

Kocken håller introduktion muntligt vid nyanställningar, sedan får den nya personalen gå 

bredvid någon erfaren på de olika stationerna för att lära sig mer. 
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5.6.4. Kock B 
Kock B berättar att det är områdescheferna som har huvudansvaret för ekonomin och kocken 

har ansvaret för matbudgeten på skolan. I köket arbetar de i stationer och de både hjälper och 

lär varandra utifrån sina kunskaper och erfarenheter. 

5.7. Framtid 

5.7.1. Rektor A 
Rektorn A:s drömbild är att de snart serverar två matalternativ, varav ett är vegetariskt. Detta 

är under arbete och kommer snart att bli verklighet. Rektorn själv äter nästan alltid i matsalen, 

eftersom maten är mycket god och bra. ”Jag har aldrig ätit så god mat som jag äter här”, 

säger hon. Om man skulle drömma utan verklighetsförankring så skulle hon vilja att 

matsalsmiljön mer liknade en restaurang och att alla elever åt vid samma tid varje dag. Hon 

berättar det inte skulle skada att ha mer pengar. 

5.7.2. Rektor B 
Rektor B nämner att hon gärna skulle vilja ha lika mycket ansvar för köket och skolmatsalen 

som hon har över resterande skolan. Hon tar upp många visioner som hon har om skolan vilka 

hon skulle vilja att även köket ingick i.  

5.7.3. Kock A 
Kock A:s drömbild av skolmat berör inte bara hans skola utan handlar om hela Sverige. Han 

skulle vilja att varje skola hade ett tillagningskök och att man inte skulle servera mer än 300 

portioner. Till detta anser han att man skulle behöva 2,5 tjänster. Vidare skulle man servera 

två rätter varav en skulle vara vegetarisk och skulle bestå av grövre grönsaker. Själva 

serveringen/matsalen skulle vara anpassad för detta. En lite mjukare matmiljö än idag med ett 

hemmastuk. Alla vuxna som arbetade på skolan skulle äta tillsammans med barnen, en vuxen 

vid varje bord. ”Sen har jag ett tips till de skolrestauranger som vill gå ifrån kartongsprättare 

till att laga allt från grunden, en förändring sker inte över en natt, den kan ta 10år. Bästa 

tillfälle att göra en förändring är vid årsskifte. Ett steg i taget”.  

5.7.4. Kock B 
Kock B ser gärna att eleverna blir mer delaktiga i köket och vill få in eleverna så de får en 

inblick i hur köket fungerar, att de får praktisera i köket några timmar, vilket skulle leda till att 

kökspersonalen skulle få mer respekt från eleverna mot vad det får idag. Hon tycker att 

matsalen på skolan är väldigt liten om man jämför med antalet elever som går på skolan, så 

det hade varit bra om matsalen kunde utökas så eleverna inte behöver trängas om platserna 
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och kan äta i lugn och ro utan att känna stress. Hon skulle även se att fler lärare och att 

rektorerna visar sig i matsalen oftare och tar del av skolmaten, eftersom det skulle ge en 

positiv inverkan på eleverna. 
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6. Analys och Diskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera svaren av de genomförda intervjuerna. Vi kommer att 

koppla svar till Lundqvists implementeringsteori. Vår ambition är att sedan koppla svaren till 

studiens ursprungliga syfte och söka svar på våra frågeställningar. 

Med ansvar kommer skyldigheter, med skyldigheter kommer viljan att ha kunskap. Detta var 

något som vi uppmärksammade när vi jämförde skolornas intervjuresultat. Alla skolor styrs 

av samma styrdokument, men alla skolor har inte samma möjligheter att styra sin verksamhet, 

är något som vi har märkt när vi har varit ute på praktik. I vår uppsats jämförde vi två skolor, 

vilka låg i södra Sverige, där vi ville se på vilka sätt skolan arbetar för att ta sig an elevers 

behov av specialkost och vad kraven på skolan är gällande specialkost. Vi ville även titta på 

vilka riktlinjer styrdokumenten och livsmedelsverket ger skolorna angående specialkost.  

