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Titel: Balansera arbetsbelastning med goda relationer - en kvalitativ studie om 

förskolekockars upplevelser av att arbeta med specialkost 

Författare: Ronja Jansson & Axel Lilliestråle 

 

SAMMANFATTNING 

 

Efterfrågan på specialkost inom förskola och skola har under senare år ökat vilket medför 

större arbetsbelastning för kökspersonalen som arbetar där. Tidigare forskning visar att 

kökspersonal har börjat ifrågasätta om alla specialkoster är befogade. Studiens syfte var att 

undersöka hur förskolekockar upplever att arbeta med specialkost och hur de hanterar det 

praktiska arbetet samt önskemål kopplade till specialkost. Sex förskolekockar med 

tillagningskök intervjuades i en utvald kommun, med hjälp av en semistrukturerad 

intervjuguide. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. I intervjuerna framkom att hantering av specialkost är ett 

komplicerat arbete där kockarnas arbetsbelastning ständigt måste vägas gentemot föräldrars, 

pedagogers och barns önskemål. Kockarna ställde sig positiva till begränsningar i antalet 

specialkoster. Samtidigt var de också beredda att kompromissa med de regler och riktlinjer de 

vanligtvis följde för att undvika konflikter och för att tillfredsställa barn, föräldrar och 

pedagoger. De strävade också efter att specialkosten skulle vara likvärdig för att motverka att 

barn med specialkost ska känna sig utanför. Ur arbetssynpunkt och ur strävan efter att 

specialkosten ska vara likvärdig ansågs ofta kommunens matsedel som opraktisk. Kommunen 

kan göra matsedeln bättre anpassad för förskolekockars arbetssituation. Tydliga riktlinjer och 

krav på intyg kan underlätta goda relationer med såväl föräldrar och pedagoger och minska 

arbetsbelastningen för förskolekockar.  
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Title: Balancing working load with good relations - a qualitative study about the preschool 

chefs experiences working with special diets.  

Author: Ronja Jansson & Axel Lilliestråle 

 

ABSTRACT 

 

The demand for special diet in school and preschool has increased in later years which puts a 

higher working load for the involved chefs. Previous research has shown that the involved 

chefs put into question whether all the special diets are justified. The purpose of this study 

was to examine how preschool chefs experience the cooking and managing of special diets 

and how they further manage the practical aspects and the requests for special diets. Six 

preschool chefs with own cooking facility in a selected municipality were interviewed with 

the usage of a semi structured interview guide. The interviews were recorded, transliterated 

and later analysed with qualitative content analysis method. The interviews revealed the 

complexity of the special diet management, in which the interests of the preschool chefs to 

reduce the burden constantly had to be regarded against the interests of the parents, 

pedagogues and children. The chefs had positive attitudes towards limiting the number of 

special diet yet were inclined to compromise with the set rules in order to satisfy children, 

parents and pedagogues. The chefs strived to create the special diet with a similar appearance 

as the ordinary ones to refrain the children from feeling left out or stigmatized. To reduce 

stress and to create meals with a sense of similarity, the meal planning from the municipal 

was considered as impractical. The results imply that the municipal can better adapt their 

meal planning to the working situation of the chefs. Adequate guidance and requirement of 

medical certificate can improve chefs relations with parents and pedagogues and reduce their 

stress.  
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1. Introduktion 

 

Varje kommun i Sverige har skyldighet att erbjuda förskoleplats till barn från ett års ålder 

enligt skollagen (Skolverket, 2019a). Förskolan har i uppdrag att tillhandahålla god omsorg 

för barnets behov (Skolverket, 2019b). Enligt Skolverkets rapport om allmänna råd för 

måluppfyllelse i förskolan (2017) är näringsriktiga och varierade måltider jämnt fördelade 

över dagen en del av en god omsorg. Förskolan bör även sträva efter att barn med behov av 

specialkost också får näringsriktiga och varierade måltider (ibid). Enligt Livsmedelsverket 

(2016) ska den anpassade måltiden vara ett fullgott alternativ genom att ha likartade 

näringsmässiga och sensoriska kvaliteter. Skälen till att efterfråga specialkost varierar och 

kan bero på allergi, religiös tillhörighet, etisk övertygelse eller neuropsykiatrisk sjukdom. 

Förskolekockar har en viktig roll då de enligt livsmedelslagstiftningen måste garantera att 

maten är säker att äta för alla barn (Livsmedelsverket, 2016). Samtidigt är arbetet med 

specialkoster en tids- och resurskrävande process (Gunnarsson, Marklund, Ahlstedt, Borell & 

Nordström, 2005). Att tillgodose de olika behov som kan uppstå på en förskola kan därför 

vara utmanande. 

 

1.1. Specialkost - förekomst och intyg 

Förekomsten av specialkost har ökat under senare år i skola och förskola (Livsmedelsverket, 

2019). I en studie på förskolor i södra Sverige hade vart femte barn en specialkost, varav det 

vanligaste skälet till specialkost var av icke-medicinska skäl som religiösa eller etiska 

(Servin, Hellerfelt, Botvid & Ekström, 2017). De vanligaste specialkosterna var, av alla barn, 

fläskfri kost på knappt åtta procent, vegetarisk kost på fem procent och därefter medicinska 

specialkoster som intolerans eller allergi mot komjölk på fyra procent, hönsägg respektive 

laktos på en procent vardera. Drygt hälften av alla barn med en medicinsk specialkost i 

studien hade inte ett läkarintyg för den medicinska åkomman. Detta kan antingen betyda att 

flertalet barn har en pågående odiagnostiserad allergi eller att flertalet barn har en onödigt 

restriktiv kosthållning, vilket innebär att antalet specialkoster kan begränsas om läkarintyg 

krävs (Servin et al., 2017). I en interventionsstudie i Finland utvecklade Erkkola et al. (2016) 

ett nytt allergiprogram som byggde på ett mer restriktivt förhållningssätt till specialkost. 

Genom att kräva läkarintyg vid medicinsk specialkost och uppmana föräldrarna att 

kontrollera födoämnesallergin med 1-2 års intervall kunde man reducera antalet icke-

diagnostiserade allergier. Erkkola et al. (2016) menar att genom att vara mer restriktiv med 

vilka som ska få en specialkost av medicinska skäl så ökar även säkerheten för de som har en 

allvarlig allergi, då mera fokus och planering kan riktas mot dessa och personalen besparas 

extraarbete.  

 

Då specialkost i en skol- eller förskoleverksamhet innebär både extra kostnader och 

resurskrävande arbetsprocesser har krav på läkarintyg efterfrågats av kökspersonal för att 

minska mängden obefogad specialkost (Gunnarsson et al., 2005). Huruvida föräldrar söker 

vård eller inte kan bero på hur pass allvarliga symtomen antas vara och vilka fördelar kontakt 

med vården antas medföra, då det vid födoämnesöverkänslighet oftast inte finns en annan 

behandling än just exkluderandet av det aktuella livsmedlet (ibid). Enligt Brugman, 

Meulmeester, Spee-van der Wekke, Beuker, Radder &Verloove-Vanhorick (1998) finns det 

troligtvis ett samband mellan uppfattad födoämnesöverkänslighet och en ökad medvetenhet 

om kopplingen mellan hälsa och kost. Därför har det uppstått ett kritiskt förhållningssätt till 

vad en del menar är ett måttlöst exkluderande av olika livsmedel (ibid). Borres et al. (2002), 

som utvecklade riktlinjer för säker miljö i svenska skolor för allergiker, hävdar dock att
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föräldrar har den bästa kunskapen om deras barns födoämnesöverkänslighet och att ett 

läkarintyg därför inte bör krävas. Enligt Livsmedelsverket (2016) behöver inte förskolorna 

begära in läkarintyg för specialkost, men rekommenderar att göra det för att säkerställa att 

barnet fått rätt diagnos samt att specialkosten är medicinskt befogad. Enligt en svensk 

kohortstudie rapporterades 26 procent av alla barn under åtta år ha en 

födoämnesöverkänslighet enligt deras vårdnadshavare, men när diagnostisering av läkare 

krävdes visade det sig att enbart hälften av barnen faktiskt hade en överkänslighet (Östblom, 

Lilja, Pershagen, Van Hage & Wickman, 2008). Allergier är vanligast under barndomen 

(Winberg, Strinnholm, Hedman, West, Perzanowski & Rönmark, 2014), men i många fall 

försvinner de med uppväxten, varför upprepade undersökningar och uppdaterade läkarintyg 

kan vara viktigt för att barn inte ska äta en onödig restriktiv kost (Servin et al., 2017). 

 

1.2. Lagar och riktlinjer för mat i förskolan 

Förskolan måste följa ett antal lagar och riktlinjer relaterade till specialkost. En av dessa är 

diskrimineringslagen (2008:567) som förbjuder diskriminering som har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning 

eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2019b). Det betyder att förskolan är skyldig att 

tillhandahålla en fullvärdig specialkost till barn med allergi eller annan överkänslighet. 

Detsamma gäller barn som av religiösa skäl efterfrågar specialkost (Livsmedelsverket, 2016). 

