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SAMMANFATTNING 
 
Introduktion 
Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och lokal autonomi, varierande behov 
samt förhållanden inom och mellan kommuner resulterar i skillnader gällande organisation 
och styrning av måltidsorganisationer. För att underlätta jämförelser och analyser mellan och 
inom olika kommuner kan dessa fördelas i kommuntyper baserade på antal invånare i den 
största tätorten. Dessa är storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp A), större 
städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) samt mindre städer och 
landsbygdskommuner (kommuntyp C). 
Syfte 
Syftet med uppsatsen var att studera hur olika kommuntypers måltidsorganisationer är 
organiserade och styrda.  
Metod  
Studien är baserad på utvalda måltidsorganisatoriska frågor från den enkät som nyttjades i 
Livsmedelsverkets kommunundersökning vilken genomfördes år 2018. Databearbetning 
utfördes i SPSS. 
Resultat 
236 av landets 290 kommuner deltog. Signifikanta skillnader fanns mellan kommuntyper för 
om måltidschef fanns i kommunen eller ej (p<0.001) samt ifall organisationen var samlad 
eller decentraliserad (p=0.001). Gällande antal måltidschefer/måltidsorganisation, hens 
ansvarsområden och om måltidsorganisationen var samlad/uppdelad fanns störst skillnader 
mellan kommuntyp AxC. För variabeln om måltidschefs ansvar för kökspersonal fanns 
signifikanta skillnader för grundskola (p<0.001) mellan kommuntyp AxB (p<0.01) samt AxC 
(p<0.01). Gällande förskola fanns skillnader ifall måltidschef var chef för kökspersonalen 
(p=0.001) mellan kommuntyp AxB (p=0.01) samt AxC (p<0.001), andel kökspersonal med 
anpassad utbildning (p=0.01) mellan kommuntyp AxC (p=0.008) samt ifall tillagningskök 
fanns i anslutning till verksamheten (p<0.001) mellan kommuntyp BxC (p=0.01) samt CxA 
(p<0.001). Ingen signifikant skillnad framkom gällande äldreomsorgen. 
Slutsats 
Skillnader finns gällande den måltidsorganisatoriska styrningen mellan olika kommuntyper. 
Det finns en kunskapslucka inom området och vidare forskning krävs. 
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ABSTRACT 
 
Introduction 
Public meals are an interprofessional domain. Local autonomy and varying conditions 
between municipalities result in differences regarding steering of meal organizations. 
Municipalities can be divided into municipality types based on the number of inhabitants in 
the largest urban area: big cities and metropolitan municipalities (type A), larger cities and 
municipalities near larger cities (type B) and smaller cities and rural municipalities (type C). 
Aim 
The aim was to investigate how different municipality types meal organizations are organized 
and steered. 
Method  
The study is based on selected meal organizational questions from the questionnaire the 
National Food Agency's used in their municipality survey, conducted in 2018. Data 
processing was carried out in SPSS. 
Results 
236 of 290 municipalities participated. Significant differences existed between municipality 
types whether the municipality had a director of meals or not (p<0.001) and if the 
organization was centralized/decentralized (p=0.001). Regarding number of meal 
directors/meal organization, their areas of responsibility and whether the meal organization 
was centralized/decentralized, greatest differences were found between type AxC. Significant 
differences for preschool (p<0.001) between type AxB (p<0.01) and AxC (p<0.01) were 
found regarding the director of meals responsibility over kitchen staff (p=0.001). For 
elementary school there were differences regarding this variable (p=0.001) between type AxB 
(p=0.01) and AxC (p<0.001), and for the proportion of kitchen staff with appropriate 
education (p=0.01) between type AxC (p=0.008) and if the kitchens were in direct connection 
to the agency (p<0.001) between type BxC (p=0.01) and CxA (p<0.001). No significant 
difference regarding elderly care. 
Conclusion 
There are differences regarding steering of meal organizational between municipality types. 
There is a knowledge gap in the area and further research is required. 
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1 Introduktion 
 
Offentlig sektor serverar tre miljoner måltider per dag inom vård, skola och omsorg varav 
cirka 750 000 av dessa serveras inom förskola, cirka 1,3 miljoner måltider inom skola och 
cirka 360 000 inom äldreomsorgen (Olsson & Waling, 2016; Livsmedelsverket, 2019a).  
Måltidsservice inom skola samt äldreomsorg är nödvändiga och betydelsefulla delar av 
respektive verksamhet. Gällande förskola ansvarar verksamheten för en stor del av barnens 
dagliga näringsintag, måltiderna inom skola är viktiga för barnens mående samt prestation 
och inom äldreomsorgen bidrar dessa till en god hälsa men även socialt umgänge (Yngve, 
2006).  
 
Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område och styrning samt organisering av dessa är 
komplext (Livsmedelsverket, 2018a; Rauch, 2008). Inom såväl förskola och grundskola som 
äldreomsorg finns behov av riktlinjer, policys samt personal med anpassad kunskap (Skinnars 
Josefsson, Nydahl, Persson, & Mattsson Sydner, 2018; Livsmedelsverket, 2018a). Detta för 
att nå kvalitetsförväntningar och kostnadsrestriktioner samt följa de förordningar och den 
lagstiftning som råder på området (Assaf, Matawie & Blackman, 2008; Osowski, Lindroos, 
Barbieri, & Becker, 2015).  
 

1.1 Nationell styrning av offentliga måltider  
 
I Sverige finns två huvudsakliga välfärdsprinciper, universalism och hög lokal autonomi 
(Trydegård & Thorslund, 2010). Den universalistiska välfärdspolitiken i Sverige innefattar att 
staten fastslår de ramlagar, förordningar och åtgärder vilka reglerar förskola, skola samt 
äldreomsorg (Sveriges kommuner och regioner [SKR], 2019a). Dessa välfärdstjänster är 
organiserade i ett decentraliserat system där självständiga lokala myndigheter har en 
omfattande lokal autonomi (Trydegård & Thorslund, 2010). Genom politisk styrning ska 
kommuner se till att fastställda krav inom samhällsservicen möts, sociala tjänster så som 
utbildning, äldreomsorg och dess måltidsservice. Lokalt valda politiker har olika 
ansvarsområden och kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunernas 
verksamhet (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019a). Sveriges 290 kommuner varierar i 
såväl befolkningsmängd som karaktär, från storstäder med upp till cirka 960 000 invånare till 
glesbefolkade landsbygdsområden med cirka 2 500 invånare, med en median på ungefär 159 
00 invånare (Statistiska Centralbyrån, 2018). Kombinationen av universalism och omfattande 
lokal autonomi inom landets välfärdspolitik samt de varierande behov- och förhållandena som 
råder inom kommuner är alla faktorer vilka gör att arbetssätt inom, samt organisation och 
styrning av, måltidsorganisationer är ett komplext område (Skinnars Josefsson et al., 2018). 
Det lokala självstyret inom svenska kommuner leder till att regeringens påverkan på lokal 
nivå är indirekt, vilket leder till stora variationer i kommuners sätt att hantera samt tolka 
nationella ramlagar, förordningar och åtgärder (Livsmedelsverket, 2018a; Rauch, 2008). I 
föreliggande studie nyttjas begreppet ”måltidsorganisation” genomgående istället för 
begreppet ”måltidsverksamhet”. 
 
1.1.1 Måltidspolicys  
 
Offentliga måltider i Sverige regleras således via både lagar och förordningar men även 
genom lokala måltidspolicys (Olsson & Waling, 2016). Styrverktyg i form av lokala 
måltidspolicys nyttjas ofta för att vägleda olika aspekter av den offentliga måltiden samt för 
att möta gällande lagar och krav. Gemensamma målformuleringar samt hur den offentliga 
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måltiden bör tas tillvara och utformas på bästa sätt regleras även ofta i och med dessa 
styrverktyg (Nelson & Breda, 2013). Policys kan således ge ett helhetsperspektiv kring den 
offentliga måltidens innebörd vilket underlättar samverkan mellan såväl måltidsorganisation 
som kärnverksamhet i förskola, skola och äldreomsorg samt samverkan mellan ledning och 
personal inom ovannämnda kärnverksamhet (Livsmedelsverket, 2018a).  
 