I	  detta	  kapitel	  kommer	  vi	  att	  diskutera	  resultatet	  av	  vår	  enkätundersökning	  och	  de	  genomförda	  

intervjuerna.	  Vi	  kommer	  att	  försöka	  koppla	  dem	  till	  studiens	  ursprungliga	  syfte	  och	  

frågeföreställningar	  samt	  även	  komma	  med	  egna	  reflektioner.	  Diskussionen	  kommer	  att	  delas	  upp	  i	  

två	  avsnitt	  där	  vi	  i	  första	  avsnittet	  kommer	  att	  diskutera	  vårt	  resultat	  och	  i	  det	  andra	  studiens	  utfall. 

Det som skilde skolorna åt mest var hur organisationen såg ut, något som framgick under 

intervjuerna. Lennart Lundqvist skriver i sin bok Förvaltning, stat och samhälle (2008) om 

implementeringsperspektiv, där han tar ut tre viktiga egenskaper; förstå, kunna och vilja för 

att bland annat få en skolverksamhet att fungera. Han nämner att det krävs förståelse för att se 

vilka resurser som finns, för att kunna genomföra beslutet och att det finns en vilja till att 

genomföra beslutet. Under våra intervjuer märktes det tydligt att kockarna tyckte att de fick 

bra återkoppling från sina respektive chefer. För kock A var det rektorn som var chef och för 

kock B var det måltidsservice som var chef. Kockarna upplevde att deras chefer lät dem ta 

ansvar för hur de implementerade beslut som kom uppifrån och om de bad om resurser för att 

klara av att implementera var det inga problem då det fanns förtroende för varandras 

kompetens. 

I styrdokumenten står det att det är rektorn på skolan som har ansvaret för att eleverna får i sig 

den näring som de behöver. På skola A visade sig detta stämma, det var rektorn som hade det 

yttersta ansvaret, dock delegerade hon en del av ansvaret till kocken. På skola B fanns det ett 

annat system, där var inte rektorn ansvarig eftersom hon inte var chef för matbespisningen. 
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Skola B låg under organisationen måltidsservice som står för all matservering i skola B:s 

kommun. På skolan var det kocken som hade det yttersta ansvaret inte rektorn. Båda skolorna 

har förståelse för implementeringen på skolan men i olika utsträckning. I skola A har rektorn 

ansvar för köket och är insatt i vad kraven på skolan är, gällande specialkost. Rektorn har 

viljan och förstår vad som krävs och där rektorn ser det som sitt jobb att ge köket de rätta 

resurserna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Detta ledde till att köket och skolan 

arbetade tillsammans som en helhet där köket var inkluderat i den övriga skolverksamheten. 

Det kändes som att både rektorns och kockens förståelse kring hanterandet av specialkost på 

skolan gav dem båda ansvaret för köket och ett starkt samarbete visade sig. I skola B har 

rektorn inget ansvar för köket och besitter därför inte lika stor kunskap eller intresse som 

rektorn på skola A hade gällande kraven kring specialkost. Detta har lett till att köket 

exkluderats från den övriga skolverksamheten. Om rektorn på skola B hade haft ansvar för 

köket så hade det nog sett annorlunda ut och köket hade inkluderats mer i skolverksamheten 

istället för att exkluderas. På skola B är det kocken som har ansvaret för köket vars chef är 

måltidsservice. Det märktes tydligt att rektorn och kocken på skola B inte hade lika stor 

förståelse kring hanterandet av specialkost. Att det inte fanns något samarbete mellan rektorn 

och kocken på skola B, kändes det som att kocken tyckte var bra, eftersom rektorn på skolan 

inte är insatt i vad som gäller hanterandet av specialkost på skolan och att det kändes bättre att 

då ha måltidsservice som chef istället. Lennart Lundqvist hävdar att det är viktigt att ha 

förståelse för besluten och att aktörerna har den kunskap som krävs inom området där 

implementeringen ska gälla, något som måltidservice hade.  