Vad gäller övriga icke-medicinska skäl, som har samband med en diskrimineringsgrund, är 

det ibland oklart vilka förskolans skyldigheter är (ibid). Diskrimineringsombudsmannen 

(2019) bedömer att politiska åskådningar och etiska eller filosofiska värderingar som inte har 

samband med en trosuppfattning inte omfattas av diskrimineringslagen. Det innebär 

exempelvis att förskolorna inte har en skyldighet att servera vegankost, dock avråder inte 

Livsmedelsverket förskolor från att göra det (Livsmedelsverket, 2018). Vad gäller barn med 

behov av särskild mat på grund av neuropsykiatriska sjukdomar rekommenderar 

Livsmedelsverket (2016) att dessa bör få individuellt anpassade råd från hälso- och 

sjukvården. Barn med neuropsykiatriska sjukdomar kan behöva hjälp att hitta den mat de 

tycker om och kan ha behov av en enklare meny. Men samtidigt är det viktigt att långsiktigt 

säkra ett varierat intag och uppmuntra till att testa nya rätter (Livsmedelsverket, 2019). 

 

1.3. Föräldrar och barn - specialkost i skola och förskola 

Det kan finnas oenigheter mellan de som planerar matsedel i skolan eller förskolan och 

barnens föräldrar. I Oncinis studie på italienska skolor (2018) uppmärksammades det att de 

ansvariga för matsedelsplaneringen hade som mål att utveckla barns smakpreferenser samt 

förbättra deras näringsintag. Föräldrarna var däremot mer intresserade av att barnet erbjöds 

sådant som barnet åt hemma och tyckte om. Det hände till och med att föräldrarna skaffade 

förfalskade intyg från barnläkaren för att barnet inte skulle behöva äta sådant som barnet inte 

tyckte om. Vidare menar Oncini (2018) att föräldrar inte skulle ifrågasätta sådant som 

matematik eller grammatik i skolan men mat och måltid är en viktig rutin för familjen och 

föräldrar kan därför ha egna erfarenheter och åsikter inom området. Vad gäller specialkost 

kan föräldrar känna oro över att ens barns mat kontamineras med något som barnet inte tål att 

äta eller får äta. Enligt Mustafa et al. (2018) var en femtedel av alla föräldrar till ett allergiskt 

barn oroliga över sitt barns säkerhet i skolan. Bland annat önskade föräldrarna bättre 

märkning på maten och att personalen hade bättre utbildning inom allergihantering. Många 

föräldrar uttryckte också att de inte visste hur skolans rutiner kring allergihantering såg ut. 

Denna okunskap menar Mustafa et al. (2018) kan leda till oro hos föräldrarna, vilket styrker 

vikten av en god kommunikation mellan hem och skola.  
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Enligt Olsson, Hörnell, Ivarsson & Sydners (2008) studie om skolungdomar med celiaki kan 

dessa uppleva att deras mat inte är sensoriskt acceptabel och att såväl lärare som 

kökspersonal har attityder som gör att ungdomen känner sig utpekad. Brist på sensorisk 

kvalitet och känslan av att vara utpekad är möjligtvis något även barn på förskolan upplever. I 

en annan studie på barn och ungdomar med celiaki upplevde många utanförskap och 

nervositet över situationer då det oförutsett bjöds på något att äta i klassen, vilket barnet med 

celiaki inte kunde äta (Skjerning, Mahony, Husby & DunnGalvin, 2014). Många upplevde 

också att de måste förklara för andra varför de inte kunde äta vad som erbjöds, vilket ofta 

uppfattades som belastande (ibid). Vad gäller specialkost relaterat till religiösa skäl kan 

föräldrar eller barn känna att kökspersonalen inte förstår eller respekterar dess religiösa 

matregler (Twiner, Cook & Gillen, 2009). Föräldrar kan också tycka att barnet inte får 

tillräckligt med val vid måltiden, då barnet av religiösa skäl blir hänvisad till den vegetariska 

rätten i de fall skolan inte serverar halalkött (ibid).  

 

Men den oro som en del föräldrar har, om att barn som serveras vegetariskt inte uppskattar 

maten, kan vara obefogad. I en interventionsstudie av Lazor, Chapman & Levine (2010) 

utförd i mellanstadieskolor i USA framkom det att eleverna i stort sett äter lika mycket av 

vegetariska sojaprodukter när det erbjuds, jämfört med motsvarande rätter av animaliskt 

ursprung. I en annan interventionsstudie av Eckart, Strong, Moppert & Barnard (2010) 

testades låg- och mellanstadieelevers benägenhet att välja veganska alternativ framför 

animaliska alternativ. Under de dagar veganska alternativ fanns tillgängliga valdes de av en 

majoritet av eleverna varav lågstadieeleverna var mer benägna att välja de veganska 

alternativen jämfört med mellanstadieeleverna.  

 

1.4. Kökspersonalens upplevelser av arbetet med skolmat 

Enligt Oncini (2018) fanns det också motsättningar mellan de ansvariga för 

matsedelsplaneringen och kockarna som ska implementera denna matsedel till ätbar mat till 

barnen. Denna motsättning kan bero på att kockarna får bekräftelse för kvaliteten på sitt 

arbete genom barnens tillfredsställelse, vilket inte alltid tillgodoses av den planerade 

matsedeln (ibid). Istället för att implementera den planerade matsedeln med de krav på 

näringsriktig mat som det medföljer, tänjer kockarna på gränserna för att tillfredsställa barnen 

(ibid). I en annan studie av Day, Sahota, Christian & Cocks (2015) tyckte också skolkockar 

att det var oacceptabelt att barn ska behöva gå hungriga för att de inte tyckte om maten som 

serverades. Därför prioriterade många skolkockar barnens preferens för maten före 

hälsorelaterade aspekter av maten. Detta kunde betyda att kräsna barn fick mindre hälsosam 

mat, trots att kockarna ofta uttryckte att det var viktigt att erbjuda hälsosam mat. 

 

1.5. Arbetet med specialkost 

Farrer, Sasanelli, Matwiejczyk, Yaxley & Miller (2018) menar att kockar och övrig 

kökspersonal ofta känner sig mer trygga med att laga specialkost om de har en regelbunden 

kontakt med dietist. De menar vidare att skriven information och regelbundna besök av dietist 

med möjlighet för tvåvägskommunikation är associerad med en förbättrad kontakt med dietist 

och därmed en större upplevd trygghet med att laga specialkost. Att vara tillgänglig under 

kökspersonalens arbetstid och visa förståelse för vad ett kök kan klara av att laga är viktigt 

för att dietistens riktlinjer och rekommendationer ska gå att implementera i verksamheten och 

accepteras av kökspersonalen som arbetar där (Farrer et al., 2018). Däremot om dietisten 

hade sämre tillgänglighet eller inte gav råd i samråd med kökspersonalen innebar det att 

kökspersonalen kände en viss motvilja att ta till sig dietistens råd (ibid). Detta tydliggörs även 

av Zwarenstein & Reeves (2006) som menar att en professionell relation bygger på 

samarbete, kommunikation och ett tillvaratagande av varandras utbildning och erfarenheter. 
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I en studie från Nya Zeeland uttryckte ett flertal kockar liksom övrig kökspersonal att de 

behöver ha information om vilka behov av specialkost som finns för att kunna planera 

matsedeln, budgeten liksom veta vilka åtgärder man måste vidta beroende på allvarligheten 

av allergin (Verstappen, Mirosa & Thomson, 2018). Vidare menade de att informationen som 

ges bör vara aktuell och att eventuella förändringar bör meddelas kökspersonal omgående. 

Kökspersonalen tyckte dessutom att det ofta var utmanande att anpassa specialkoster till den 

ordinarie matsedeln och var ofta osäker på huruvida man bör laga helt olika rätter eller inte 

för att möta de behov som den med specialkost har. Vidare uttrycktes det som viktigt att 

kökspersonal meddelades om de med behov av specialkost tänkte närvara under den aktuella 

måltiden, för att inte mat och nedlagd tid ska slösas bort. Många av de allergianpassade 

livsmedel som kökspersonalen måste använda för att erbjuda ett säkert, gott och 

näringsriktigt mål är ofta markant dyrare än den ordinarie, vilket belastar en många gånger 

redan begränsad budget (Verstappen et al, 2018). En stor del av kökspersonalen upplevde 

också att brist på tid var ett problem för hanteringen av specialkost och att detta ofta var ett 

större problem för mindre kök med ett färre antal kockar. Denna tidsbrist kunde öka risken 

för att servera något livsmedel till en person som inte tålde detta (ibid).  

 

Enligt Choi & Rajagopal (2013) var utbildning, kunskap och attityder viktiga faktorer till hur 

allergener hanterades av kökspersonal, varav attityder var den viktigaste faktorn. Vidare hade 

kökspersonalen med utbildning inom allergihantering mer positiva attityder till 

födoämnesallergier. Glömska, oaktsamhet eller nonchalans av regler och riktlinjer kan leda 

till att maten kontamineras och eventuellt orsaka en allergisk reaktion (Verstappen et al., 

2018). Öppen kommunikation med den allergiska och dess föräldrar kan därför vara viktigt 

för att få en fördjupad förståelse om vikten av rätt hantering av maten (ibid). Choi & 

Rajagopal (2013) menar att om kökspersonalen får tillräckligt med stöd i form av utbildning 

och har en väl utformad arbetsmiljö som underlättar hanteringen av allergener kommer 

personalen att bli mer motiverad att följa de riktlinjer som finns för hantering av specialkost.  

