


Sammanfattning 
Bakgrund: Sverige är ett av få länder i världen som tillhandahåller skolelever gratis skollunch. År 
2011 inträdde en ny skollag där krav om näringsriktighet i skolmåltiden ingick. Därav och utifrån 
de nya krav som trädde i kraft är det motiverat att undersöka hur köksansvariga i skolkök praktiskt 
hanterar och resonerar kring lagen och sitt arbete. Syfte: Att undersöka hur kökschefer som arbetar i
skolkök uttrycker sina uppfattningar om hur skolmåltiden ska hanteras och hur de beskriver sitt 
praktiska och teoretiska arbete. Metod: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomfördes med 
sex kökschefer. Analys skedde genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Ett outtalat ansvar 
gentemot eleverna i form av oro för barnens kost hemma uppdagades och begreppet kvalitet i 
relation till lagen om näringsriktighet diskuterades. Informanterna tenderade att falla in på begrepp 
om vegetariskt och ekologiskt vid frågor om näringslära och de uppfattade det som viktigt att kunna
anpassa sina måltider så att barnen faktiskt åt maten, detta trots att det ibland kunde krävas att man 
tummande på näringsriktigheten. Slutsats: Informanterna uttryckte sina uppfattning om 
skolmåltiden i relation till ekonomi, ekologi och näringsriktiga livsmedel och de problematiserade 
sitt arbete och lagen om näringsriktiga skolmåltider genom att förklara hur två olika 
näringsberäknade måltider kunde skilja sig i volym. Skolmåltiden diskuterades med fokus på 
kostnader, utbud och kvalitet och resultatet visar på ett engagemang och outtalat ansvar som går 
utanför informanternas arbetsuppgifter.
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Abstract
Background: Sweden provides state funded school meals which help to prevent inequality, and 
also ensure that students stay focused throughout the school day. A new school law was passed in 
2011 with the requirement that the meals would be nutritious. Based on these new requirements it is
appropriate to examine how the kitchen managers handle and reason around the law and their 
duties. Purpose: To investigate how kitchen managers in school expresses their perceptions about 
how the school meals should be handled and how they describes their practical and theoretical 
work. Method: Qualitative semi- structured interviews have been conducted. Six kitchen managers 
participated in the study. The interviews where analyzed using qualitative content analysis. Results:
An unspoken responsibility to the students in terms of concerns about children´s diets at home and 
quality in relation to nutritional aspects were made. They felt it was important to customize their 
meals so that the students actually were eating the food, although this meant that it was necessary to
comprimise regarding the nutritional value of the food. Conclusion: The kitchen managers 
expressed their thoughts about the school meal in relation to economy, ecologial and nutritious 
foods. They also problematised their work and the law of nutritious school meals when they 
explaned how two different nutritional calculated dishes did differed in size. The school meal was 
discussed with focus on costs, range and qualtiy and the results show us that the kitchen manager 
felt a commitment and a responsibility that was beyond their actually duty.
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Förord
Studien utfördes från första början av två studenter vid Institutionen för kostvetenskap. En av dessa 
avslutade sitt deltagande i förtid, varav själva uppsatsarbetet avslutades av enbart en student. 

Ett stort tack vill jag rikta till Ingela Marklinder som varit vägvisare och handledare genom hela 
uppsatsarbetets gång.

Daniel Nilsson 

2017-12-05
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Introduktion

Den näringsriktiga skolmåltiden i Sverige

Sedan år 1946 har skolbarn i Sverige serverats statligt finansierade skolmåltider i ett led att öka den 
sociala jämnlikheten (Persson Osowski, 2012). Men redan i början på 1900- talet skedde 
samarbeten mellan stat och ideella föreningar med syftet att ge fattiga barn mat genom deras 
skolgång (Gullberg, 2006). 2011 trädde en ny skollag i kraft vilken kompletterade den äldre med 
bland annat krav på att skolmåltiden även skulle vara näringsriktig (Livsmedelsverket, 2013a). 
Skolmåltiden ses således som en del i lärandet och det är upp till varje huvudman att inom sin 
kommun ansvara för ett systematiskt kvalitetsarbete (Livsmedelsverket, 2013a). Skolmåltiden ska 
vara ett verktyg för att öka jämlikheten i hälsa men också för att öka elevens koncentrationsförmåga
under hela skoldagen (Livsmedelsverket, 2013a). I FNs barnkonvention står att barn har rätt till att 
få näringsriktiga livsmedel i tillräcklig omfattning samt tillgång till undervisning i näringslära 
(Unicef, 2014). Skolmåltiden får en viktig roll i att uppfylla konventionen. Åsikterna kring mat som
socialt forum i skolan skiljer sig dock mellan länder där vissa hävdar att maten är familjens ansvar 
(Hoyrup & Kromann Nielsen, 2012). I Sverige har vi dock en så kallad socialiskt linje där 
skolmåltiden är skattefinansierad med syftet att motverka social ojämlikhet (Hoyrup & Kromann 
Nielsen, 2012). Skolmåltid är dock ett område som ständigt ses debatterat (Gullberg, 2004) och den 
spelar en stor roll för elevens hälsa både ur ett långt och kort perspektiv. Måltiden ger eleven 
möjlighet att lägga grunden till goda kostvanor i framtiden (Livsmedelsverket, 2013a). Det är alltså 
viktigt att poängtera skolmåltidens roll i att lära barn om livsmedel och matvanor, måltiden som 
någonting mer än vad vi ger eleven att äta och dricka (Nyberg, 2009). 

Då det kan vara svårt för kommuner att hitta vägar till utveckling och utvärdering av sin skolmåltid 
har verktyget SkolmatSverige utvecklats (Skolmatsverige, 2015). Verktyget bygger till stor del på 
Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a) och innefattar tre nivåer. Begreppet kvalitet inbegriper 
här alltifrån utbud och näringsriktighet till hela måltidsverksamhetens organisation och styrning 
(Skolmatsverige, 2015). Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a) lägger extra vikt på begrepp 
som fett- och kolhydratskvalitet samt mikronutrienter som salt, zink, vitamin D, järn och selen.  
Ämnen som har en särskild betydelse för barn och ungdomar vilket det även redogörs för i 
Bedömning och dokumentation av näringsriktiga skolmåltider (Livsmedelsverket, 2013b).

I Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a) finns instruktioner för hur och vad man bör tänka på 
vid utförande av en skolmåltid. Denna skrift är indelad i sex delar som berör olika aspekter av 
måltiden. Delarna innefattar information gällande att maten som serveras ska vara säker ur 
hygiensynpunkt, att den ska vara god samt ses som en integrerad del i undervisningen. Att 
måltidsmiljön bör vara trivsam och att maten som serveras ska vara hållbar ur ett miljöperspektiv. 
Skriften tar upp näringsriktighet med fokus på specifika näringsämnen men liksom de nya 
Näringsrekommendationerna är den mer fokuserad på helhet och måltidsmönster 
(Livsmedelsverket, 2012). 