Om egenskapen kunna nämner Lundqvist (1992)  att den innebär att aktörerna arbetar med det 

område som de är bra på och hjälper varandra för att se till att uppnå målet med beslutet. Det 

krävs att aktörerna har de resurser och kunskap som krävs för att se till att implementeringen 

uppnås på bästa möjliga sätt. Båda skolorna har resurser och besitter olika kunskap vad gäller 

specialkost, vilket resulterar i att detta används på bästa sätt för att implementeringen ska 

uppnås utifrån respektive skolas förutsättningar. Rektorn på skola A besitter stor kunskap om 

vad som gäller hanterandet av specialkost på skolan, vilket resulterar i att det finns ett starkt 

och bra samarbete med kocken på skolan. Rektorn ser det som en del i sitt arbete att ge 

kocken rätt resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt. Rektorn på skola B 

besitter inte stor kunskap vad gäller hanterandet av specialkost på skolan, vilket kändes som 

att orsaken till detta var att hon inte hade ansvar för köket. Hade ansvar för köket funnits så 

tror vi att rektorns intresse och kunskap hade ökat och samarbetet med kocken hade sett 
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annorlunda ut och även resurserna. Rektorn har många visioner om skolan som helhet men 

om det är praktiskt genomförbart är frågan. Detta har vi inte någon har kunskap att bedöma. 

Med ansvar kommer skyldigheter. Med skyldigeter kommer viljan att ha kunskap.  

Christine Persson Osowskis nämner i sin avhandling The Swedish meal as a public meal 

(2012) den ideala skolmåltiden och om vilka utmaningar vi står inför samt att resurserna för 

skolorna blir mer begränsade vad det gäller att servera specialkost. Vi märkte att båda 

skolorna anpassar sig efter skolans matbudget och att båda skolorna har kompetenta kockar 

som inte ser svårigheter utan bara möjligheter och det märktes att de båda satsar på kvalitén 

gällande specialkosten på skolan. De försöker ge eleverna den bästa skolmaten utifrån de 

förutsättningar och resurser som finns på skolorna. Kockarna erbjuds fortbildningskurser och 

utbildar övrig kökspersonal. I köken hjälps alla åt, vilket resulterar i ett starkt samarbete och 

kompetensutbyte mellan personalen.  

Den sista egenskapen som Lennart Lundqvist (2008) nämner är viljan, vilket innebär att om 

besluten ska kunna genomföras och uppnås krävs det att aktörerna har viljan att genomföra 

dem. Här kan det uppstå problem med implementeringen om till exempel inte aktörerna är 

samarbetsvilliga eller om det inte finns tillräckligt med tid eller resurser för att uppnå målet. 

Det märktes tydligt att rektorn på skola A har en stor vilja att ge eleverna en näringsriktig 

måltid och att även kocken på skolan har en stor vilja att genomföra detta. Medan rektorn på 

skola B uppfattades ha en vilja, men kändes mer leva på visioner om hur hanterandet av köket 

skulle sett ut om hon hade haft ansvaret för det. Kocken på skola B hade lika stor vilja som 

kocken på skola A vad gäller att genomföra så att eleverna får i sig den näring som de 

behöver och som livsmedelsverket rekommenderade.  

Lars Arvidsson har skrivit i sin avhandling Från mål till måltid (2010) att kökspersonalen och 

då framförallt kökschefen har en betydande roll, innehar makt över hur skolans måltider ser ut 

och att de oftast med hjälp av sin kompetens samt erfarenheter klarar av att hålla den standard 

som krävs i styrdokumenten gällande skolmaten. Detta är något som vi märkte av på båda 

skolorna där kockarna hade stor kompetens.  

I skollagen står det att eleverna har rätt till näringsriktig skolmat och att detta gäller alla 

elever, då även de som har specialkost. Skolmaten ska även regleras av livsmedelslagen som 