 

Till frågan om hur förskolekockar upplever att arbeta med specialkost finns mycket få studier 

till uppsatsförfattarnas vetskap. Mycket av den forskning som finns baseras på andra länder 

och andra slags verksamheter och det är möjligt att kunskaperna och attityderna till arbetet 

med specialkost skiljer sig från dessa. Förskolan i Sverige kan skilja sig från andra länder 

genom att de är skyldiga att erbjuda måltider jämnt fördelade över dagen samt förhålla sig till 

diskrimineringslagen. Förskolekockar påverkas kanske även i högre grad av föräldrarnas 

önskemål än vad skolkockar gör, där barnen är äldre och något mer autonoma. Det är därför 

av intresse att ta reda på hur förskolekockarna upplever arbetet med specialkost, för att få en 

djupare förståelse för den arbetssituation som de befinner sig i och på så sätt hitta lösningar i 

det dagliga arbetet med specialkost.  

 

1.6. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur förskolekockar upplever att arbeta med specialkost 

och hur de hanterar det praktiska arbetet samt önskemål kopplade till specialkost. 
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2. Metod och material 
 
2.1. Metodval 

En kvalitativ metod valdes som tillvägagångssätt då syftet med studien var att förstå hur 

förskolekockar upplever arbetet med specialkost. Enligt Bryman (2018) bör en kvalitativ 

metod användas för att förstå världen utifrån deltagarnas perspektiv på omvärlden. Det 

innebär att man ska förstå deltagarnas syn på världen såsom de uppfattar den, utan några 

förutfattade hypoteser.  

 

2.2. Litteratursökning  

För att inhämta relevanta referenser i ämnet använde uppsatsförfattarna sig av avancerad 

sökfunktion på Uppsala Universitets hemsida. Flera studier som används i denna uppsats som 

referens hittades genom att på hemsidan söka “preschool special diet” och liknande. Andra 

artiklar, som handlar om förskolekockars och skolkockars föreställningar om specialkost, 

eller om skolmat i allmänhet, inhämtades på Google Scholar genom sökorden “chef 

perception special diets”. 

 

Andra referenser, i synnerhet de kopplade till myndigheter och andra organisationer, 

inhämtades genom sökningar på Google. De referenserna, tillsammans med de insamlade 

artiklarna, ledde spåret vidare till nya referenser. Arbetet med att hitta referenser pågick tills 

uppsatsförfattarna upplevde att referensmallen kunde ligga till grund för en innehållsrik 

introduktion och diskussion.  

 

2.3. Urval 

Ett målstyrt urval tillämpades för att svara på forskningsfrågan på bästa möjliga sätt. Ett 

målstyrt urval innebär att urvalet görs utifrån målet med forskningen, det vill säga att 

deltagarna väljs utifrån dess möjlighet att kunna besvara forskningsfrågorna (Bryman, 2018). 

Urvalskriterier var förskolor med eget tillagningskök samt att förskolan var verksam inom en 

specifik medelstor kommun i Sverige. Anledningen till att förskolan måste ha ett eget 

tillagningskök var att den som arbetade inom köket skulle ha egna erfarenheter från att laga 

specialkost och ha en mer autonom position jämfört med en som arbetar i ett mottagningskök. 

Den aktuella kommunen valdes som en inklusionskriterie då studien behövde begränsas till 

ett enskilt område, för att göra det möjligt att besvara forskningsfrågan inom begränsad tid, 

och för att kunna jämföra deltagarnas inställning till eventuella gemensamma riktlinjer. 

 

I ett inledande skede i studien kontaktades kommunens måltidsverksamhet genom e-post, där 

det ombads att få kontakt med någon på denna verksamhet som ansvarade för specialkost 

samt att få kontaktuppgifter till kockar på förskolor med eget tillagningskök. Fem 

förskolekockar kontaktades sedan genom e-post där bland annat ett följebrev bifogades med 

information om studiens syfte och etiska aspekter, se bilaga 1. Tre av dessa svarade på e-

postmeddelandet och samtyckte till att medverka i studien. Efter ett antal dagar kontaktades 

de övriga förskolekockarna som inte svarat på e-postmeddelandet via telefon, varefter de 

tillfrågades huruvida intresse fanns för att delta i studien. En av dessa förskolekockar 

samtyckte till studien, varefter tid för intervju bokades. Efter ytterligare en vecka ombads en 

kontaktperson på kommunen att skicka fler kontaktuppgifter till förskolekockar, vilket 

skedde. Två av dessa lyckades kontaktas varav både samtyckte till att delta i studien. Dessa 

kontaktades först per telefon varefter mer information skickades per e-post. Totalt deltog sex 

förskolekockar av sju tillfrågade. Förskolekockarna fick själva välja lämplig tid för intervju, 

för att tiden skulle passa dem och för att de i största möjliga mån inte skulle känna sig 

stressade. Intervjuerna varade i cirka 40- 60 minuter. Se tabell 1 för bakgrundsinformation 
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om deltagarna, dess arbetsplats och intervjuns längd. Alla namn är fingerade för att inte 

avslöja deltagarnas identitet. 

 

Tabell 1. Bakgrundsinformation om deltagarna, dess arbetsplats och intervjuns längd. 

Fingerat namn Agneta Anna Linn Thomas Vendela Sofie 

Antal år på 

arbetsplatsen 

14 2 6 22 15 2 

Antal år som 

yrkesverksam kock 

25 10 20 22 38 25 

Totala antalet barn 

på förskolan 

70 75 92 82 170 220 

Antalet portioner 

specialkost (Antal 

sorter specialkost) 

29 (4) 30 (9) 45 (6) 12 (5) 28 (6) 150 (13) 

Intervjuns längd i 

minuter 

42 47 40 38 38 59 

 

2.4. Beskrivning av kommunen 

Studien utfördes i en mellanstor kommun i Sverige. Kommunen har en intern leverantör som 

bedriver måltidsverksamhet i bland annat de kommunägda förskolorna. Enligt ansvarig dietist 

på måltidsverksamheten planerar denna verksamhet matsedlar och är kvalitetsansvarig för 

maten som serveras. I förskolan serveras barnen endast en maträtt till lunch och får således 

inte välja mellan flera, men maträtterna kan skilja sig mellan barnen beroende på behov av 

specialkost. Två dagar i veckan serveras enbart vegetariska rätter i förskolan. De dagar kött 

serveras finns också ett vegetariskt alternativ. Vid behov av specialkost av medicinska skäl 

infördes 2018 ett krav på ett utlåtande från dietist eller läkare. Det går också att få en 

specialkost av religiösa eller etiska skäl. Vid önskemål för specialkost av religiösa skäl 

hänvisas det ofta till den befintliga matsedeln och de som efterfrågar fläskfritt hänvisas därför 

ofta till den vegetariska rätten. Kommunen upphandlar inte halalkött av djuretiska skäl. Vid 

etiska skäl hänvisas det ofta till den vegetariska rätten men efterfrågas vegankost erbjuds 

även det. Kommunen tillgodoser inte dieter av olika slag som exempelvis GI eller LCHF. 

Vad gäller önskekoster av neuropsykiatriska sjukdomar tillgodoses detta om det finns ett 

underlag från hälso- och sjukvården (Personlig kommunikation, 4 april 2019).  

 

2.5. Datainsamlingsmetod 

Enligt Bryman (2018) innebär en semistrukturerad intervju att forskaren förhåller sig till 

specifika ämnesområden som ska beröras på ett sådant sätt att intervjupersonen fritt kan 

utveckla sina svar. Semistrukturerade intervjuer tillämpades därför som metod för 

datainsamling för att få en uppfattning hur intervjupersonerna uppfattar fenomenet från deras 

synsätt. Samtliga intervjupersoner intervjuades på sin arbetsplats och genomfördes med båda 

uppsatsförfattarna närvarande. Alla intervjuer spelades in på varsin Smartphone för att kunna 

transkribera intervjun och citera deltagarna ordagrant. 

 

En intervjuguide konstruerades efter ett antal olika ämnesområden. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att en intervjuguide kan sägas vara ett manus som strukturerar intervjuns 
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förlopp och bör innehålla en översikt av de ämnen som ska täckas och förslag till frågor. 

Vidare menar de att öppna frågor oftast ger de mest fullständiga svaren samtidigt som 

frågorna i en intervjuguide bör vara korta, lätta att förstå och utan akademiskt språk, varför 

frågorna eftersträvades att vara öppna men samtidigt lättförståeliga för intervjupersonen. 

Enligt Bryman (2018) bör frågorna heller inte vara för ledande, så att den intervjuade 

personen fritt kan utveckla sina svar. Förutom de färdigformulerade frågorna från 

intervjuguiden ställdes följdfrågor kontinuerligt utefter vad som kom upp i intervjun, för att 

uppmana de intervjuade att utveckla sina svar. En kvalitativ intervjustudie bör också läggas 

upp utefter dess syfte och ämne (Kvale & Brinkmann, 2014), varför fem olika ämnesområden 

konstruerades utifrån syftet. 