Att ha fastställda policys gällande offentliga måltider kan resultera i bättre tillgång till 
hälsosamma måltider samt ett förbättrat mående hos de som serveras maten, men dessa 
positiva följder är högt beroende av hur och om, policyn implementeras samt följs upp 
(Mâsse, Naiman, & Naylor, 2013; Trübswasser & Branca, 2009). Samtliga former av 
styrdokument bör kontinuerligt följas upp för att säkerställa att de fyller sitt syfte 
(Livsmedelsverket, 2018a). Måltidspolicys har en övergripande karaktär då de oftast ska täcka 
den offentliga måltidens många delar och aspekter så som matens sensoriska kvalitet, 
näringsinnehåll, livsmedelssäkerhet, miljöpåverkan samt kundnöjdhet. Dess universella natur 
leder således till svårigheter gällande utvärdering och övervakning (Lucas, Patterson, Sacks, 
Billich & Evans, 2017). Det finns således ett behov av metoder för att mäta policys framgång, 
ekonomiska aspekter, fördelar på populationsnivå samt av jämförelser länder och kommuner 
emellan (Livsmedelsverket, 2018a).  
 
1.1.2 Organisering av måltidsorganisationen 
 
Vanligt förekommande är att kommuner har en samordnad måltidorganisation samt 
kostproduktion som är helt eller delvis ordnade under en ansvarig sammanhållen 
organisatorisk kostenhet, vilken ofta utgörs av en serviceförvaltning (Yngve, 2006). Ett annat 
alternativ är att hela eller delar av måltidsorganisationen läggs ut på privata entreprenörer 
(Blomqvist & Rothstein, 2008). Detta innefattar ett uppdelat ansvar för måltidsorganisationen, 
en decentraliserad organisation, där övergripande ansvar är kvar hos kommunen medan 
utförande är uppdelat på en annan juridisk person eller enskild individ, dock inte kommunala 
bolag, stiftelser eller föreningar (Yngve, 2006; SKR, 2011). 
 
Offentliga måltider är ett tvärprofessionellt område vilket innebär att måltidskedjan inom 
såväl skola som äldreomsorg kräver någon form av samordnande funktion för att den ska 
fungera optimalt (Lucas et al., 2017; Livsmedelsverket, 2018a). Ansvaret för att tillhandahålla 
måltider inom förskola, skola och äldreomsorg är i de flesta kommuner delat mellan en lokal 
kommunenhet, vilken ofta leds av en måltids-alternativt kostchef, i denna uppsats kommer 
rollen benämnas som enbart måltidschef, och en ansvarig inom respektive enhet så som en 
rektor på en skola alternativt en chef på ett särskilt boende för äldre (Olsson & Waling, 2016; 
Livsmedelsverket, 2018a; Lucas et al., 2017). Vanligtvis är den lokala kommunenheten 
ansvarig för delar kopplade till själva livsmedelsprodukten och rektor samt ansvarig chef för 
att de rätta förutsättningarna råder, exempelvis att mat serveras vid passande tidpunkt samt 
diverse aspekter gällande måltidsmiljön så som trivseln i matsalen (Olsson & Waling, 2016).  
 
För att den offentliga måltiden ska hålla en god måltidskvalitet krävs även passande lokaler, 
kunskap, samverkan samt engagemang. Personer som arbetar med att såväl beställa som 
hantera samt tillaga och servera maten bör besitta en god kompetens inom området, 
kvalificerad personal behövs således i samtliga led (Livsmedelsverket, 2017; Yngve, 2006). 
Svensk livsmedelslagstiftning kräver att måltidspersonal har den kunskap som krävs för att 
utföra arbetet på ett säkert sätt, dock saknar lagstiftningen specifika utbildningskrav 
(Livsmedelsverket, 2018a). Att hitta kvalificerad personal till offentliga kök är utmanande 
och bristen förväntas öka (Statistiska centralbyrån, 2017). Utbildning bör vara anpassad efter 



 
 

7 

arbetsuppgifter där exempelvis personens kunskaper inom livsmedelshygien är en viktig 
aspekt (Sveriges Kommuner och Regioner, 2019). Gällande val av passande lokaler för 
tillagning av offentliga måltider finns variationer kommuner emellan då de offentliga 
måltiderna kan tillagas på plats eller i ett externt kök, lett av lokala myndigheter eller av 
privat aktör. Att verksamheten exempelvis har ett eget tillagningskök ökar möjligheterna för 
individanpassning samt att måltiderna kan integreras i verksamheten. Detta kräver dock fler 
kök per kommun samt att dessa bemannas med kompetent och utbildad personal. Att ha ett 
tillagningskök vilket är bemannat med kvalificerad personal är bidragande faktorer till att en 
god måltidskvalité uppnås i de offentliga köken (Lucas et al., 2017; Yngve, 2006). 
 