är en ramlag. Under livsmedelslagen finns livsmedelsverket, som ger ut rekommendationer 

om vad som är bra att äta.	  För att få riktlinjer, har de två kommunerna vi har undersökt, tagit 

fram kostpolicyer som skolorna ska arbeta efter. I skola B:s kostpolicy står det att det är 
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livsmedelsverkets rekommendationer som ska ligga till grund för all kostplanering. Detta var 

kock B medveten om och påtalade också det när vi frågade hur skolan arbetade med 

livsmedelverkets rekommendationer. I skola A:s kostpolicy står det inte att det är 

livsmedelsverkets rekommendationer som ligger till grund för kostplaneringen. De riktlinjer 

som finns i kostpolicyn stämmer med de siffror som finns på livsmedelsverket, vilket antyder 

att det är där de har hämtat sina uppgifter. När vi frågade hur kock A jobbar med 

livsmedelsverkets rekommendationer svarar han att det är de som ligger till grund för 

planeringen så näringsriktigheten blir rätt. I skollagen står det att eleverna ska erbjudas 

näringsriktig skolmat, men det står inte hur skolorna ska uppnå det. Detta var något som de 

båda kockarna höll med om och framhöll. Deras arbete var att erbjuda en så komplett måltid 

så att eleverna kan äta näringsriktigt. Men de sa också att de inte kontrollerade så att alla åt så. 

Båda kockarna sa att det i slutänden var föräldrarnas ansvar att deras barn åt näringsriktigt och 

att det var deras ansvar att servera mat som var näringsriktig. 

Genom inläsning av tidigare studier inför intervjuerna så trodde vi att kraven på skolan 

gällande specialkost skulle omfatta mycket mer än vad det visade sig i verkligheten. Båda 

skolorna utgår ifrån styrdokumenten och vad som står i dem gällande hanterandet av 

specialkost på skolorna. Genom att skolorna besitter erfarenheter vad gäller att förstå, kunna 

och vilja så har de lättare att ta sig an kraven på skolan gällande specialkost, vilket utgår ifrån 

skolornas resurser. Skola A hade varit med i en undersökning Kartläggning av svenska 

skolmåltider där de arbetar på att förbättra sig vad gäller skolmatshanterandet utifrån de 

nivåkrav som fanns i undersökningen. Skola B har som krav från kostenheten att rapportera 

hur mycket specialkost som gått åt. Det visade sig att båda skolorna har samma arbetssätt vad 

gäller elevers behov av specialkost. Skolorna har en blankett som måste fyllas i och lämnas in 

och eleverna får specialkost direkt och det krävs inga läkarintyg. I enstaka fall kontaktar 

elevernas föräldrar skolan, vilket sågs som väldigt positivt. Båda skolorna anser att det 

viktigaste är att eleverna mår bra och känner tillit. Det är därför båda dessa skolor börjar 

servera specialkost innan blanketten har kommit in.  Utifrån skolornas resurser så försöker 

kockarna att tillgodose elevernas behov av specialkost i den utsträckning som skolan tillåter.  
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7. Slutdiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta det viktigaste som vi har kommit fram till i vårt 
arbete.  

Det står i styrdokumenten att det är rektorn som ska ha det yttersta ansvaret för skolmaten. 

Lennart Lundqvist nämner i sin bok om tre egenskaper; förstå, kunna och vilja för att en 

skolverksamhet ska fungera. Han nämner att det krävs förståelse för att se vilka resurser som 

finns, för att kunna genomföra besluten och att det finns en vilja att genomföra beslutet 

(Lundqvist,1992). 

I vår undersökning var det hur organisationen såg ut som skiljde skolorna åt. På skola A var 

det rektorn som hade det yttersta ansvaret för köket medan det på skola B var det 

organisationen måltidsservice som hade det yttersta ansvaret för skolmaten, vilka i sin tur 

delegerade ansvaret till kocken på skolan.  

Båda skolorna har förståelse för implementeringen men i olika utsträckning. I skola A var 

rektorn väl insatt i vad kraven på skolan var angående specialkost och där fanns en vilja och 

förståelse för vad som krävdes. Köket och skolan arbetade tillsammans som en helhet, där 

köket var inkluderat i den övriga skolverksamheten. I skola B var rektorn inte så väl insatt i 

vad kraven på skolan var angående specialkost, på grund av att hon inte hade ansvaret för 

köket. Detta ledde i sin tur till att köket exkluderades från den övriga skolverksamheten. Om 

rektorn hade haft ansvaret för köket skulle det nog sett annorlunda ut och köket hade blivit 

mer inkluderat i skolverksamheten.  