 

Det första ämnesområdet behandlade frågor om hantering och praktiska åtgärder och syftade 

till att introducera den intervjuade på ett lättsamt sätt till intervjun. På så sätt kunde den 

intervjuade berätta om sina erfarenheter från konkreta aspekter, och allmänt om sitt praktiska 

arbete med specialkost. Det andra ämnesområdet behandlade hantering av önskemål och 

berörde förhållningssätt till olika önskemål kopplade till specialkost. Det tredje 

ämnesområdet behandlade ämnet föräldrar och berörde hur deltagarna upplevde föräldrarnas 

önskemål av specialkost samt hur dess förhållande till föräldrarna påverkades av 

förskolekockars regler och riktlinjer vid specialkost. Det fjärde ämnesområdet behandlade 

förskolepedagoger och handlade om hur den intervjuade upplevde förskolepersonalens 

inställningar gentemot specialkost samt i vilken utsträckning pedagogerna kunde påverka 

vilken specialkost som lagades. Det femte och sista ämnesområdet behandlade kontakten med 

kommunens måltidsverksamhet och förväntades kunna generera svar på hur deltagarna 

förhöll sig till kommunen och dess riktlinjer. Förutom de nämnda ämnesområdena användes 

ett antal avslutande frågor för att runda av intervjun på ett lättsamt sätt, där den intervjuade 

tillfrågades om hen hade något att tillägga, vilket är i linje med vad Kvale & Brinkmann 

(2014) rekommenderar för att ge den intervjuade tillfälle att ta upp frågor som hen hade tänkt 

på under intervjun. För att se hela intervjuguiden, se bilaga 2. 

 

2.6. Metod för analys av data 

Kvalitativ innehållsanalys tillämpades som metod för analys. Det innebär ett sökande efter 

teman och är ett av de vanligaste angreppssätten vid analys av kvalitativa data (Bryman, 

2018).  Bryman (2018) rekommenderar att transkribering utförs så tidigt som möjligt, varför 

de inspelade intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter intervjun ägde rum. 

Vidare menar Bryman (2018) att utskrifterna först bör läsas igenom utan att något noteras. 

Därför lästes utskrifterna först igenom av båda författarna för att få en uppfattning av 

helheten. Efter en andra genomläsning av materialet menar Bryman (2018) att 

kodningsprocessen kan påbörjas genom viktiga iakttagelser för olika teman som kan skönjas i 

materialet. Bryman (2018) menar också att antalet koder bör minskas genom att leta efter 

gemensamma element och utveckla dem till en högre abstraktionsnivå i form av teman. Efter 

genomläsningarna kondenserades därför meningsbärande enheter som uppfattades vara 

intressanta för syftet, vilket innebär att den väsentliga innebörden i citaten kortades ned till ett 

fåtal ord. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades och de som liknade varandra 

fick samma kod. Se exempel på tillvägagångssätt i tabell 2. Kodningen utfördes tillsammans 

av både författarna. Koder med gemensamma inslag slogs ihop till ett antal kategorier, 

varefter kategorier med gemensamma inslag slogs ihop till ett antal teman, se tabell 3. Ett 

tema kan beskrivas som en integration av olikartade delar av resultatet som möjliggör svar på 

forskningsfrågan (Sandalowski & Leeman, 2012; Braun & Clarke, 2016).  
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Tabell 2. Exempel på kondensering och kodning av meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enheter Kondenserade 

meningsbärande enheter 

Kod 

...ett barn som var så arg för att 

de här vegetariska korvarna, de 

är lite mindre, i början var de 

lite mindre än den vanliga 

korven...  

Specialkosten ser inte alltid ut 

som den ordinarie maten 

Matens utseende  

...vi kunde låta barnen till de 

själva avgöra om de verkligen 

vill bli vegetarian eller vegan 

eller ja, av religiös...  

Låta barnen bestämma över sin 

kost 

Valfrihet 

 

 
Tabell 3.  Koder, kategorier och teman. 
Kod Kategori Tema 

Produktutbud Matlagningsmöjligheter Praktiska förutsättningar 

Praktiska förenklingar 

Praktiska utmaningar 

Medvetenhet i samhället Efterfrågan 

Antal specialkoster 

Skillnad mellan grupper  

Matens utseende Likabehandling Syn på specialkost som maträtt 

Motverka utanförskap 

Vegetariskt likvärdigt Smak och näring 

God specialkost 

Begränsningar Motivering för intyg Hantering av önskemål 

Säkerhetsarbete 

Dialog mellan parter Förståelse 

Tillit 

Empati Undantag från riktlinjer 

Tillmötesgående 

Ge efter för krav 

Brist på kommunikation  Bristande samverkan Diskrepans mellan parter 

Opraktisk matsedel 

Valfrihet Skilda uppfattningar 

Djuretik 

Barns missnöje 

Föräldrars missnöje 
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2.7. Etiska avväganden 

Vetenskapsrådet (2002) menar att humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning ska vila på de 

fyra forskningsetiska principerna vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet och samtyckeskravet innebär 

att deltagare i studien ska ha tillgång till all relevant information om studiens syfte och vad 

deras deltagande innebär för dem, samt att de måste samtycka till sitt deltagande och kan 

avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. Nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas uppgifter endast får användas i det avsedda 

forskningsändamålet samt att deltagarna inte ska kunna identifieras som följd av att ha 

medverkat i studien.  

 

I det följebrev som skickades till deltagarna till studien framgick det tydligt om studiens syfte 

och att deltagande var frivilligt. Vidare framgick det att deltagarnas personuppgifter 

behandlades anonymt, att svaren de uppgav avidentifieras samt att alla svar enbart skulle 

användas för uppsatsens syfte, se bilaga 1. Detta upprepades vid starten inför varje intervju. 

Endast de intervjupersoner som samtyckte sin medverkan deltog i studien. 

 

Konfidentialitetskravet beaktades genom att namn på intervjupersonerna och förskolorna 

liksom namn som framkom i intervjuerna anonymiserades. Andra uppgifter som eventuellt 

kunde identifiera en person bearbetades så att de inte kunde knytas till enskild person. Alla 

inspelningar liksom anteckningar från intervjuerna förvarades på ett sådant sätt att endast 

författarna till studien hade tillgång till materialet. Efter studiens genomförande raderades de 

inspelade intervjuerna. 

 

Deltagarna i denna studie utsätter sig inte för några direkta risker eftersom de enbart 

medverkar i en 40 - 60 minuter lång intervju. Potentiellt kan de finnas risker i hur deras 

uppgifter behandlas och hur deras svar framgår i uppsatsen. Under studiens gång strävade 

författarna till att minimera de riskerna genom att behandla deras uppgifter konfidentiellt 

samt i högsta möjliga mån, efter konsultering med handledare, behandla svaren som framgår i 

uppsatsen på ett sätt att de inte kan knytas till en specifik person.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 

 

3. Resultat 
 

Utifrån intervjumaterialet har fyra teman identifierats; “praktiska förutsättningar”, “syn på 

specialkost som maträtt”, “hantering av önskemål” och “diskrepans mellan parter”. 

 

3.1. Praktiska förutsättningar 

De flesta förskolekockar upplevde att efterfrågan på antalet specialkoster har ökat under de år 

som de har varit anställda. Genomgående var att antalet specialkoster kopplad till religion 

eller annan etisk övertygelse, såsom vegetarianism, stod för ökningen. Kockarna upplevde att 

det i samhället numera råder en annan medvetenhet jämfört med tidigare, vilket påverkade 

specialkosten och kosten i största allmänhet. Särskilt upplevde de att många föräldrar numera 

är måna om att barnen bör äta vegetariskt. Att antalet barn som åt vegetarisk kost hade ökat 

berodde också på att många barn vars föräldrar önskar halalkost hänvisades till det 

vegetariska alternativet. 

 

Ja, nu är det ju mera det här med vegetarisk kost. (Mer vegetariskt?) Ja, det är det som man 

tänker mera på vad man äter och miljön och så, det är kanske bara de senaste kanske två 

åren som det har kommit... Förut på eh... 90-talet eller ja, kanske år 2000 då var det kanske 

nästan inga, kanske nån personal som var vegetarian (...) (Vendela) 

 

Samtidigt uppgav kockarna att det sedan krav på intyg för specialkost infördes har blivit en 

reducering av antalet specialkoster. En annan återkommande upplevelse var att antalet och 

typen av specialkoster som efterfrågas av föräldrar varierar mycket beroende på det område 

förskolan är placerad i. Den kontrast som av kockarna oftast framkom var skillnaden mellan 

områden med hög andel invånare födda i andra länder respektive områden med hög andel 

svenskfödda, där det i de förstnämnda områdena oftare efterfrågas fläskfri kost. Detta var ofta 

kopplat till önskemål om halalkost. De menade även att en skillnad fanns mellan stad och 

land, med en uppfattning av att antalet specialkoster i urbana miljöer är fler jämfört med på 

landsbygden.  