Mat och personal som påverkar elevens inlärning

Belot et al (2011) kom i en studie 2011 fram till att införandet av mer hälsosamma måltider i 
jämförelse med mer processade livsmedel hade en stimulerande effekt på inlärningsförmågan. 
Genom att arbeta med den brittiske tv- kocken Jamie Olivers ”Feed me better” kampanj visade 
studien högre utbildningsresultat hos de elever som fått mer näringsriktiga måltider (Belot et al, 
2011). Vidare ses även elevens näringsintag direkt kunna påverka inlärningsförmågan (Bellisles, 
2004). Man har även kunnat se att supplementering av kosttillskott gynnat intelligensnivån hos barn
och unga vuxna. Genom icke verbala intelligenstest kunde Schoenthaler & Bier visa detta i sin 
studie från 1999 (Schoenthaler & Bier, 1999). Barn med bättre kostvanor kan ses prestera bättre i 
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skolan (Glewwe, Jacoby & King, 2011). Skolmåltid är dock ett komplext område och går att 
angripa från fler synvinklar än att den bara ska vara näringsriktig och god (Livsmedelsverket, 
2013a). Kökschefen och dess personal har ett stort ansvar för hur de bemöter sina gäster eleverna. 
Detta då deras sätt att vara har inflytande på hur måltiden accepteras av gästen (Abdullah, 2013; 
Jeong, 2013). Man har även sett att en av utmaningarna i att förbättra skolmaten ligger i vilken 
utbildning kökspersonalen har och att skolmåltidens kvalitet ur näringssynpunkt i stor grad beror på
om kökspersonalen har utbildning eller inte (Wechsler, Brener, Kuester & Miller, 2001). I flera fall 
är det även nödvändigt att fortbilda befintlig kökspersonal för att kunna utveckla skolmåltiden 
(Belot, et al, 2011). På vilket sätt måltiden presenteras och av vem är även viktigt att ta i beaktning 
då så kallade ”kockbaserade modeller” setts förbättra skolmåltiden både ur ett närings- och 
sensoriskt perspektiv (Cohen, Smit, Parker, Austin, Frazier, Economos & Rim, 2012). Målet var här
att kockarna skulle utbilda kökspersonalen och stötta dem i arbetet kring att tillaga en mer 
fördelaktig kost ur näringssynpunkt. Studien visade att skolkökspersonalen upplevde att de saknade 
den kunskap som behövdes för att använda sig av mer nyttiga livsmedel. Kostcheferna uppvisade 
även farhågor över att införandet av detta skulle minska elevernas konsumtion. Men resultatet blev 
positivt och elevernas acceptans ökade efter att kockarna varit med och marknadsfört de nya 
livsmedelskomponenterna (Cohen et al, 2012).

Näringsämnen av extra vikt

Kroppens hälsostatus påverkas under hela livet av hur vi förser den med de grundläggande behoven 
av energi och näring. För att fungera optimalt är det fördelaktigt med förutsägbara och regelbunda 
måltider under dagen (Strubbe, 2002). Nordiska näringsrekommendationerna (2012) säger att barn 
över två års ålder bör ha ett intag av mättade fettsyror på högst 10 E%, en rekommendation som 
givetvis är den samma i skriften Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a). Här redogörs även för
vikten av fett i kosten och dess egenskap som smakbärare, konsistenspåverkare samt dess metabola 
funktion i att göra upptag av fettlösliga vitaminer möjlig. Även fullkorn är viktigt då en fiberrik kost
har god påverkan på tarmfunktionen men även med tanke på sin goda källa till magnesium, E-
vitamin, kalium och folat (Livsmedelsverket, 2013a). Barn och ungdomar äter idag för lite fullkorn 
och bör därför redan i tidig ålder vänja sig vid produkterna (Livsmedelsverket, 2013a). Bra mat i 
skolan (Livsmedelsverket, 2013a) tar även upp att barn konsumerar för mycket salt vilket gör det 
viktigt att i unga år vänja dem vid livsmedel med lägre salthalt. Det föreslås också att saltet byts ut 
mot andra smakbärare såsom örter, vitlök, chili och citron (Livsmedelsverket, 2013a). De barn som 
ses ha ett för stort saltintag uppvisar motsatta tendenser gentemot D-vitamin. I kosten är den största 
källan till D-vitamin berikad mjölk men även fet fisk innehåller vitaminet (Livsmedelsverket, 
2016a). Sveriges placering på de nordliga breddgraderna gör att solljuset inte räcker till under stora 
delar av året ur D-vitaminsynpunkt (Eriksson, 2010). Att tillgodogöra sig D-vitamin från kosten blir
därför extra viktigt. En annan mikronutrient som är vanlig att ha brist på är järn (Pettit, Rowley & 
Brown, 2011). En kosthållning med för låg andel kan resultera i minskad syreupptagningsförmåga 
och hos barn förekommer även  beteendestörningar och försämring av kognitiv förmåga och 
psykomotorisk utveckling (Samman, 2007). 

Syfte
Att undersöka hur kökschefer som arbetar i skolkök uttrycker sina uppfattningar om hur 
skolmåltiden ska hanteras och hur de beskriver sitt praktiska och teoretiska arbete.

Metod
Studien är kvalitativ och semistrukturerade intervjuer har utförts. En intervjuguide utformades och 
användes av intervjuaren vid intervjuerna för att denne på ett övergripligt sätt skulle få med och ta 
upp alla ämnesområden som bestämts i förväg. För intervjuguide, se bilaga 1. 
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Ämnesområden skapades för att få en fingervisning om vilka frågor som skulle ställas samt på 
vilket sätt de skulle ställas. I enlighet med rekommendationer för kvalitativa intervjuer lämnades 
utrymme för flexibilitet i hur och i vilken ordning ämnena togs upp (Bryman, 2011). Inför 
intervjutillfällena användes Sammhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 2011) som guide där 
information hämtades i hur man på ett framgångsrikt och pedagogiskt sätt genomför kvalitativa 
intervjuer. Den första intervjun genomfördes som pilotstudie, dock med förbehåll att om frågorna 
och svaren upplevdes som uttömmande och beskrivande skulle intervjun användas i den senare 
analysen.

Beskrivning av litteratursökning

Vetenskapliga artiklar hämtades genom Uppsala universitets bibliotekskatalog och huvudsakligen 
genom databaserna PubMed och SwePub. Flera artiklar har hämtats genom att undersöka andra 
textkällors referenslistor. Artiklar gällande kvalitativ metod söktes även för att underlätta analys av 
resultatet. Generellt exkluderades artiklar publicerade innan 2000 och övrig litteratur hämtades från 
Sveriges kommuner och landsting samt från Livsmedelsverket och SkolmatSverige. De artiklar som
användes i introduktionen valdes ut för att bäst beskriva växande barns behov av specifika 
näringsämnen samt hur kommunikation och arbete kan ske i skolkök. 