Med ansvar kommer skyldigheter. Med skyldigheter kommer viljan att ha kunskap. Detta är 

något som vi upptäckte när vi skulle jämföra skolornas intervjusvar. Båda skolorna har 

resurser och besitter olika kunskap vad gäller specialkost, vilket resulterar i att detta används 

på bästa sätt för att implementeringen ska uppnås utifrån skolans förutsättningar. Christine 

Persson Osowskis nämner i sin avhandling att resurserna för skolorna har blivit mer 

begränsade vad gäller att servera specialkost (Osowskis,2012). Detta var inget som verkade 

vara ett problem för våra undersökta skolor. Båda skolorna anpassar sig efter skolans 

matbudget och båda skolorna har kompetenta kockar som inte ser svårigheter utan bara 

möjligheter att ge eleverna den bästa skolmaten som finns utifrån de förutsättningar och 

resurser som finns på skolan.  
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Lars Arvidsson nämner i sin avhandling att det behövs fler lärare i matsalen för att eleverna 

ska uppskatta skolmaten. I vår undersökning visade det sig att båda skolorna tycker att det 

borde vara mer lärare i matsalen dagligen, framförallt för att ge eleverna ett positivt intryck 

till skolmaten. Vilket skulle leda till att eleverna åt mer och oftare. Vilket i sin tur skulle leda 

till ett bättre studieresultat (Livsmedelsverket, 2007).  

I skollagen står det att alla elever har rätt till näringsriktig mat och att skolmaten även regleras 

av livsmedelslagen. Med inläsning av tidigare studier inför intervjuerna trodde vi att kraven 

på skolan gällande specialkost skulle omfatta mycket mer än vad det visade sig i verkligheten. 

Det visade sig att båda skolorna utgår ifrån styrdokumenten och vad som står i dem. Genom 

att skolorna besitter erfarenheter vad gäller att förstå, kunna och vilja har de lättare att ta sig 

an kraven på skolan, vilka utgår ifrån skolornas resurser.  

I vår undersökning visade det att skolorna har samma arbetssätt vad gäller elevers behov av 

specialkost, där det skickas en blankett hem till eleverna i samband med skolstarten. Båda 

skolorna var mycket angelägna om att eleverna skulle få specialkost på en gång. Detta för att 

om de fick rätt mat skulle de må bättre och då också kunna prestera bättre.   

Det vi kom fram till i uppsatsen är att det som står skrivet i den nya skollagen gällande 

skolmaten stämmer överrens med våra skolors verklighet, men utifrån skolornas egna 

förutsättningar och resurser.  

 

8. Fortsatt forskning 
Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att tillföra observationer till undersökningen 
där elevernas syn på skolmaten uppmärksammas. Även att kontrolera om kockarna gör det 
som de säger att de gör, detta skulle man kunna göra genom observationer.  Ett större antal 
skolor skulle också kunna vara att föredra i undersökningen. Att jämföra små skolor med stora 
skolor eller att jämföra skolor med tillagningskök med skolor som inte har det. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 
Rektor och Kökspersonal  

1. Vad anser du är specialkost? 
2. Vad är kraven på skolan gällande specialkost? 

- Etniska, eco (förekommit, hantering, beslut) , veg 
- Medicinska  
- Religiösa, halal,   

3. Vad krävs för att en elev ska få specialkost? 
4. Hur är arbetsgången med en elev som är i behov av specialkost? 
5. Hur tar sig skolan an elevers behov av specialkost? 
6. Hur ser budgeten ut för köket vad gäller:  

- Mat, portionspris 
- Personal 
- Specialkost 
- Huvudansvar ekonomi 

7. Vilka möjligheter och hinder finns det gällande specialkost? 
8. Hur arbetar skolan med livsmedelsverkets rekommendationer? 
9. Vem bär ansvaret att elever med specialkost får i sig den näring dem behöver? 
10. Vems ansvar är det att kökspersonalen är insatta i det som står i kostpolicy? 

- Ta reda på fakta själv, utbildning, kocken, kommunen, ny personal? 
11. Hur mycket halvfabrikat använder ni till specialkosteleverna? 

- Använder ni mer eller mindre vid tillagning av specialkost? 
- Vad är det som styr: ekonomi, leverantör, näringsinnehåll? 