 

Kockarna menade att det ökade antalet krav på specialkoster medför stora utmaningar. En av 

dessa var brist på utrustning som ugnar, stekbord med mera för att kunna laga separata 

maträtter. Kockarna löste dessa utmaningar genom att slå samman flera olika specialkoster, 

så att man undviker stå med alltför många grytor. 

 

Jag tror att när det är korvstroganoff då har jag själva korvstroganoffgrytan, tre morots-

stroganoff, och sedan femton kycklingstroganoff och sedan en utan tomat och en utan lök. 

Det är ju minst fem olika korvstroganoff att stå att göra, och därför har jag slagit ihop så att 

de får vegetariskt. (Anna) 
 

Samtidigt menade kockarna att de på senare tid har haft möjlighet att tillgodose fler 

specialkoster. Ett bredare produktutbud med mjölkfria och glutenfria alternativ har enligt 

kockarna breddat deras möjligheter att laga välsmakande alternativ. Även kunskaperna om 

hur de alternativa produkterna ska hanteras har förbättrats, vilket ger nya möjligheter.  

 

Ja, det är ju mycket lättare nu, för det finns ju mycket bättre produkter att tillgå, till exempel 

det här med gluten är ju stor skillnad på det som finns i ersättning och mot i början, och då 

kunde man ju ens inte så mycket, typ på 80-talet (skratt), då visste man ju knappt, det var ju 

inte många som visste vad det var heller (...) (Vendela) 
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3.2. Syn på specialkost som maträtt 

Även om det innebar ett extra arbetsmoment att laga specialkost, så betonade ett flertal 

kockar vikten av att göra specialkosten god och näringsrik. Målet var att den ska ha samma 

sensoriska kvaliteter, alltså smaka lika gott och se lika god ut som den ordinarie måltiden. 

Den vegetariska måltiden, som tidigare betraktades som mindre god och näringsrik, ses nu 

som ett fullvärdigt alternativ till den ordinarie måltiden, varför flertalet kockar kände sig 

bekväma med att låta barnen äta av den istället för rätter med kött i.  

 

(...) förut har det varit att man kanske erbjuder kycklingkorv istället då till exempel om det är 

korv med bröd. Men där har det blivit lite förändrat, så att nu ser man att en vegetarisk rätt 

som lika god eller lika bra (likvärdig?), ja likvärdig precis. (Thomas) 

 

Kockarna menade att de fäster stor vikt vid att specialkosten ska utseendemässigt vara lik den 

ordinarie rätten. Att göra maten så lik som möjligt var viktigt för att barn med specialkost inte 

ska känna sig annorlunda eller utpekade. En kock påtalade att det inte enbart är viktigt att 

specialkosten är lika vid luncher och mellanmål, utan även när det bjuds på mat under kalas 

och liknande tillställningar. En kock delade med sig av följande erfarenhet när de vegetariska 

korvarna inte var lika de ordinarie korvarna: 

 

Ja, vi hade faktiskt ett barn som var så arg för att de här vegetariska korvarna, de är lite 

mindre, i början var de lite mindre än den vanliga korven. Och han blev så sur, för varför ska 

han få de här små korvarna och de andra får ju vanliga… varmkorv är ju ganska lång. Så 

varför? Och jag sa då att ”du kan ha två stycken i ditt korvbröd”, nej det gick inte. Han var 

så ledsen för det hjälpte inte. (Linn) 

 

Kockarna upplevde det som bitvis svårt att göra specialkosten lik den ordinarie maten, både 

till smak och utseende. För barn med många allergier var ofta många ingredienser uteslutna, 

ingredienser som vanligtvis fungerar som bas i den ordinarie rätten. Vid sådana tillfällen var 

det svårt att hitta på någon rätt som sensoriskt liknar den ordinarie rätten, vilket kunde krocka 

med deras mål att göra specialkosten likvärdig.  

 

Nej, men då blir det ju en annan rätt, alltså då blir det ju det, det funkar ju inte alla gånger 

alltså dels beroende på vilken allergi dom har då eller intolerans, så att det, om man tar bort 

komponenter, om man tar bort tre komponenter av sex, då blir det ju en annan rätt, och ska 

tillsätta något annat, nån proteindel eller nånting, ja men det blir något annat. Så, att det 

kommer man ju aldrig ifrån men man kan ju sträva efter att det ska vara så lika som möjligt. 

Så, så är våra riktlinjer. (Sofie) 

 

3.3. Hantering av önskemål 

Kockarna kände sig tvungna att göra begränsningar vad gäller vilka önskemål de kunde 

tillgodose, vilket också var en rekommendation från kommunens sida. För att begränsa 

antalet specialkoster hade krav på intyg av medicinska skäl införts. Intyg ansågs ofta som 

nödvändigt på grund av tidsbrist och ekonomiska skäl, men även för att försäkra sig att alla 

barn fått rätt diagnos. I de flesta fall fungerade kravet på intyg bra, även om det fanns en del 

undantag. Det betonades ibland att största fokus bör vara på barn med allergi, då de barnen 

inte hade något alternativ och att det var där de stora säkerhetsriskerna låg. Intyg innebar 

också en trygghet för kockarna för att veta hur allvarlig en eventuell allergi är och för att 

försäkra sig om att alla barns behov blev tillgodosedda.  
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(...) och sen så får vi ju ett läkarintyg och där står det ju svart på vitt att barnet bör undvika 

eller har allergi, blåsor i munnen eller sådär ja, ja men fine då vet ju vi. För det är lite 

läskigt också om vi får så här att, muntligt, “nu har Pelle börjat här och han kan inte äta 

ägg”. Nehej, nehej, så. Och då vet ju inte vi om han är, om det är bara att han inte kan äta 

ägget, för det finns ju många som inte kan vistas i samma rum ens en gång när man hanterar 

ägg, så att vi är ju väldigt intresserade vad som står på läkarintyget, det är viktigt för oss, 

hur allergin ter sig och hur omfattande det är. (Sofie) 

 

Ett flertal kockar uttryckte att det var pedagogerna som ställde orimliga önskemål på vilka 

typer av specialkost som de önskade äta. Många kockar upplevde att dessa önskemål var 

kopplade till olika trender för hur man bör äta. De hänvisade också till en ny regel som var på 

gång inom kommunen som innebar att pedagoger endast skulle få specialkost om det redan 

fanns ett barn med samma behov. Av de önskekoster som tillfrågades ansågs ofta 

pedagogernas önskemål vara mest belastande, och många uttryckte att maten i första hand ska 

tillgodose barnens behov. De menade att pedagogerna åt där gratis och var där för att lära 

barnen att äta, inte för äta sin speciella diet. 

 

Där har vi sagt ifrån därför det blev alldeles för mycket. Så vi kör ingen önskekost längre. 

Därför vi hade ett tag, det var folk som inte ville äta vetestärkelse och sådär därför att deras 

naglar eller hår inte växte eller sådär. Men då sa vi ifrån eftersom det blev alldeles för 

rörigt. Vi är här för att vi vill koncentrera oss på barnen i första hand och deras medicinska, 

ja… (Linn) 

 

Många uttryckte också att det var viktigt att ha nöjda gäster och försökte därför tillgodose 

deras önskemål så långt det var möjligt. Därför gjorde kockarna ibland undantag från de krav 

på intyg som normalt fanns, trots att de samtidigt tyckte det var viktigt med begränsningar på 

grund av tidsmässiga, ekonomiska och säkerhetsskäl. Några sådana undantag gjordes under 

förutsättning att det inte var för besvärligt för kockarna. Andra gånger gjordes sådana 

undantag grundad på empati för barnet och föräldern som kanske inte hade möjlighet att 

införskaffa ett intyg. Därför accepterades ibland frånvaron av intyg. Särskilt en kock kände 

sig oroad över barn som åt dåligt och tillgodosåg därför dessa barn med mat som hon visste 

de tyckte om, trots att det stod annat på menyn. Dessa barn fick därför en något mer ensidig 

meny, då det fanns misstanke om en neuropsykiatrisk sjukdom som ännu inte konstaterats. 

 

(...) det kan ju finnas hur många anledningar som helst, det kan ju, det kan ju finnas lika 

många anledningar som människor, så.  Dålig ekonomi, man kanske tycker att det är dyrt att 

gå till doktorn eller man kanske är slö, jobbar mycket, jobbar dom tiderna, kan inte ta ledigt, 

alltså jag vet inte. Glömmer, man kan ju göra det också, så att det. (Sofie) 

 

En del gånger kände sig kockarna också uppgivna, och tillgodosåg vissa önskemål för att inte 

skapa en konflikt och för att ta hänsyn till stämningen på arbetsplatsen. Ibland handlade det 

om föräldrar som inte lämnade in intyg och i andra fall pedagoger som inte fick sina 

önskemål tillgodosedda och därför tog med egen mat som barnen också ville äta av. 

 

Jag har ett barn här som inte har intyg och då sa föräldern så här ”jamen då får han inte äta 

då”. Att säga så om sitt barn som går i förskolan kändes ju väldigt konstigt. 

(Ja, så vad gjorde du då?) Jag lät honom få maten ändå. Och nu har jag två lärare som äter 

samma. Det är han som är minus laktos. Och då kände jag att det inte är jobbigt för mig, när 

det var flera, så sak samma liksom. För jag har varit väldigt snäll om man säger så då. 