Urval av informanter

Ett så kallat bekvämlighetsurval användes i studien och i Samhällsvetenskapliga metoder (Bryman, 
2011) redogörs för att urvalsstorleken ska bero på teoretisk mättnad vilket togs i beaktning vid 
insamling av data. Sammanlagt genomfördes sex intervjuer och urvalskriterierna var att respektive 
skola skulle laga lunchen på plats. Sju rektorer uppdelade på två kommuner samt en kostchef från 
en tredje kommun kontaktades med förfrågan om deltagande. Rektorerna och kostchefen 
vidarebefodrade informationen till sina köksansvariga som sedan själva fick besluta om de ville 
delta. I tabell 1. redogörs för informanternas bakgrundsinformation.

Tabell 1. Informanternas bakgrundsinformation

Informant 
nummer:

Titel Ålder Kön Antal lagade 
portioner per dag

Organisation

1 Arbetsledare, 
kökschef

40 Kvinna >600 Samordnad 
måltidsverksamhet

2 Köks- och 
restaurangansv
arig

26 Kvinna >2000 Samordnad 
måltidsverksamhet

3 Kökschef 64 Kvinna 850 Decentraliserad 
måltidsverksamhet

4 - >50 Man 1000 Samordnad 
måltidsverksamhet

5 Kock/ 
köksansvarig 
arbetsledare

>30 Man 620 Samordnad 
måltidsverksamhet

6 Köks- och 
restaurangansv
arig

>50 Kvinna 2500 Samordnad 
måltidsverksamhet
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Genomförande av intervjuer

Två personer genomförde tre intervjuer vardera. Tiden för intervjuerna varade mellan 35 och 65 
minuter men varierade beroende på hur intervjuaren ställde frågorna samt på graden av utförlighet i 
informanternas svar. Intervjun började med att intervjuaren presenterade och beskrev 
undersökningens syfte och intervjuns praktiska tillvägagångssätt. Intervjuaren gick igenom 
information om informerat samtycke där informanten skulle bekräfta att denne tagit del av 
informationen som lagts fram samt att denne godkände att det som sades skulle få användas i 
studien. Informanterna uppmuntrades att själva välja plats för intervjun med hänvisning till att de 
skulle känna sig bekväma. Intervjuerna utfördes på de köksansvarigas kontor eller i matsalen på 
arbetsplatsen. Det var även viktigt att intervjuaren uppträdde lugnt och att denne visade 
uppmärksamhet. Om informanten inte förstod eller inte kunde svara på frågan så omformulerades 
denna. Del- följd-, tolkande-, och preciserande frågor användes till varje område. Vid slutskedet av 
intervjun sågs intervjuguiden över för att kontrollera att alla delar hade inkluderats. Informanten 
tillfrågades om denne hade något att tillägga och ifall det uppstått några frågor under intervjuns 
gång. Efter varje intervju tackades informanten för sitt deltagande och fick möjlighet att ställa 
evenutella frågor.

Analysprocessen

Intervjuerna spelades in och transkriberades i enlighet med rekommendation för genomförande av 
kvalitativa intervjuer och analysen påbörjades tidigt i processen (Bryman, 2011). Att inte bestämma 
sig för teman i förväg är något som kännetecknar kvalitativ innehållsanalys och således gjordes inte 
detta (Graneheim & Lundman, 2004). Graneheim och Lundman (2004) förklarar vidare hur 
kvalitativ innehållsanalys kan gå till, vilket har följts i detta fall. De transkriberade intervjuerna 
lästes först igenom flera gånger för att ge en allmän och summarisk bild av innehållet. Efter detta 
lästes texterna mer noggrant för att ge en mer fördjupad bild. I respektive text plockades sedan 
meningsbärande enheter ut vilka bar på fakta sett i relation till undersökningens syfte. För att 
komprimera de lite längre meningsbärande enheterna kondenserades och förkortades de med  avsikt
att tydliggöra kontentan av huvudbudskapet. På så sätt formulerades koder i form av korta meningar
som skildrar de meningsbärande enheternas innerbörd. För att få fram kärnan av innehållet delades 
koderna in i olika kategorier, vilka utvecklades till de övergripande temana, ”Utmaningen med 
näringsriktiga skolmåltider”, ”Engagemang och outtalat ansvar” samt ”Associationen till miljön, 
vegetariskt och ekologiskt”. För koder, kategorier och teman se tabell 2.
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Tabell 2. Övergripande teman med kategorier och koder.

Koder Kategori Övergripande tema

Problematik kring budget och 
upphandling

Gap mellan teori och praktik

Kvarlevor trots nya 
rekommendationerna

Köksansvariges intresse för 
matlagning och livsmedel i relation till
näring i det praktiska arbetet

Ekonomi

Genomförande

Övergångsfas

Näringsämnen

Utmaningen med näringsriktiga skolmåltider

Oro för barnens kost hemma

Anpassning av måltider, önskekoster

Motivering till elever att äta, 
förklaringar till föräldrar för val av 
livsmedel

Uppmuntran av personal med 
utbildningar och kurser

Omtanke för eleven

Flexibilitet 

Kommunikation

Pedagogisk uppmuntran

Engagemang och outtalat ansvar

Sophantering och svinn, tankar kring 
matmängder och rester.

Minskad mängd kött, utfyllnad och 
nya direktiv

Resonemang kring kvalitet och 
näringsantaganden

Miljö

Vegetariskt

Ekologiskt

Associationen till miljö, vegetariskt och 
ekologiskt  

Metodens tillförlitlighet

Trovärdighet och överförbarhet är den kvalitativa metodens motsvarighet till den kvantitativa 
metodens begrepp om intern och extern validitet (Bryman, 2011). Studiens metod bedöms som 
trovärdig med hänvisning till att riktlinjer och krav gällande genomförande av kvalitativ forskning 
har följts. Pålitlighet kan jämföras med den kvantitativa metodens begrepp om reabilitet vilket 
innebär att metoden tar reda på det som studien är avsedd att ta reda på. Alla steg i 
forskningsprocessen redovisas i metoddelen av denna rapport, vilket är krav för att kunna påstå att 
pålitligheten är god (Bryman, 2011; Graneheim & Lundman, 2004). Vid intervjutillfällena och vid 
analys av data har ett granskande synsätt använts med målet att vara så objektiv som möjligt vilket 
även är ett krav (Bryman, 2011). Vid kvalitativa studier talar man också om uttrycket överförbarhet 
(Granheim et al, 2004), om resultatet går att överföra på andra miljöer. Denna studie innefattar 
information från köksansvariga i arbetsledande position som ansvarar för tillagning samt beställning
av livsmedel varpå resultatet enbart kan ses överförbart till likartade miljöer. En eventuell felkälla 
skulle dock kunna vara att en del av informanterna arbetade i organisationer med samordnad 
måltidsverksamhet och andra i en decentraliserad sådan. 