1.2 Livsmedelsverkets kartläggning 
  
Ett exempel på Livsmedelsverkets (2019b) uppdrag gällande offentliga måltider är att 
myndigheten ska ta fram och förmedla standarder för näringskvalitet, samt tillhandhålla 
rekommendationer kring den offentliga måltidens alla aspekter. Under hösten år 2018 utförde 
Livsmedelsverket (2018a) en kartläggning över de offentligt finansierade 
måltidsorganisationerna i Sverige, där huvudfokus var kommunalt drivna organisationer inom 
förskola, grundskola samt särskilda boenden för äldre. Kartläggningen var dels en uppföljning 
till tidigare och liknande nationella samt lokala satsningar vilka gjorts inom skola och omsorg. 
Den genomfördes även på grund av att Livsmedelsverket upplevt att det finns en efterfrågan 
av jämförelser mellan olika kommuners måltidsorganisationer bland Sveriges kommuner. 
Syftet var att kartlägga de offentliga måltidernas styrning och organisation, undersöka 
kostnader samt den kompetens som finns och även samla information kring kökens placering, 
planer kring beredskap och livsmedelskvalitet. Kartläggningen var även tänkt att vara starten 
på ett kontinuerligt arbete och regelbunden undersökning med syfte att ge heltäckande bilder 
av de svenska måltidsorganisationerna inom skola och äldreomsorg.  
 
Föreliggande studie är baserad på utvalda måltidsorganisatoriska frågor och svar från den 
enkät som nyttjades i Livsmedelsverkets kartläggning (Livsmedelsverkets, 2018b). I denna 
uppsats innefattar således benämningen måltidsorganisatorisk styrning de utvalda variablerna 
från Livsmedelsverkets (2018b) enkät vilka bedömdes vara kopplade till 
måltidsorganisationers styrning och organisation, dessa beskrivs grundligt i uppsatsens 
metodavsnitt och kan ses i sin helhet i Bilaga 2. I denna studie är det enbart särskilda boenden 
som omfattas i begreppet ”äldreomsorg” samt att begreppet ”verksamheterna” avser förskola, 
grundskola och äldreomsorg. 
 
1.2.1 Kartläggningens resultat   
 
Enkäten resulterade i en svarsfrekvens på 91 procent då 263 av Sveriges 290 kommuner har 
deltagit. Denna kartläggning täcker kommunala förskolor där 74 procent av landets alla 
förskolebarn vistas och grundskolor där 78 procent grundskoleelever undervisas. Gällande 
äldreomsorgen undersöker enkäten landets särskilda bostäder för äldre och täcker 72 procent 
av dessa. Enligt Livsmedelsverket (2018a) har kartläggningen visat att det saknas och behövs 
uppföljningar av denna sort inom området offentliga måltider. Äldreomsorgens måltider är 
exempelvis ett område där många kommuner saknar statistik, exempelvis om kostnader och 
kunskap om de måltider som serveras (Livsmedelsverket, 2018a). Övergripande resultat från 
Livsmedelsverkets kartläggning, vilka är aktuella i föreliggande studie, presenteras i 
sammanfattad form nedan. 
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En övervägande del av kommunerna som deltagit i kartläggningen har en samlad 
måltidsorganisation för måltider inom såväl förskola, grundskola som äldreomsorg. Det 
övergripande ansvaret för dessa måltider samt för kökspersonalen ligger hos en eller flera 
måltidschefer i merparten av kommunerna (Livsmedelsverket, 2018a). Ett högt antal av både 
förskolor, grundskolor och särskilda boenden har en gällande skriftlig måltidspolicy 
innehållandes riktlinjer kring upphandling, tillagning, servering samt över hur offentliga 
måltider bör utformas och tas till vara. Lite mer än hälften av dessa har följt upp policyn 
senast år 2016 medan cirka 15 procent aldrig har gjort en uppföljning. Enkäten undersöker 
även antalet tillagningskök samt antalet anställda i köken med storköksutbildning, 
kockutbildning eller motsvarande. Resultaten visar att 24–38 procent av kommunerna har en 
hög andel tillagningskök medan mellan 13–30 procent har en låg andel. I ungefär hälften av 
kommunerna är över 80 procent av kökspersonalen utbildade på området (Livsmedelsverket, 
2018a). 
 