(Anna) 
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Flera kockar underströk att det var viktigt med dialog med föräldrar såväl som pedagoger för 

att skapa en förståelse för varandras behov och förutsättningar. De hade ofta en stark vilja att 

förstå de önskemål som kom in och därför ordnades det ofta ett möte med föräldrar med 

speciella önskemål relaterade till specialkost. Det handlade också om att de ska förstå 

kockarnas förutsättningar och möjlighet att laga specialkost. Det fanns också en viss tillit till 

föräldrar ibland, där man hade en tro på att föräldrars önskemål grundade sig på 

sanningsenliga grunder. Trots detta tyckte flertalet kockar att det ändå var bra att ha krav på 

intyg. 

 

3.4. Diskrepans mellan parter 

Kockarna talade om ett antal motsättningar som gjorde att arbetet med specialkost 

försvårades. Ett sådant handlade om kommunens matsedel. För de som önskar vegetarisk 

specialkost, tillhandahåller kommunen alltid ett vegetariskt alternativ i den planerade 

matsedeln. Kockarna, som ofta arbetade ensamma i köken, föredrog att göra rätterna likartade 

för att minska arbetsbelastningen. Den ordinarie och den vegetariska maträtten skiljde sig 

dock markant från varandra. Kockarna hade tillåtelse från kommunen att göra om den 

vegetariska rätten så att den mer liknar den ordinarie rätten, men uttryckte en frustration över 

att de ständigt får receptförslag på två rätter som skiljer sig mycket från varandra.  

 

Nej men, alltså det är ju lite halvsjukt ibland för att då kan det va, ja spaghetti till vegetariska 

och potatis till varmrätten, till dagens rätt och det är lite sådär, mhm, ehh, eller nån gång 

förra veckan eller när det var, då var det ju, ja då var det ju makaroner till en och pasta 

penne till en annan, alltså sådär, vad sjutton, alltså då bli det ju samma, vi står ju inte med 

två (...) (Sofie) 

 

Kockarna pratade också om utmaningar som uppkom i deras arbete på grund av bristande 

kommunikation. Ibland hände det att föräldrar eller pedagoger inte hade informerat kocken 

om att ett nytt barn börjat på förskolan med behov av en specialkost, vilket gjorde att kocken 

som följd fick improvisera en maträtt som barnet kunde äta. Andra gånger kände sig 

kockarna förbigådda då föräldrarna inte tog kontakt med dem vid önskemål av en specialkost 

utan direkt kontaktade måltidsverksamheten vid kommunen.  

 

Kockarna upplevde även i många fall att de har olika uppfattningar om vad som utgör bra mat 

jämfört med föräldrarna. Även om det inte nödvändigtvis behövde upplevas som irriterande, 

så påverkar skillnaden vad kockarna är beredda att laga. Exempelvis menade kockarna, utan 

undantag, att de inte kan tänka sig hantera halalkött av etiska skäl. Barn vars föräldrar önskar 

halalkost blev hänvisade till den vegetariska rätten. Flertalet kockar menade att föräldrar kan 

underskatta den svårighet det kan innebära för barnet, som var van att äta kött hemma. 

Kockarna upplevde det därför som problematiskt när barnet inte ville äta specialkosten som 

föräldrarna hade valt åt dem.  

 

Men det är ju föräldrarnas val, att dom inte ska, och det är många barn som pekar, grinar 

och vill ha allt det andra liksom som när det är, eh, griskorv till exempel, som vanlig 

falukorv, och så får dom vegetarisk korv. Det är ju många som vill ha falukorven, men det är 

ju inte vårt val. (Agneta) 

 

En kock tyckte i grunden inte om att föräldrar bestämmer över barns matvanor på det sättet, 

utan tyckte att barn ska ha möjligheten att välja utav allt som serveras, och göra religiöst eller 

etiskt motiverade kostval senare i livet.  
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Jag tycker personligen att ibland ställer föräldrarna alldeles för höga krav på vad barnen 

ska äta. Jag tycker att vi kunde låta barnen till de själva avgöra om de verkligen vill bli 

vegetarian eller vegan eller ja, av religiös. Jag tycker att det kan vara lite svårt för de små, 

för de förstår inte alltid varför kompisen får äta korvgrytan när den andra får äta 

sojakorvgryta eller sådär. Så det är lite svårt faktiskt, tycker jag personligen, att föräldrarna 

kunde ha lite mer utrymme och låta barnen bestämma lite mer själva vad de vill äta och inte 

äta. (Linn) 
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4. Diskussion 

 

Förskolekockarna upplevde att efterfrågan på antalet specialkoster har ökat. Av tidsmässiga 

och resursmässiga skäl kände de sig tvungna att begränsa sin arbetsbelastning. Detta skedde 

genom förenklingar i köksarbetet och avgränsningar från vissa önskemål. Men det fanns även 

en strävan till att vara tillmötesgående och att upprätthålla en god stämning. Därför kunde 

kockarna ibland frångå från de allmänna rekommendationerna för att tillfredsställa 

individuella önskemål som de inte har krav på att tillgodose. Kockarna strävade till att få en 

förståelse för föräldrarnas, barnens och pedagogernas önskemål och behov, men kunde bitvis 

uppleva en brist på förståelse från föräldrarna och pedagogerna för deras arbetssituation. 

Även om tillagning av specialkost innebar en extra arbetsinsats kände kockarna ett stort 

engagemang för att den ska vara lika god som den ordinarie måltiden. Lika viktigt var det att 

specialkosten ska likna den ordinarie måltiden för att förhindra att barnen skulle känna sig 

annorlunda eller utanför. Det var även förenligt med kockarnas strävan att ur arbetssynpunkt 

undvika att tillaga flera helt olika rätter. Matsedeln uppfattades som opraktisk för att 

synkronisera rätterna vilket medförde att kockarna ofta fick improvisera. Stundvis ansåg 

kockarna att föräldrar bestämde för mycket över vad barnen skulle äta och upplevde det som 

problematiskt när barnen inte ville äta det som föräldrarna önskade. 
 

I förhållande till resultatet kommer här två punkter diskuteras; “Balansen mellan goda 

relationer och arbetsbelastning” och “Syn på likvärdig specialkost”.  

 

4.1. Balansen mellan goda relationer och arbetsbelastning 

Framför allt utifrån de två teman “Hantering av önskemål” och “Praktiska förutsättningar” 

visade det sig att förskolekockarna ständigt behövde balansera mellan olika intressen. Det 

handlade om att nå en god relation med föräldrar, barn och pedagoger och samtidigt att 

upprätthålla en rimlig arbetsbelastning. Kockarna talade om ett antal praktiska utmaningar 

med att laga specialkost bland annat beroende på begränsad mängd köksutrustning och 

tidsbrist. Kockarna strävade därför efter att följa de riktlinjer som kommunen gav ut om krav 

på intyg, och ställde sig som regel positiva till begränsningar av specialkost. Samtidigt kände 

sig kockarna ibland tvungna att göra undantag från de riktlinjer som fanns för att 

tillfredsställa sina matgäster eller för att undvika konflikter. Arbetet med specialkost kan 

därför ses som en komplex process, där yrkeskunskapen måste förenas med en beredskap om 

att vara flexibel för att få verksamheten att fungera. Att ha nöjda matgäster kan vara viktigt 

för att känna att man gör ett bra arbete. Detta är i linje med Oncinis (2018) studie som menar 

att skolkockar ofta gör undantag från den ordinarie matsedeln för att få barnens uppskattning. 

Det skulle även i detta fall kunna handla om att göra föräldrar och pedagoger nöjda.  

 

I temat “Hantering av önskemål” framkom det också att i de fall barnen åt för lite kunde 

maten ibland anpassas för att de inte skulle behöva gå hungriga. Detta resulterade ofta i att 

deras kost blev något mer ensidig. Viljan att alla barn ska äta och inte behöva gå hungriga 

kan leda till att man prioriterar barnens preferens före hälsorelaterade aspekter, vilket också 

är i linje med Day et al. (2015) studie om skolkockar. För förskolekockarna handlade det  

ofta om barn med en misstänkt neuropsykiatrisk sjukdomsbild som kan vara i behov att hitta 

enklare mat genom att pröva en enklare meny vilket är förenligt med rekommendationer från 

Livsmedelsverket (2019). Dessa råd kan dock stå i konflikt med strävan om ett näringsriktigt 

och varierat intag. Livsmedelsverkets (2019) råd att barn med neuropsykiatriska sjukdomar 

bör få anpassade råd från hälso- och sjukvården kan vara ett problem för barn i förskoleålder, 

då förskolekockarna menar att sådana diagnoser ännu inte hunnit konstaterats. Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering (2013) menar att det saknas vetenskapligt 
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underlag att särskilda dieter vore fördelaktigt vid sådana tillstånd. Det är därför oklart hur 

förskolekockarna bör agera vid misstänkta fall av neuropsykiatriska sjukdomar. Vid sådana 

fall bör det klargöras hur förskolekockar bör agera för att barnen ska få i sig tillräckligt med 

mat men samtidigt säkra ett varierat näringsintag. Tydliga riktlinjer skulle även kunna 

underlätta relationerna med föräldrarna samt säkerställa att den extra arbetsbelastning som 

detta tillstånd kan orsaka för förskolekocken verkligen är befogad. 