Etiska överväganden

Undersökningen ansågs ej behandla känsliga personuppgifter och hänsyn togs till de 
forskningsetiska principerna inom samhällsvetenskaplig forskning. Dessa behandlar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). 
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Informanterna tillfrågades även om de ville ta del  av eventuellt känsliga uppgifter innan 
publicering och de fick även underteckna en blankett gällande informerat samtycke. För 
informationsbrev, se bilaga 2. 

Resurser

Utöver studenterna som genomförde studien användes inspelningsutrustning på studenternas 
mobiltelefoner. Datorprogrammet Microsoft Word samt Libre office användes för 
uppsatsskrivandet. För att underlätta resandet vid intervjuerna fanns tillgång till bil och busskort. En
av de två studenterna som påbörjade uppsatsskrivandet vårterminen 2015 avbröt sitt deltagande 
under våren 2016 och det fortsatta arbetet med uppsatsen genomfördes således av den kvarvarande 
studenten.

Resultat

Utmaningen med näringsriktiga skolmåltider

Informanterna var positiva till den nya lagen om näringsriktiga skolmåltider. De förklarade att det 
kändes tryggt att experter hade beräknat att de måltider som serverades innehöll de näringsämnen 
som eleven behövde. Reflektioner kring vad lagen innebar rent praktiskt i och med större kontroll 
ovanifrån gjordes och informanterna lyfte fram fördelarna med detta.

”Nu var det ju att det ska vara näringsriktigt och varierande och det tycker jag är bra att det styrs 
upp lite.” 
-Informant nummer fem. 

När specifika näringsämnen fördes på tal sattes de i relation till livsmedel. Järn var den 
mikronutrient man lättast kunde härleda till mat. 

”Järn är ju faktiskt.. nu finns det ordentligt med blodpudding på matsedeln igen. Den är tillbaka.. 
och den är efterfrågad.” 
-Informant nummer fem.

Informant nummer fyra visade prov på kunskap och uppfinningsrikedom när denne berättade om 
hur man genom att spara fiskspadet kunde göra egen buljong och på så vis samla upp de smaker 
som fallit ur. Överlag var informanterna trygga i att recepten de använde sig av var 
näringsberäknade och korrekta så de själva inte behövde lägga ner tid på detta. När salt fördes på tal
av intervjuaren gjordes reflektioner angående mängden som tillsattes i matlagningen och vilka 
åtgärder som tagits för att minska elevernas saltintag. Informant nummer ett talade om att de på 
kommunens råd tagit bort saltkaren ute i matsalen, dock kunde eleverna istället gå till köket för att 
hämta om de nödvändigtvis behövde. Denna metod hade visat sig effektiv då eleverna då kunde 
”glömma” bort att de ville använda extra salt. Barnens välmående och hälsa togs upp som 
motivering till detta. Fullkorn var något alla informanterna hade erfarenhet av och de ansåg att det 
var viktigt att elevernas fullkornsintag ökade. Det uppstod dock svårigheter kring att få eleverna att 
äta av de fullkornsprodukter som serverades. Vissa av informanterna serverade både 
fullkornsprodukter och ”vanliga” produkter för att underlätta för eleverna att få en varierad 
kosthållning.

”Skulle jag köra en fullkornspasta skulle inte det vara jätteuppskattat – skratt- (…) det ser ju lite 
dassigt ut, och det är mest det.” 
-Informant nummer två.
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Ett tydligt mönster bland informanterna var kopplingen till ekonomin ur inköps- och 
budgetsynpunkt. Informant nummer två berättade att pengarna var det centrala som styrde. Att allt 
fick anpassas efter ekonomin var ett återkommande tema som informanterna resonerade kring. Det 
uppfattades som viktigt att kvaliteten på de livsmedel som köptes in var hög och problem som lades
fram till följd av kvalitetssträvan var alltid budgeten. Informant nummer två förklarade att kraven 
på smak, näringsriktighet och kvalité ökat konstant, medan pengen som skulle tillhandahålla allt 
detta förblev densamma. Vid inköpen ställdes ofta informanterna inför valet att köpa en viss 
produkt som de helst serverade mot en nästintill likvärdig produkt som inte på samma sätt 
tillfredsställde deras kvalitetsambitioner. Svårigheten bestod i hur frekvent livsmedlet upplevdes 
kunna förekomma.

”Ska vi använda oss av den ekologiska köttfärsen och ha den en gång per termin eller ska de få 
köttfärs tre gånger per termin?”
-Informant nummer sex.

Det framkom att två näringsberäknade måltider kunde skilja sig åt i volym även när de var snarlika i
övrigt. Informant nummer sex berättade hur recepten för soppa kunde variera i den mån att 
portionerna antingen var beräknade på två alternativt tre deciliter. Det lyftes fram att eleverna sällan
noterade detta utan tog samma mängd som alltid. Även om näringsvärdet är uppfyllt för en portion i
teorin tillhörde just soppa den kategori som visat sig svårast att praktiskt förse sig med av ”rätt” 
mängd. Ett annat mål som informanterna upplevde som en god tanke, men som inte gick att 
implementera i verkligheten var målet om ett hundraprocentigt ekologiskt sortiment.

 ”Det går inte för det finns inte produkter.”
- Informant nummer fyra.

Ett exempel på gapet mellan teori och praktik som blir påtagligt när idéer och ambitioner inte 
förankras hos medarbetarna som sköter den dagliga driften. Ett annat exempel var om 
rekommendationerna angående byte av smör mot margarin. Detta upplevdes som svårt. Informant 
nummer tre berättade att reaktionerna på att bara servera lättmargarin var så påtagliga att de med 
rektors godkännande valt att återigen servera Bregott som alternativ. Likaså hade informant 
nummer sex upplevt starka reaktioner på borttagandet av just Bregott, även där hade beslut inom 
skolan fattats för att återinföra det. Överlag var informanterna medvetna om att stora förändringar 
behövde införas ”pö om pö” för att accepteras hos eleverna. Många delade uppfattningen om att 
långvariga vanor, som exempelvis smör och vit pasta, fortfarande fanns kvar trots 
rekommendationer om att förändra detta. Man pratade om ”övergångsperioder”.

”Förut hade vi fruktyoghurt och det var ju populärt men det får vi inte ha längre.. Så det var också 
sådär övergångsperioder då de gapade och skrek men nu har de liksom accepterat att det är 
såhär.” 
-Informant nummer tre.

Engagemang och outtalat ansvarar

Informanterna uttryckte en oro för huruvida eleverna åt ordentligt med mat hemma, både om de fick
något att äta överhuvudtaget eller om de fick ”riktig, hemlagad” mat. Skolmaten sågs som en chans 
att både se till att eleverna inte gick hungriga samt som en möjlighet i att bevara den traditionella 
svenska kosten.