12. Vad har ni för skyldigheter att rapportera om specialkost? 
- Vem rapporterar ni till om ni rapporterar? 

13. Elever med diagnosen ätstörningar, autism hur hanterar ni deras matsituation?  
14. Hur utvärderas skolrestaurangen? 
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Bilaga 2: Blankett för skola A 

	  

	  



32	  
	  

Bilaga 3: Blankett för skola B 
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Bilaga 4: Kostpolicy för skola A 
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Bilaga 5: Kostpolicy för skola B 
RIKTLINJER	  FÖR	  MÅLTIDSVERKSAMHETEN	  
Bakgrund	  
I	  likhet	  med	  övrig	  restaurangverksamhet	  ska	  den	  kommunala	  måltidsverksamheten	  
följa	  
livsmedelslagstiftningen.	  Lagstiftningen	  fokuserar	  på	  aktörernas	  ansvar	  för	  
produkternas	  säkerhet	  genom	  märkning,	  spårbarhet	  och	  egenkontroll.	  
Måltidsverksamheten	  är	  därmed	  skyldig	  att	  ha	  planer	  för	  utbildning	  av	  personal	  samt	  
ett	  
detaljerat	  program	  för	  egenkontroll.	  
Kostnadsfria	  och	  näringsriktiga	  skolmåltider	  ska	  erbjudas	  i	  grundskolan	  enligt	  skollagen	  
(2010:800).	  Vid	  bedömningen	  av	  vad	  som	  är	  en	  näringsriktig	  måltid	  är	  de	  svenska	  
näringsrekommendationerna	  (SNR)	  en	  utgångspunkt.	  Näringsrekommendationerna	  är	  
utarbetade	  av	  Livsmedelsverket.	  
Syfte	  
Riktlinjerna	  är	  ett	  underlag	  till	  nämndernas	  beställningar	  och	  årliga	  
verksamhetplanering	  med	  syfte	  att:	  
� Måltidsverksamheten	  ska	  hålla	  rätt	  kvalitet.	  
� En	  bra	  måltidsupplevelse	  ska	  erbjudas.	  
� Verksamheten	  ska	  bedrivas	  på	  ett	  ekologiskt,	  socialt	  och	  ekonomiskt	  hållbart	  
sätt.	  
� Måltiderna	  ska	  vara	  en	  naturlig	  och	  integrerad	  del	  i	  verksamheterna	  ur	  ett	  
hälsomässigt	  och	  socialt	  perspektiv,	  samt	  inom	  för-‐	  och	  grundskolan	  även	  ett	  
pedagogiskt	  perspektiv.	  
Avgränsningar	  
Riktlinjerna	  gäller	  för	  samtliga	  nämnder	  med	  måltidsverksamhet	  med	  följande	  
undantag:	  
� Socialtjänstens	  verksamheter	  enligt	  lagen	  (1993:387)	  om	  särskilt	  stöd	  och	  
service	  till	  vissa	  funktionshindrade	  (LSS)	  omfattas	  inte	  av	  riktlinjerna.	  
� Äldreomsorgens	  verksamheter	  enligt	  hälso-‐	  och	  sjukvårdslagen	  (1982:762)	  
omfattas	  inte	  av	  riktlinjerna.	  
2	  
Riktlinjer	  
Kvalitet	  
Energi–	  och	  näringsriktig	  mat	  
� Livsmedelsverkets	  rekommendationer	  ska	  ligga	  till	  grund	  vid	  planering	  och	  
tillagning	  av	  samtliga	  måltider.	  
� Matsedlarna	  ska	  vara	  näringsvärdesberäknade.	  
� Tiden	  mellan	  tillagning	  och	  servering	  ska	  vara	  så	  kort	  som	  möjligt.	  
� För	  personer	  med	  helinackordering	  i	  särskilt	  boende	  ska	  huvudmåltider	  och	  
mellanmål	  erbjudas	  så	  att	  den	  enskildes	  energi-‐	  och	  näringsbehov	  täcks.	  
Tillagning	  
� Ambitionen	  ska	  vara	  att	  laga	  mat	  från	  grunden	  i	  så	  hög	  utsträckning	  som	  