 

I temat “Hantering av önskemål” framkom det också att det var viktigt för kockarna att bygga 

en ömsesidig förståelse med föräldrar, något som även observerades i studierna från Mustafa 

et al. (2018) och Verstappen et al. (2018). För kockarna fungerade kommunikationen oftast 

bra men ibland misslyckades den varav kocken fick laga specialkost trots att krav på intyg 

hade framförts. Men kockarna betonade att kommunikationen var även viktig för att föräldrar 

och pedagoger ska bilda sig en förståelse för kockarnas arbetssituation. Krav på intyg ansågs 

vara viktigt för att veta att specialkosten är befogad och för att garantera det allergiska 

barnets säkerhet. Detta är något som även Verstappen et al. (2018) lyfter i sin studie att 

kockar vill ha information och framför allt veta allvarligheten av en allergi. Att 

förskolekockarna kräver intyg på medicinska åkommor kan därför ses som en trygghet för 

föräldrar till allergiska barn. Till motsats till Servin et al. (2017) studie uppgav 

förskolekockarna att de allra flesta barn hade intyg när det gällde allergi eller 

födoämnesöverkänslighet. Denna skillnad skulle kunna bero på vilken kommun förskolan är 

stationerad i, och vilka regler och riktlinjer dessa ger ut. Det kan hända att denna kommun 

hade tydligare regler om intyg än vad var fallet i Servins et al. (2017) studie vilket kan 

innebära att kommunikation och tydliga regler med stöd från en högre instans är viktigt för 

att underlätta förskolekockens arbetssituation. 

 

Att föräldrar efterfrågar olika specialkoster kan bero på att mat är något som ligger 

föräldrarna nära och har därför mycket åsikter inom området. Enligt Oncini (2018) tycker 

särskilt mödrar att de vet bäst om vad deras barn bör äta. När den planerade matsedeln inte 

överensstämmer med dessa uppfattningar efterfrågas därför ibland förändringar eller krav på 

specialkost. Detta kan vara något som även de intervjuade förskolekockarna upplevde, då en 

del föräldrar efterfrågade specialkost utan att ha lämnat in intyg. Det skulle också kunna ha 

att göra med en ökad medvetenhet om kopplingen mellan hälsa och kost, då Brugman et al. 

(1998) menar att det finns ett samband mellan denna medvetenhet och en uppfattad 

födoämnesöverkänslighet. Dock framkom det också att vissa förskolekockar kände en viss 

tillit till föräldrar och var övertygade om att dessa inte ljög om deras barns behov av 

specialkost. Borres et al. (2002) rekommenderade att föräldrar inte bör krävas på ett 

läkarintyg för sina allergiska barn. Även om några av förskolekockarna kände en viss tillit till 

föräldrar såg de ett läkarintyg som nödvändigt för säkerheten och för att begränsa antalet 

önskekoster. Borres et al. råd från 2002 kan därför betraktas som något förlegade då 

förutsättningarna i skolor och förskolor sedan dess har förändrats, eftersom efterfrågan på 

specialkoster har ökat de senaste åren (Livsmedelsverket, 2019). Livsmedelsverket (2016) 

rekommenderar dessutom idag att skolor och förskolor ska vidta olika åtgärder för att 

begränsa antalet specialkoster.  

 

4.2. Syn på likvärdig specialkost 

Temat “Syn på specialkost som maträtt” visar att förskolekockarna strävade till att göra 

specialkosten så lik den ordinarie kosten som möjligt för att spara tid och för att barn med 

specialkost inte ska känna sig annorlunda eller utanför. Detta går också i linje med en tidigare 

studie från Verstappen et al. (2018) att kökspersonalen ofta hade förståelse för att den med 

specialkost kan känna sig utpekad. Att förskolekockarna hade denna förståelse är positivt 
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eftersom tidigare studier också har visat att barn och ungdomar känner utanförskap när de av 

olika anledningar inte kan äta av den ordinarie rätten (Olsson et al. 2008; Skjerning et al. 

2014). Även Livsmedelsverket rekommenderar att specialkosten bör likna den ordinarie 

rätten (Livsmedelsverket, 2019).  

 

Något som emellertid tydligt framgick i temat “Diskrepans mellan parter” var att kommunens 

matsedel kan vara i konflikt med målet med likvärdig specialkost, då matsedeln ofta 

instruerar kockarna att laga helt olika rätter till vegetarisk och icke-vegetarisk mat. Kockarna 

uppger att de har tillåtelse från kommunen att tillaga rätterna på sitt sätt och således inte 

behöver följa matsedeln strikt. Dock verkar kommunens matsedelsplanering lämna en del att 

önska för att understödja kockarnas mål om att synkronisera rätterna. Farrer et al. (2018) 

menar att råd och riktlinjer också måste utformas med hänsyn till vad ett kök kan hantera för 

att vara implementerbara och acceptabla för kökspersonalen. Matsedelns utformning 

indikerar att kommunen har bristande insikt i hur förskolekockarnas arbetssituation ser ut. 

Förskolekockarna arbetar dessutom ofta ensamma i köken, vilket gör det än mer besvärligt att 

laga helt olika rätter. Det kan därför ses som onödigt av kommunen att göra en extra meny för 

vegetarisk mat då kockarna ändå är mer benägna att anpassa den vegetariska utifrån den 

ordinarie rätten. De vegetariska rätterna kan göras mer lika genom att använda likartade 

recept som för de ordinarie rätterna, där de animaliska produkterna ersätts av liknande 

vegetariska alternativ.  

 

I temat “Praktiska förutsättningar” framgick det att kockarna upplevde att antalet 

specialkoster har ökat under deras ofta långa yrkesverksamma tid och särskilt tycks 

efterfrågan på vegetarisk och vegansk mat öka. Detta resultat är väntat eftersom en 

opinionsundersökning från demoskop (2014) samt ett flertal från Novus (2017, 2018) visar 

att intresset för vegetarisk mat ökar i Sverige. Samtidigt har köttkonsumtionen under 

perioden 2017 - 2018 minskat med cirka fem procent jämfört med år 2016 då 

köttkonsumtionen var som högst (Jordbruksverket, 2019). Kockarna berättade ofta om en 

attitydförändring som skett för vegetarisk mat från att det betraktades som sämre i alla 

avseenden till att ses som ett fullvärdigt alternativ till den ordinarie rätten med kött. Det kan 

betyda att vegetarisk mat inte längre ses som en specialkost reserverad för ett fåtal, utan mer 

som ett fullvärdigt alternativ för en bredare allmänhet som kan ersätta rätter med kött. Detta 

förändrade synsätt avspeglas i kommunens sätt att utforma matsedlar, där vegetarisk mat 

alltid finns som ett alternativ, och är det enda alternativet två gånger i veckan. Om denna 

utveckling fortsätter kanske vegetarisk mat i framtiden kommer betraktas som standard och 

kött betraktas som någon form av specialkost. Vad som betraktas som specialkost är därför i 

viss mån beroende av rådande normer och värderingar i samhället. 

 

Kockarna föredrog att rationalisera matlagningen, vilket innebär att de gärna serverade barn 

vars föräldrar önskar halal vegetariskt, då det vegetariska ändå skulle tillagas. I vad som 

framkom i det sista temat “Diskrepans mellan parter” visade kockarna en stark motvilja till 

att hantera halalkött. Samtidigt framkom det att en del barn i den situationen inte åt av den 

vegetariska mat som erbjöds. Detta kan möjligen bekräfta föräldrars oro som framkom i 

Twiner et al. (2009) om att deras barn inte tycker om den vegetariska maten de blir hänvisade 

till. Ett alternativ som diskuteras av Twiner et al. (2009) är att allt kött som serveras i förskola 

och skola ska vara halalkött. Det finns svenskbaserade tillverkare av halalkött som uppfyller 

svensk djurskyddslagstiftning (Andersson, 2017, 23 januari). Förskolan och skolan skulle 

kunna servera enbart halalkött som är producerat i Sverige. På så sätt skulle barn vars 

föräldrar önskar halal kunna äta av den ordinarie rätten samtidigt som de övriga barnen skulle 

äta kött som är likt det kött de annars skulle äta. Detta förslag skulle dock kunna stöta på 
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motstånd från övriga föräldrar. Det finns exempel i Sverige där föräldrar har inlett omfattande 

protester över att halalkött överhuvudtaget finns i skolan (Andersson, 2015, 29 september). 

Givet detta och även med tanke på den motvilja som förskolekockarna visade mot halalkött är 

det osannolikt att en sådan praxis kommer implementeras.  

 

4.3. Metoddiskussion 

För att få en djupare förståelse över förskolekockarnas upplevelser för arbetet med 

specialkost valdes en kvalitativ metod, vilket passade syftet då det var av en öppen karaktär. 