”Man får ha kvar sin mattradition på något vis liksom, inte bara färdigrätter som pizza och kebab”
-Informant nummer sex.
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Informanterna beskrev att de vid samtal med eleverna uppfattade det som att eleverna såg fram 
emot att komma tillbaka till skolan efter helger och skollov eftersom de då fick äta sig mätta. I vissa
fall hörde informanterna elever berätta att de fått hålla tillgodo med Billys Pan Pizza eller 
smörgåsar till lunch under en hel veckas tid. Informant nummer fyra var noga med att inte lasta 
föräldrarna för detta utan berättade att denne förstod att det inte var lätt att kombinera hemlagad mat
med heltidsarbete och fritidsaktiviteter. 

”Det är tufft i samhället idag i dagens läge. Barn som inte mår bra, de når inte vi i matsalen men 
de får mat för dagen i allafall. På måndagar är de hungriga. Efter lov är de jävligt hungriga. (…) 
Men oftast så ligger det köttbullar och korv efter lov. Och det finns en anledning, det är inte bara 
att det är lätt, de är jävligt hungriga. Många barn får ju inte lagad mat.”
-Informant nummer fyra.

Informanterna beskrev att de använde olika knep för att få eleverna att vidga sina smakpreferenser. 
De hade sett en utveckling i att sådana livsmedel som de inte trodde var så vanliga i elevernas hem i
verkligheten accepterades. Det uttrycktes en ansvarskänsla för att eleverna tillhandahölls varierade 
måltider. Livsmedel som exempelvis vitkål, morötter, bönor och linser tillsattes i grytor, 
köttfärssåser och användes som utfyllnad i lasagne och gratäng. Detta var något man i vissa fall 
gjorde på eget initiativ utöver de recept som fanns att följa utarbetade av kommunens kostchef. 
Informanterna uppvisade stor kännedom om de elever som åt hos dem, deras erfarenhet hade lärt 
dem vad som uppskattades hos eleverna samt vad som var svårare att få dem att äta. En önskan 
fanns även om att de livsmedel som inte konsumerades med stor entusiasm ändå skulle vara en del 
av elevernas kost. Mycket uppfinningsrikedom användes för att på ett smidigt sätt få med 
ingredienserna i måltiderna.  

”Sen så kan det ju gömmas ganska bra, det är inte som att vi lägger ner linser och så är det bara 
linser i köttfärssåsen, alltså.. det är ju lite grann”.
-Informant nummer två. 

”Man pratar ju alltid med dem att ”Åh, det här kan ni ju prova” Vi lägger också ut smakskedar så 
att de inte ska behöva ta på sin tallrik, för det är också såhär att en del barn är ju så känsliga att 
har man haft det på tallriken så kan man ju inte äta på den tallriken igen. Så nu har vi haft på 
plastskedar att man får liksom ta och smaka och sådär så det tycker jag verkligen att vi försöker”. 
-Informant nummer sex.

Det uppstod problem när vissa av eleverna hade specifika önskemål om maträtter, även kallade 
önskekoster. Dock var de eniga om att det var bättre att eleverna åt något än ingenting alls. 
Svårigheten att få de enskilda elevernas önskekoster att gå ihop rent näringsmässigt upplevdes som 
den största problematiken varav man i ett kök krävde skolsköterskans godkännande för att servera 
det. Här avspeglades också elevernas vanor hemifrån gällande vad de föredrog att äta, en preferens 
som delades av eleverna var smör som smörgåsfett framför margarin, informant nummer fem hade 
på denna punkt valt att kompromissa.

”Vi kör med bregott mindre och det är väl inte det bästa ur fettsynpunkt men man måste hitta något 
som ungarna också faktiskt äter”.
-Informant nummer fem.

Mycket av informanternas arbetsdag bestod i att vistas ute i matsalen och att föra en dialog med 
eleverna. Man motiverade dem att prova nya livsmedel, fanns tillgänglig för deras frågor och var 
måna om att de skulle förstå varför det var viktigt ur ett näringsmässigt perspektiv att äta maten som
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serverades. Då det numera alltid serveras mer än en rätt i matsalarna berättades det att det ofta var 
en av rätterna som var mer populär än den andra. Detta var någonting informanterna var medvetna 
om, de lade extra energi på att motivera eleverna att prova den mindre populära rätten. Vissa dagar 
var mer intensiva än andra beträffande ifrågasättande av måltider och specifika livsmedel från 
eleverna. De var inte ovanligt att informanterna fick förklara varför deras utbud skiljde sig från det 
som serverades i hemmen. Beroende på ålder hos eleverna valde man att motivera val av livsmedel 
på olika sätt. 

 ”Det här gör dig stark och får kroppen att må bra” 
-Informant nummer sex.

Till högstadieelever refererade kökschefen till Livsmedelsverket och kunde även berätta om 
skillnader mellan det som serverades och det eleven behövde tillgodose sig ur ett näringsperspektiv.
Informant fem berättade att hon gärna stod framme vid buffén för att finnas till hands för elevernas 
frågor så att de inte skulle behöva leta efter personal om de undrade något. Vid de tillfällen föräldrar
till elever hade synpunkter och åsikter kring vad som serverades fördes även en dialog med dem där
man ofta hänvisade till Livsmedelsverkets rekommendationer. Att kunna luta sig mot 
rekommendationerna när de blev ifrågasatta var till stort stöd, de berättade att kostråden gav dem 
trygghet i sin yrkesroll. I situationer där föräldrar till elever ändå kommunicerade att deras barn 
mådde bäst av att äta på ett annat vis än det som fanns tillgängligt gavs möjlighet till kontakt med 
med ansvarig kostchef eller dietist. Den övergripande uppfattningen var att de föräldrar som 
engagerade sig i sitt barns kost var resonabla, även om åsikterna gick isär angående vad som borde 
konsumeras. 

”Mycket bestämda åsikter från föräldrar och väldigt specifika, ”mitt barn kan bara äta mat som är 
lagad på olivolja” och ”och den kan bara dricka den här mjölken (…) Men efter en diskussion kan 
ju ändå många föräldrar förstå att det här och det här blir bäst för barnet för de vill ju ändå att 
barnet ska äta också” 
-Informant nummer två.

Att hålla personalen motiverad och villig att göra ett bra arbete låg i informanternas intresse. Som 
ett led i detta erbjöd man sina anställda att gå utbildningar och kurser, detta bland annat för att de 
skulle känna sig uppskattade och värdefulla. Utöver utbildningsaspekten så bidrog dessa typer av 
avbrott från det vardagliga arbetet till en positiv stämning på arbetsplatsen. Att delar av personalen 
åkte iväg och fick möjligheten att lära sig något nytt var inte bara positivt för de utvalda, de återkom
ofta med förnyad energi och en iver att få sätta sina nya kunskaper på prov.

”Åh, jag fick äran att åka på det här”
-Informant nummer två.

 ”Att få papper på att man faktiskt kan allt det här”.
- Informant nummer fyra.