1.3 Måltidsorganisationens komplexitet 
 
Måltidsorganisationer inom den offentliga sektorn behöver anpassa verksamheten efter bland 
annat kostnadsrestriktioner och krav från konsumenter, omfattande reglering och lagstiftning 
samt höga kvalitetsförväntningar (Assaf et al., 2008; Osowski et al., 2015). För att åtgärder så 
som satsningar att minska kostnader, effektivisering och att arbete med måltidskvalitén ska ge 
resultat samt att måltidspolicys ska fylla sin funktion krävs revisioner och lämpliga 
uppföljningsrutiner tillsammans med utvärdering av verksamheters arbete (Livsmedelsverket, 
2018a; Assaf et al., 2008; Osowski et al., 2015; Skinnars Josefsson et al., 2018). För att stödja 
arbetet att uppfylla de krav och lagar som finns inom området offentliga måltider krävs mer 
kunskap kring hur det aktuella läget är i kommuner (Livsmedelsverket 2018a; Lucas et al., 
2017). Genom undersökningar erhålls kunskap som kan vara underlag i arbete att fastställa 
starka och effektiva måltidsprogram innehållandes riktlinjer kring offentlig måltid. Via 
kartläggning av, samt studier på området offentliga måltider kan även förståelse öka för den 
påverkan som måltidspolitik kan ha i detta sammanhang (Nelson et al., 2013; Lucas et al., 
2017; Trübswasser et al., 2009).  
 
Det finns efterfrågan och behov av undersökningar på förskolans-, grundskolans- och 
äldreomsorgensmåltider med syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen gällande följsamhet av 
standarder samt för att ge stöd till implementering och utvärdering av åtgärder på området. 
Detta är i linje med Livsmedelsverkets (2018a) kartläggning, vilken är ett första steg i detta 
arbete. Livsmedelsverkets (2018a) kartläggning ger en övergripande bild av situationen inom 
olika kommuner men saknar analys samt utvärdering av skillnader och likheter mellan de 
olika kommuntyperna i Sverige. 
 
1.3.1 Sveriges olika kommuntyper 
 
För att underlätta jämförelser och analyser mellan och inom olika kommuner har SKR (2016), 
utarbetat en kommungruppsindelning vilken varit giltig från 1 januari år 2017 (se Bilaga 1). I 
SKR:s indelning fördelas Sveriges kommuner över nio grupper beroende på 
pendlingsmönster, tätortsstorlek samt närhet till större tätort. Tre av dessa utgör så kallade 
huvudgrupper och utgår från antal invånare i den största tätorten. Det är dessa som används i 
denna studie för att gruppera kommunerna som deltagit i Livsmedelsverkets (2018a) 
enkätundersökning in i kommuntyper (se Bilaga 1). Dessa kommuntyper är Storstäder och 
storstadsnära kommuner (kommuntyp A) vilket innefattar storstäder så som Göteborg och 
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pendlingskommuner nära en storstad exempelvis Sollentuna, 15.9 procent (n=46) av Sveriges 
kommuner hör till denna kommuntyp. Gränsvärdet för kommuntyp A är minst 200 000 
invånare i den största tätorten.	Större städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) 
innefattar större städer så som Borlänge, pendlingskommuner nära större stad exempelvis 
Alvesta och lågpendlingskommuner nära större stad så som Enköping, 37.2 procent (n=108) 
av kommuner i Sverige hör hit och har ett gränsvärde på minst 40 000 invånare. Sist är 
Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (kommuntyp C) innefattandes mindre 
tätorter/tätort så som Skövde, pendlingskommun nära mindre stad/tätort exempelvis Mellerud, 
landsbygdskommuner exempelvis Gällivare och landsbygdskommun med besöksnäring 
exempelvis Åre. Här återfinns kommuner som har minst 15 000 men mindre än 40 000 
invånare i den största tätorten.	Till kommuntyp C räknas 46.9 procent (n=136) av Sveriges 
kommuner.  

2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att studera hur olika kommuntypers (storstäder och storstadsnära 
kommuner, A, större städer och kommuner nära större stad, B, mindre städer och 
landsbygdskommuner, C) måltidsorganisation är organiserade och styrda. Detta undersöks 
genom nedan beskrivna frågeställningar. 
 

• Skiljer sig den övergripande måltidsorganisatoriska styrningen mellan olika 
kommuntyper? 

• Skiljer sig den måltidsorganisatoriska styrningen i verksamheterna förskola, 
grundskola och äldreomsorg mellan de olika kommuntyperna? 