En styrka var att alla intervjupersoner intervjuades på sin arbetsplats. Det kan vara 

fördelaktigt att bekanta sig med den miljö intervjupersonen befinner sig i för att underlätta 

tolkningen av och förståelsen för det personen berättar (Bryman, 2018). En annan styrka var 

att alla intervjuer genomfördes med båda uppsatsförfattarna närvarande. Enligt Trost (1997) 

är det särskilt lämpligt då intervjuarna är oerfarna, vilket var fallet. Det kan även generera en 

större informationsmängd och bättre förståelse (Trost, 1997). En ytterligare styrka var att 

bortfallet var lågt; enbart ett bortfall förekom av sju tillfrågade. Förhoppningsvis betyder 

detta att förskolekockarna som deltog inte skilde sig märkbart från de som inte inbjöds till 

studien. Detta var dock en kvalitativ studie och syftade inte till att generalisera resultatet till 

populationen, utan syftade snarare till att få en fördjupad förståelse.  

 

Det är fördelaktigt att i kvalitativa studier utföra en pilotstudie vilket ger intervjuarna 

erfarenhet och för att utveckla intervjuguiden (Bryman, 2018). På grund av tidsbrist och en 

ovisshet om antalet intervjupersoner som skulle medverka genomfördes inte någon 

pilotstudie. Intervjuguiden planerades dock noggrant av uppsatsförfattarna, och analyserades 

även av handledare och andra involverade lärare innan den användes i intervjuerna. 

Intervjuarna var dock oerfarna, vilket kan ha påverkat intervjuernas kvalitet negativt i form 

av formulering av följdfrågor och uppföljning av samtalspunkter.  

 

Enligt Kvale & Brinkmann (2014) är forskningsintervjuer förknippade med vad som kallas 

maktasymmetri, då det innebär en enkelriktad dialog där intervjuarna styr samtalet. Det är 

därför möjligt att intervjupersonerna som en reaktion på den dominansen undanhåller 

information eller svarar utifrån vad som kan anses socialt önskvärt. Intervjupersonernas svar 

kan också ha påverkats av intervjuarnas ålder, kön, personlighet och framtida utbildning som 

kostvetare. Intervjuarna strävade därför till att vara så neutrala som möjligt, men den 

personliga interaktionen kan ändå ha påverkats av intervjuarnas och förskolekockarnas 

förutfattade meningar och attityder. 

 

Bryman (2018) menar att det inte går att säkerställa någon fullständig objektivitet i kvalitativ 

forskning. Därför handlar det istället om att forskaren ska handla i god tro, vilket innebär att 

forskaren inte medvetet låtit egna personliga övertygelser påverka utförandet och slutsatserna 

av en studie. Därför går det inte att säga att denna studie inte har påverkats av 

uppsatsförfattarnas tidigare erfarenheter och personliga övertygelser, men att det 

eftersträvades så långt det var möjligt. Som exempel eftersträvades frågorna i intervjuguiden 

vara så öppna som möjligt och resultatet analyserades utifrån vedertagen metod i kvalitativ 

forskning.  

 

Vidare menar Bryman (2018) att kvalitativa studier har brist på generaliserbarhet, vilket 

innebär att resultaten är svåra att överföra till andra situationer och sammanhang. För denna 

studie innebär det att resultatet inte nödvändigtvis är representativt för alla förskolekockar i 

Sverige eller i andra länder. Resultatet skulle lämpligen kunna kompletteras med en 

kvantitativ studie för att ge en bild av hur representativa de uppfattningar som framkom i 
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resultatet är. Framtida studier skulle även kunna undersöka skillnader mellan 

förskolekockarnas upplevelse av arbetet med specialkost och olika kommuners riktlinjer till 

dessa. 
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5. Konklusion 

 

Förskolekockarnas dagliga arbete var ett komplext sådant som handlade om att balansera 

behov och önskemål gentemot arbetsbelastning. De ställde sig positiva till begränsningar i 

antalet specialkoster men var ändå beredda att kompromissa med de regler och riktlinjer de 

vanligtvis följde för att undvika konflikter och för att tillfredsställa barn, föräldrar och 

pedagoger. Att ha nöjda gäster kan vara viktigt för att känna uppskattning för sitt arbete. 

Tydliga riktlinjer kan underlätta goda relationer med såväl föräldrar som pedagoger och 

minska arbetsbelastningen för förskolekockarna. Intyg kan därför numera ses som ett 

nödvändigt verktyg för att hantera den ökade efterfrågan på antalet specialkoster. 

Förskolekockarna bör fortsätta att sträva efter att göra specialkosten så lik den ordinarie 

rätten som möjligt, då detta även motverkar barnens känsla av utanförskap. Synen på 

specialkost verkar dock ha förändrats över tid och särskilt tycks synen på vegetarisk mat ha 

förändrats till att ses som ett allt mer likvärdigt alternativ. Det som betraktas som specialkost 

är därför i viss mån beroende av sin kontext i tid och rum. Dock är kommunens matsedel i 

konflikt med målet med likvärdighet vilket ofta försvårar förskolekockarnas arbete. 

Kommunen bör därför ha bättre insikt i hur ett förskolekök arbetar och vilka mål de strävar 

till att uppnå.  
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Bilaga 1. 

 
Inbjudan till deltagande i intervju om specialkoster 

 
Hej! 
 

Vi är två kostvetarstudenter som gör en studie med syftet att undersöka hur specialkoster 

hanteras i förskolan. Vi vill intervjua förskolekockar eftersom ni har en unik inblick och 

erfarenhet i hur önskemål om specialkost hanteras. Vi beräknar att intervjun tar cirka 45 - 60 

minuter.  

 

Deltagande i studien är frivilligt och man har rätt att när som helst i studiens gång avbryta sitt 

deltagande utan att ange skäl.  

 

För att på bästa sätt kunna analysera svaren behöver vi spela in intervjun. Inspelningen och 

övriga uppgifter kommer vid studiens slut att raderas. Uppgifterna behandlas konfidentiellt 

vilket innebär att personuppgifter liksom svar man anger anonymiseras. Alla uppgifter som 

framkommer under intervjun kommer endast att användas som underlag till uppsatsen. 

 

Vi som genomför studien läser Kostvetenskap C på Uppsala Universitet och genomför den 

som en del av vår C-uppsats. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor.  

 

Tack på förhand!  

 

Axel Lilliestråle  

072 914 3517 

alilliestrale@hotmail.com  

 

Ronja Jansson 

070 634 6526 

ronjo_89@hotmail.com 
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Bilaga 2. 

 
Intervjuguide 

 
Att notera innan: 

Bakgrundsfakta: ålder, namn, hur länge jobbat, 

antal avdelningar 

 
Hantering och praktiska åtgärder 

❖ Hur många specialkoster har ni på förskolan?  

➢ Vilken typ av specialkoster är det? 

➢ Brukar det se ut så här? 

 

❖  Hur många jobbar i köket? 

➢  Är det någon som specifikt jobbar med specialkost?   

 

❖ Hur går ni tillväga vid tillagning av specialkost? 

➢ Utgår specialkosten från den vanliga matsedeln? 

 

❖ Hur hanterar ni en situation med många specialkoster samtidigt?  

 

 

Hantering av önskemål 

❖ Kan du berätta lite hur du hanterar önskemål av specialkost? 

➢ Hur hanterar du önskemål av medicinska skäl? 

➢ Hur hanterar du önskemål av icke-medicinska skäl som religiösa eller etiska? 

➢ Finns det några begränsningar vad gäller specialkost? 

 

❖ Har ni någon policy om specialkost?  

   

 

Föräldrar 

❖ Hur skulle du beskriva att föräldrarnas önskemål om specialkost ser ut idag? 

➢ Har det förändrats över tid?  

➢ Varför ser det ut på det sättet tror du? 

 

❖ Hur skulle du säga att ditt förhållande till föräldrarna ser ut? 

➢ (Ifall policy finns) Hur tror du det påverkas av förskolans policy till 

specialkoster? 

 

 

Förskolepedagoger 

❖ Hur skulle du säga inställningarna för specialkost ser ut hos förskolepedagogerna? 

➢ Påverkar förskolepersonalen vilka specialkoster som bör lagas?  

➢ Påverkar förskolepersonalen antalet specialkoster som lagas?  
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❖ Hur ställer ni er till förskolepedagogers specialkoster? 

 

 

Kontakten med måltidsverksamheten på kommunen 

❖ Har ditt kök kontakt med måltidsverksamheten på kommunen angående specialkost? 

➢ Har ni haft mer eller mindre kontakt med måltidsverksamheten tidigare? 

 

❖ Om du behöver hjälp med en specialkost, hur gör du då? 

❖ Har måltidsverksamheten på kommunen några riktlinjer om specialkost?  

➢ Om ja, Vad tycker du om dem? /  Om nej, Vad tycker du om det? 

➢ Om ja, tillhandahåller de den information du behöver för att laga specialkost? 

■ Varför, varför inte? 

 

 

Avslutande frågor 

❖ Hur tror du att det kommer se ut i framtiden med specialkoster? 

❖ Har du något att tillägga, avslutande tankar eller kommentarer?  
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Bilaga 3. 

 

Arbetsfördelning (Ronja/Axel): 

 
● Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 50/50 

● Litteratursökning: 75/25 

● Datainsamling: 50/50 

● Analys: 50/50 

● Skrivandet av uppsatsen: 50/50 

 
 