möjligt.	  
� Matsedeln	  ska	  anpassas	  efter	  utbudet	  av	  säsongens	  råvaror.	  
Alternativa	  rätter	  i	  grundskola	  och	  gymnasium	  
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� Strävan	  ska	  vara	  att	  det	  ska	  finnas	  minst	  två	  alternativa	  rätter	  att	  välja	  mellan.	  En	  
av	  dessa	  kan	  vara	  ett	  vegetariskt	  alternativ.	  
Måltidsmiljö	  
� Måltidsmiljön	  ska	  vara	  anpassad	  efter	  målgruppen	  med	  beaktande	  av	  bl	  a	  
möblering,	  dukning	  och	  servering,	  ljudnivå	  och	  belysning.	  
� Lunchen	  i	  skolan	  ska	  serveras	  mellan	  klockan	  11:00	  och	  13:00.	  Minst	  20	  
minuter	  ska	  avsättas	  för	  att	  kunna	  sitta	  ner	  och	  äta.	  
Bemötande	  
� För	  att	  främja	  aptit	  och	  matglädje	  är	  det	  viktigt	  att	  som	  matgäst	  få	  ett	  trevligt	  
bemötande	  av	  den	  personal	  som	  ansvarar	  för	  servering	  av	  måltiden	  inom	  
respektive	  verksamhet.	  Gästerna	  ska	  mötas	  av	  serviceinriktad	  personal	  som	  har	  
en	  positiv	  attityd	  till	  både	  matgästen	  och	  maten.	  
Specialkost	  
� Specialkost	  eller	  konsistensanpassad	  kost	  ska	  serveras	  vid	  behov	  och	  kan	  
beställas	  av	  medicinska,	  religiösa,	  kulturella	  eller	  etiska	  skäl.	  Vid	  behov	  av	  
3	  
halalslaktad	  råvara	  eller	  koshermat	  erbjuds	  vegetarisk	  kost	  eller	  något	  annat	  
alternativ.	  
� För	  specialkost	  följs	  Livsmedelsverkets	  rekommendationer.	  
� Matsedeln	  för	  specialkost	  ska	  vara	  varierad	  och	  så	  lik	  den	  ordinarie	  maten	  som	  
möjligt.	  
Miljö	  
Upphandling	  av	  livsmedel	  
� Miljöstyrningsrådets	  kriterier	  på	  baskrav	  gäller	  som	  miniminivå.	  
� Andelen	  ekologiskt	  producerade	  livsmedel	  som	  köps	  in	  ska	  öka.	  
� Användningen	  av	  lokalt	  producerade	  livsmedel	  ska	  främjas.	  
� Svenska	  djurskyddskrav	  ska	  ställas	  så	  långt	  som	  möjligt.	  
� Fisk	  som	  används	  ska	  vara	  MSC-‐märkt,	  grönlistad	  av	  Världsnaturfonden	  eller	  
motsvarande.	  
Transporter	  
� Miljöpåverkande	  transporter	  ska	  minimeras.	  
Avfall	  
� Matavfallet	  ska	  minimeras	  både	  i	  tillagningen	  och	  från	  serveringen.	  
� Matavfallet	  ska	  tas	  omhand	  på	  ett	  så	  miljömässigt	  bra	  sätt	  som	  möjligt.	  
Demokrati	  och	  delaktighet	  
� Matgästerna	  ska	  ges	  kunskap	  om	  maten	  som	  serveras.	  
� Matgästerna	  ska	  erbjudas	  möjlighet	  att	  lämna	  synpunkter	  och	  önskemål	  kring	  
maten	  och	  måltiderna.	  
� Forum	  för	  delaktighet	  i	  måltidsverksamheten,	  t.ex.	  i	  form	  av	  matråd,	  ska	  finnas	  
och	  träffar	  ska	  genomföras	  minst	  två	  gånger	  per	  år.	  
4	  
Verksamhet	  
Kompetens	  
� All	  personal	  som	  är	  involverad	  i	  måltidsverksamheten	  ska	  vara	  insatt	  i	  rutiner	  
för	  egenkontroll	  och	  livsmedelshygien,	  enligt	  krav	  från	  miljö-‐	  och	  
hälsoskyddsmyndigheten.	  