Associationen till miljö, vegetariskt och ekologiskt  

Någonting som var framträdande hos informanterna var att näringsaspekten hos dem var kopplat till
ett miljöperspektiv. De livsmedel man hanterade och arbetade med bedömdes utifrån hur de 
påverkade miljön. Informant nummer fyra berättade att det ofta uppstod situationer där denne 
förklarade för eleverna hur deras sätt att ta maten som serverades påverkade miljön, till exempel så 
var det vanligt förekommande att eleverna ofta tog betydligt mer av protein än kolhydrater. 
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”Man kan inte äta fem fiskfiléer eller 20 köttbullar utan att äta någon potatis, då har vi ingen miljö 
kvar.” 
-Informant nummer fyra.

Detta var informantens argument för att få eleverna förstå att det inte var hållbart. Även informant 
nummer två tog upp problemet med elevernas preferenser i relation till miljön, denne påpekade att 
eleverna inte var lika positiva till att bli serverade matkorn istället för exempelvis ris. Vilket givetvis
påverkade vad som serverades. 

”Det är ju mer närproducerat och bättre för miljön än ris.” 
-Informant nummer två.

Det var inte bara livsmedlen som avhandlades när miljön kom på tal, man berättade att sopsortering 
ägde rum och en av informanterna berättade att i just dennes kommun använde kollektivtrafiken sig 
av matresterna som bränsle. Något  man påpekade kändes upplyftande att känna till.

En vegetarisk trend kunde skönjas allt eftersom intervjuerna fortskred. Begreppet ”Vegetarisk dag” 
var ett direktiv från ledning. Informanterna beskrev att köttkonsumtionen ökat hos eleverna 
samtidigt som intaget av resterande komponenter minskat. Detta uppfattades bero på den allmänna 
trenden kring lågkolhydratskoster. Informanterna var positiva till en större andel vegetariskt i 
skolmåltiden, utöver hälsovinsten med ett minskat köttintag påtalades även fördelarna med de lägre 
kostnader som genererades vid ett minskat användande av kött. Informanterna kopplade det ökade 
kravet på vegetariska måltider till politik och kostnad snarare än miljö och ett ökat matsvinn togs 
upp som ett negativt resultat av vegetariska måltider.

”Sen så är det väl politiker som tycker att vi ska äta mer vegetariskt, och sen så är det ju kostnaden 
så klart. Ehm, att dryga ut maträtterna lite.”
-Informant nummer två.

Informanterna tenderade att koppla samman näringsriktiga livsmedel med ekologiska livsmedel och
även huruvida de var ekologiska eller ej i relation till hur de påverkade elevernas välmående. Den 
största farhågan man hade inför konventionella livsmedel var hur besprutade de var och på vilket 
sätt det påverkade elevernas hälsa. En ovilja att utsätta eleverna för eventuellt skadliga ämnen var 
tydligt, även om meningarna i viss grad gick isär beträffande kvalitetsaspekten. Alla var överens om
att ekologiskt rent hälsomässigt var att föredra. Informant nummer ett uttryckte en oro över att 
kunna lita på att det ekologiska verkligen var obesprutat och så pass bra som det framställdes. 

”Mindre tillsatser, inte sprejade med någonting sådär och då hoppas jag man kan lita på dem.”
-Informant nummer ett.

Även om denne sammanfattade det som att det ändå var bättre än det konventionella rent 
näringsmässigt. Kopplingen mellan näring och ekologiskt var genomgående, dock beskrev 
informant nummer fem problematiken med de ekologiska livsmedlens ofta kortare hållbarhet. 

”Det blir svårt om man måste skala bort halva potatisen och då köpa dubbla mängden. Det är ju 
inte bara en prisfråga utan det blir ju för mycket jobb helt enkelt.”
-Informant nummer fem.

Informanterna förknippade generellt sätt ekologiska råvaror och livsmedel med hög kvalitet men de 
var tvungna till att göra en avvägning mellan kvalitet och pris för att kunna välja ekologiskt.
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”Så tittar man i övrigt så är det ju ständigt, vad ska jag säga.. Eh, ja. Jämförelse mellan kvalitet, 
pris och ekologiskt och att ha en mix. Det är viktigt att hitta något som är ekologiskt till ett bra pris,
men det ska även ha bra kvalitet. Är det inte bra kvalitet spelar det ingen roll om det är ekologiskt.”
-Informant nummer fem.

Diskussion

Resultatdiskussion

Vid kvalitativa intervjuer med de sex kökscheferna som tillämpar den nya lagen om näringsriktiga 
skolmåltider framkom tre övergripande teman. Kökscheferna är engagerade och känner ett outtalat 
ansvar, men den nya lagen om näringsriktiga måltider upplevs också som en utmaning. Vid 
resonemang om måltiders näringsinnehåll diskuterade informanterna vad som i studien kallas 
”Associationen till miljön, vegetariskt och ekologiskt”, det vill säga  miljöaspekter, vegetarisk mat 
och ekologiska måltider. Informanterna kände ett ansvar för elevernas välmående även utanför den 
miljö de möttes i. De arbetade för att ha en nära kontakt med eleverna och var måna om att 
kommunicera med både elever och föräldrar på rätt sätt. Christine Persson Osowski (Osowski, 
2012) beskriver i sin avhandling skolmåltiden som ”En andra klassens måltid” där förväntningarna 
på skolmåltiden är en undermålig och icke välsmakande sådan. Informanterna som deltog i denna 
studie var dock måna om att deras måltider höll en god kvalitet både ur ett sensoriskt perspektiv 
men även ur ett produktionshänseende. Informanterna ville att den mat de serverade både skulle 
vara näringstät och välsmakande. Vidare menade informanterna att det inte var lätt att kombinera 
policys och mål med det vardagliga arbetet med hänseende till bland annat ekonomi och acceptans 
hos eleverna. Exempel kunde vara vid servering av fullkorn eller vegetariska måltider. 
Informanterna förklarade och resonerade kring detta och beskrev hanteringen av det praktiska och 
hur de såg på sin arbetsvardag. Informanterna berättade att de dagligen funderade kring hur 
hanteringen av livsmedel skulle ske för att näringsinnehållet skulle bli så bra som möjligt. 
Informanternas uppfattning om näringsrekommendationerna stämde generellt sett  med 
Livsmedelsverkets råd om Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a).

I hopp om att göra elever mätta och belåtna

Informanterna ansåg att utbildning och fortbildning var viktigt för att kunna leverera en så bra 
måltid som möjligt. Något som är i linje med den forskning som visar på att skolmåltidens 
näringskvalitet i stor grad påverkas av huruvida personalen har utbildning eller ej (Wechsler, 
Brener, Kuester & Miller, 2001). Informanternas engagemang och oro för barnens kost hemma kan 
kopplas till området om mat som socialt forum i skolan, där motsatte sig informanterna sig synsättet
att maten enbart är föräldrarnas ansvar (Hoyrup & Kromann, 2012). De ansåg sig snarare besitta en 
viktig roll i arbetet kring att lära barnen om mat och kostvanor vilket även Nyberg (2009) berör i sin
avhandling. Informanterna ville även kunna motivera varför barnen borde äta på ett visst sätt vilket 
upplevdes som viktigt. Informanterna hade en nära relation till eleverna på sin skola vilket är 
positivt eftersom bemötande och kommunikationsförmåga ses påverka kundnöjdheten (Abdullah, 
2013; Jeong, 2013). Informanterna engagerade sig mer än vad som ingick i deras arbetsuppgifter 
och de var måna om att tillhandahålla en skolmåltid av god kvalitet. Informanterna noterade att 
eleverna tenderade att äta mer efter helger och skollov vilket stärker skolmåltidens funktion i att 
göra samhället mer jämställt för barn och unga (Livsmedelsverket, 2013a) eftersom alla barn får 
samma möjlighet till att äta sig mätta där. Hoyrup och Kromann (2012) menar vidare att måltiden 
inte enbart består av måltidssituationen utan även av de informella situationerna som 
undervisningstid och raster. Detta var något informanterna delade då de såg på måltiden ur ett 
helhetsperspektiv med målet att eleverna skulle äta det som serverades på tallriken för att orka med 
hela skoldagen. Ibland frångicks fokus på näringen vilket kan ge negativa effekter på 
inlärningsförmågan enligt vissa studier som menar att näringsinnehållet direkt påverkar 
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inlärningsförmågan (Belot et al, 2011). Schoenthaler och Bier (1999) menar vidare att ett dåligt 
näringsintag i längden leder till nedsatt intelligens varav man borde uppmuntra köksansvariga till 
fortsatt kontakt med elever för att få dem att förstå vikten av att äta rätt. Det var dock intressant att 
höra hur informanterna praktiskt arbetade med att dölja nyttigare livsmedel såsom baljväxter i 
maträtter för att få eleverna att äta av dem. 

Utmaningen med att följa regler och riktlinjer

Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a) var en skrift informanterna tenderade att återkomma till
och de framstod som pålästa. Informanterna resonerade kring det fördelaktiga med att använda sig 
av Livsmedelsverkets rekommendationer då de själva inte behövde stå till svars vid ifrågasättande 
och påpekanden från elever och föräldrar. Förvånande var att det webbaserade verktyget 
”SkolmatSverige” inte togs upp vid intervjuerna, då det är ett smidigt verktyg för alla inblandande 
parter i sitt förbättringsarbete med skolmat (SkolmatSverige, 2015). Informanterna berättade att de 
kände sig trygga i att måltiderna var näringsberäknade men gällande detta område syntes ett 
exempel på gapet mellan teori och praktik. Storleken på samma typ av maträtt kunde vara beräknat 
på så vis att eleven den ena dagen skulle äta två deciliter och en annan dag tre deciliter. Detta 
beskrev informanterna som svårt att hantera och de menade att eleverna behövde serveras måltider 
där de skulle äta samma mängd mat varje dag. Informanterna kände en oro för att eleverna inte 
skulle äta de mer nyttiga råvarorna varav de hellre gömde dessa i grytor och såser. Oron som 
uppkom kan jämföras med Cohen et al (2012) som menar att införande av nyttiga livsmedel ökar 
personalens rädsla för att elevernas konsumtion ska minska. Cohen et al (2012) menar också att 
kökspersonalen var orolig för att de skulle sakna den kompetens som behövdes för att kunna tillaga 
nyttigare måltider. Något som motsäger sig resultatet i denna studie där personalen tyckte sig ha 
kompetens och dessutom ansåg sig kunna få vidareutbildning och således högre kunskap utan 
problem. Detta går rent praktiskt att relatera till informanternas arbete kring användandet av 
fullkornsprodukter. De ansåg det svårt att öka fullkornsmängden i måltiden på grund av att 
konsistensen och utseendet skiljde sig från det som eleverna var vana vid. Det kan ses som 
problematiskt att informanterna inte lade ned någon större ansträngning på att öka mängden 
fullkorn med tanke på dess aktivitet på tarmfloran (Livsmedelsverket, 2013a). 

Informanterna berättade att de dagligen arbetade med att minska mängden mättat fett. Bland annat 
genom att välja mejeriprodukter med lägre fetthalt både vid matlagning och vid servering av 
exempelvis mjölk. I relation till forskningsrönen som säger att ett minskat intag av mättat fett är 
fördelaktigt ur fler hälsosynvinklar (Nordisk ministerråd, 2012) ses det som positivt att 
informanterna arbetade aktivt med frågor rörande ämnet. Just smörgåsfettet ansåg sig informanterna
kunna se en problematik kring då frågan blivit debatterad i både media och bland föräldrar till 
eleverna. I vissa fall hade informanterna fått dispens från rektor för godkännande att exempelvis 
både erbjuda bordsmargarin och smörgåsfett av typen Bregott. Att äta efter rekommendationerna 
beskrevs som en inlärningsprocess för eleven. Efter en viss förändring kunde det uppstå starka 
reaktioner från elever, vilket efter ett tag brukade lugna ned sig. Informanterna talade inte om 
tallriksmodellen under intervjuerna vilket var förvånande då det är en bra modell för att visa en 
tydlig energifördelning inom en måltid (Livsmedelsverket, 2013a). Då intervjuaren inte förde 
modellen på tal under intervjun kan det vara så att informanterna inte fann tillfälle att ta upp detta, 
men ett användande av modellen skulle kunna leda till ett ökat intag av frukt, grönt och fullkorn och
ett något minskat intag av animaliskt protein (Nydahl, Gustafsson, Eliasson & Karlström, 1993).

Vegetariskt, ekologiskt och miljöpåverkan

Vid frågor om lagen beträffande näringsriktighet och näringsriktiga skolmåltider hade 
informanterna en benägenhet att fokusera på ekologiska och vegetariska livsmedel. Ett visst 
resonemang kring att ekologiska produkter skulle vara nyttigare än konventionellt producerade 
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produkter uppdagades vilket är tänkvärt med tanke på att en sådan skillnad inte finns 
(Livsmedelsverket, 2015b). Detta är förvånande då informanterna upplevdes så pass pålästa i bland 
annat Bra mat i skolan (Livsmedelsverket, 2013a) där detta påstående inte stöds. Informanterna 
beskrev vidare att de arbetade med att minska köttmängden på matsedeln, både ur näringsmässigt 
och miljömässiga skäl. De vegetariska rätterna ansåg de var en naturlig början till att få eleverna att 
testa nya livsmedel. Det är bra att informanterna aktivt resonerade kring kött och vegetariska rätter 
då forskning tyder på  att köttkonsumtionen bör begränsas för att minska risken för att drabbas av 
olika cancersjukdomar (Wiseman, 2008). Även om det är positivt att köttmängderna minskar 
framkom inga reflektioner kring protein- och nutritionskvalitet, vilket kan vara förståeligt med 
tanke på informanternas arbetsuppgifter som innefattar tillagning och inte näringsberäkning. Vid 
servering av vegetarisk mat till barn är det viktigt att kontinuerligt följa upp och övervaka kosten 
med hänseende på vitaminer som B12, D-vitamin samt mineralen järn och fettsyran Omega-3 
(Mangels, 2012). Vegetariska måltider och ekologiska livsmedel togs inte upp som ämnesområden i
studien och behandlas därför inte vidare i diskussionen. Men vegetarisk kost i relation till kunskap 
inom näringslära bör nämnas med tanke på dess relevans för näringsstatus hos elever i skolan. 
Begreppet kvalitet sågs av deltagarna utifrån olika faktorer. Vissa ansåg att en måltid med god 
kvalitet bestod av ekologiska råvaror medan andra resonerade kring att det ekologiska inte alltid var
positivt ur kvalitetsaspekt. Att som exempel köpa ekologisk potatis som snabbt blev otjänlig kunde 
hos en informant ses som negativt medan en annan såg det som ett tecken på kvalitet med tanke på 
lägre halter bekämpningsmedel. I detta sammanhang talades även om den ekonomiska synvinkeln 
och vägskälet  mellan ekologi i relation till konventionellt och vegetariskt gentemot animaliskt. 