� Kunskapsnivån	  hos	  personal	  inom	  måltidsverksamheten	  säkras	  genom:	  
- Kontinuerlig	  kompetensutveckling	  inom	  aktuellt	  arbetsområde	  t.ex.	  
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egenkontroll,	  klimatsmart	  mat	  eller	  specialkost.	  
- Krav	  på	  adekvat	  utbildning	  inom	  restaurang	  och	  storhushåll	  vid	  
nyanställning	  av	  kökspersonal.	  
� All	  fastanställd	  personal	  inom	  äldreomsorgens	  särskilda	  boenden	  och	  hemtjänst	  
ska	  ha	  en	  grundutbildning	  i	  vad	  en	  god	  näringsstatus	  innebär	  och	  hur	  man	  
upprätthåller	  den.	  Vikarier	  och	  visstidspersonal	  ska	  erbjudas	  komprimerad	  
utbildning	  i	  samband	  med	  central	  introduktion	  eller	  liknande.	  
Förbättring	  av	  verksamheten	  
� Resultat	  från	  uppföljning	  i	  form	  av	  interna	  kontroller	  och	  kundundersökningar	  
ska	  användas	  för	  kontinuerliga	  förbättringar	  av	  verksamheten	  hos	  både	  
beställare	  och	  utförare.	  
Rutiner	  för	  beställning	  och	  avbeställning	  
� Beställningar	  och	  avbeställningar	  ska	  genomföras	  i	  enlighet	  med	  
överenskommelser	  mellan	  förvaltningarna.	  
Kriterier	  för	  vad	  som	  gäller	  vid	  byggnation	  
� Vid	  ny-‐	  och	  ombyggnation	  av	  kök	  ska	  strävan	  vara	  att	  tillagningskök	  skapas,	  
utom	  i	  de	  fall	  ett	  tillagningskök	  med	  tillräcklig	  kapacitet	  finns	  i	  närområdet	  eller	  
då	  merkostnaden	  blir	  orimligt	  hög.	  
Ansvar	  
� Såväl	  beställande	  som	  utförande	  nämnd	  har	  ansvar	  för	  att	  riktlinjerna	  för	  
måltidsverksamheten	  följs.	  
Beställande	  nämnd	  
� Beställande	  nämnd	  tar	  beslut	  om	  övergripande	  inriktning	  och	  anvisningar	  för	  
måltidernas	  kvalitet	  och	  har	  ansvaret	  gentemot	  matgästen.	  Beställande	  nämnd	  
ansvarar	  för	  att	  kvalitets-‐	  och	  kundperspektivet	  genomsyrar	  beslutsfattandet	  och	  
för	  att	  ett	  adekvat	  beställningsunderlag	  lämnas	  till	  utföraren.	  
5	  
� Beställande	  nämnd	  ansvarar	  för	  uppföljning	  av	  matgästernas	  uppfattning	  om	  
måltidens	  kvalitet.	  
Utförande	  nämnd	  
� Utförande	  nämnd	  ansvarar	  för	  att	  verksamheten	  följer	  gällande	  lagar	  och	  
föreskrifter	  och	  för	  matsedelsplanering,	  tillagning,	  hantering	  och	  distribution	  
enligt	  överenskommelse.	  
Mål	  och	  uppföljning	  
� Berörda	  nämnder	  bör	  årligen	  besluta	  om	  mål	  för	  måltidsverksamheten	  i	  
verksamhetsplanen.	  Nyckeltal	  för	  måltidsverksamheten	  kan	  hämtas	  från	  de	  
grundläggande	  kraven	  inom	  områdena	  kvalitet,	  miljö	  samt	  demokrati	  och	  
delaktighet	  som	  finns	  i	  dessa	  riktlinjer.	  
� Uppföljning	  görs	  i	  års-‐	  och	  delårsrapporteringar	  av	  nämndens	  mål,	  genom	  
granskningar	  i	  intern	  kontroll	  och	  genom	  mätningar	  i	  form	  av	  t.ex.	  
kundundersökningar.	  
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