Metoddiskussion

Svårigheten med en kvalitativ undersökning är att lämna informanten tillräckligt med utrymme för 
att själv hitta de ord denne söker och detta samtidigt som informanten inte får avvika från 
huvudämnet. Att inte ställa ledande frågor och endast vägleda informanten utan att påverka utfallet 
visade sig vara utmanande. Vid intervjutillfällena togs hänsyn till de kriterer för vilka en 
framgångsrik intervjuare ska besitta. Vilka redogörs för i Sammhällsvetenskapliga metoder 
(Bryman, 2011). Dessa är bland annat att man som intervjuare ska vara insatt, strukturerad, tydlig, 
hänsynstagande och öppen men även styrande, kritisk, ihågkommande och tolkande (Bryman, 
2011). Trots att kvalitativa intervjuer innefattar inspelning samt transkribering och därmed 
genererar mycket arbetstid gjordes bedömningen att intervjuer var en mer fördelaktig metod för att 
uppfylla syftet än genom exempelvis observationer (Bryman, 2011). Att använda kvalitativ metod 
för att besvara syftet där intervjun stod i fokus kan ha påverkat informanterna. Det är viktigt att ha i 
åtanke att rollen som kostvetar- och dietiststudent kan ha influerat vad informanterna svarat. Som 
alltid är det några av frågorna under intervjuerna som behövde klargöras. Att vara två studenter 
under analysprocessen var fördelaktigt då det insamlade materialet kunde diskuteras. De svårigheter
som den ene upplevde kunde ibland förklaras av den andre inför nästkommande intervju och 
kommande arbete. Då syftet i första hand var att få insikt i hur de köksansvariga beskriver att de 
hanterar lagstiftningen och sitt arbete är den kvalitativa innehållsanalytiska studien bra lämpad. 
Intervjuguiden som användes lämnade mycket utrymme för informanterna att själva utveckla sina 
svar och således på egen hand upptäcka vilka svar som fanns att ge beroende på erfarenheten de 
själva besatt. Intervjuguiden skapades utifrån rekommendationer i ”Sammhällsvetenskapliga 
metoder” (Bryman, 2011) och såg likadant ut vid samtliga intervjutillfällen. Informanternas titlar 
bör i sammanhanget nämnas. I tabell 1. ser man att informanternas yrkestitlar skiljer sig något åt. 
Men sett till ansvar och uppgift är deras funktion jämförbara.

Uppsatsens resultat i relation till kostvetarproffessionen

Som kostvetare arbetande inom området skolmåltid är det viktigt att förstå de uppfattningar och 
tillvägagångsätt som vid val av livsmedel och metod för matlagning ger sig uttryck. Att vara insat t i 
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området ur flera perspektiv än näringslära är viktigt för att kunna tillreda måltider som gillas av 
gästen. För att på ett objektivt och konsekvent sätt kunna motivera till arbetslag och över- och 
underordnade är det även fördelaktigt om man har insikt i hur människor inom branschen resonerar 
kring området. Inte minst för att eleven i slutändan ska få möjlighet till att äta en näringsriktig 
skollunch, i en trevlig miljö och med ett gott bemötande från lärare, kökspersonal och övriga 
medarbetare.

Slutsats
Kökscheferna som deltog i denna studie uttryckte sina uppfattningar om hur skolmåltiden ska 
hanteras genom att beskriva sitt arbete i relation till ekonomi, ekologi och näringsriktiga livsmedel. 
De kopplade begreppet näringskvalitet till inte bara näringsriktiga livsmedel utan även till 
ekologiskt och vegetariskt. När de beskrev sitt praktiska arbete berättade de att de ofta fick 
”gömma” grönsaker och vissa ingredienser i anrättningar så att måltiden skulle accepteras av 
eleven. De problematiserade sitt arbete och lagen om näringsriktiga skolmåltider när de förklarade 
hur två olika näringsberäknade måltider kunde skilja sig i volym. De diskuterade genomförandet av 
skolmåltiden med fokus på inköpskostnader, utbud och kvalitet. Kökschefernas berättelser visade på
ett engagemang och outtalat ansvar som gick utanför deras egentliga arbetsuppgifter. De beskrev en 
oro för barnens kost hemma och förklarade hur de genom att ta hjälp av bland annat 
Livsmedelsverkets skrifter kunde förklara för elever och föräldrar varför måltiderna såg ut som de 
gjorde. 
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Bilaga 1. Intervjuguide
Intervjuguide, uppsatsarbete. VT-15.

Näringsriktighet.
- Nedslag på livsmedel, smör/bordsmargarin. Fetthalt på mjölken.
- Informantens resonemang kring mikronutrienterna järn, selen, zink, vitamin D, salt samt kring 
fullkorn och fettkvalitet.
- Hur motiveras valen till livsmedel.
- Inställningen till kraven på näringsriktighet vilka åsikter finns på arbetsplatsen.
- Värderingar.

Källor till information.
- Informatens ambition med den nya lagen.
- Hur viktigt är det med vidareutbildning för personal.
- Varifrån anser de att de hämtat sina kunskaper och uppfattningar.

Uppgifter och ansvar/ bakgrundsinformation.
- Utbildning och erfarenhet hos den intervjuade.
- Kön, ålder, yrkestitel.
- Logistik. Exempel på vardagsproblem?
- Hur ser fördelningen ut i köket. Varför.
- Beteenden.

Öppna frågor.
- Hur tänker du kring det?
- Kan du ge exempel på..?
- Varför?

Förtroendefrågor.
- Återkoppling.
- Sensitiv – lyssna.
- Öppen – visa intresse för det som är spännande.
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Bilaga 2. Informationsbrev med förfrågan om deltagande
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