 

3 Metod 
 

3.1 Livsmedelsverkets enkät 
 
Livsmedelsverkets kartläggning har skett i enlighet med förordningen om statliga 
myndigheters inhämtade av uppgifter från näringsidkare och kommuner (SFS 1982:668). Det 
var en tvärsnittsstudie där en webbaserad enkät nyttjades (Bryman & Nilsson, 2011). Denna 
skickades ut till Sveriges samtliga kommuner, 290 stycken. En referensgrupp bestående av 
måltidschefer, enhetschefer samt koststrateger i olika kommuner i Sverige bistod 
Livsmedelsverket vid utveckling av enkäten. Denna skickades även till SKR, vilka var 
behjälpliga i arbetet att fastställa viktiga frågeområden. För att nå personer inom den 
kommunalt drivna verksamheten med måltidsansvar inom förskola, grundskola och 
äldreomsorg skickades den färdigställda enkäten med tillhörande personliga 
inloggningsuppgifter till en kontaktperson per kommun. Denne vidarebefordrade sedan 
enkäten till de personer inom verksamheten vilka var bäst lämpade att svara på de olika 
delarna. Detta var ett så kallat ändamålsenligt urval där information erhölls genom att 
deltagare valdes för att de kan ge största möjliga värde, dess relevans för undersökningen, 
samt att deltagares kunskap och erfarenhet inom området var det som studeras (Denscombe, 
2016).  
 
En sammanställning av enkätsvaren publicerades på Livsmedelsverkets hemsida i december 
år 2018, där även enkäten kan ses i sin helhet (Livsmedelsverket, 2019a). Frågorna i enkäten 
berörde olika delar av kommunernas måltidsorganisation och var uppdelad i fyra olika 
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delenkäter. Dessa var kommunens måltidsorganisation, förskola, grundskola och särskilda 
boenden. Således var det en delenkät per verksamhet samt en inledande del med 
kommunövergripande frågor (Livsmedelsverket, 2018b). Dessa fyra delenkäter innehöll 
sammanlagt 46 stycken frågor fördelade under 12 rubriker vilka var måltidsorganisationens 
uppbyggnad, gymnasieskolans måltider, måltider i ordinärt boende, beredskap, 
livsmedelskvalitet, organisation, styrdokument, kostnader, menyer, kökens placering, 
kundnöjdhetsundersökningar samt en bakgrundsfråga vilken tillhörde delenkäten för särskilda 
boenden. Det externa bortfallet i Livsmedelsverkets (2018a) kartläggning uppgick till 9 
procent, det var således 27 kommuner av 290 som ej svarade på enkäten. Av de 263 
deltagande kommunerna hade samtliga svarat på antingen alla frågor i enkäten eller som 
minst en av dem, då det i denna webbaserade enkät inte fanns något krav att samtliga frågor 
skulle besvaras innan den skickades in. I delenkäten med kommunövergripande frågor 
svarade 263 (100%) kommuner på minst en av frågorna, gällande delenkäten för förskola 
svarade 246 (93.5%) på minst en av frågorna, grundskola 241 (91.6%) stycken och för särskilt 
boende svarade 235 (89.4%) på minst en av frågorna. Det interna bortfallet för de utvalda 
måltidsorganisatoriska variablerna vilka analyseras i föreliggande studie berörs under rubrik 
3.2.1 Metod och datainsamling. 
 
3.1.1 Reliabilitet och validitet  
 
Genom att nyttja en referensgrupp och därmed samarbeta med kunniga inom ett valt område 
kunde Livsmedelsverket öka sannolikheten att relevanta frågor ställs i enkäten. Denna metod 
kallas face validity, ytvaliditet (Forsberg & Wengström 2003). Vissa frågor i enkäten är även 
hämtade från, alternativt inspirerade av, SkolmatSveriges (2019a) verktyg vilket stöder skolor 
och kommuner i arbetet att utveckla måltidens kvalitet, från den kommunkartläggning som 
Skolmatens vänner genomförde i samarbete med Livsmedelsverket gällande skolmaten i 
grundskolan (Skolmatens vänner & Livsmedelsverket, 2016) samt av frågor nyttjade i en 
nationell undersökning av äldreomsorgens måltidsverksamheter (Skinnars Josefsson, 2018), 
vilken initialt togs fram av Socialstyrelsen i samarbete med Umeå universitet (2005).  
 
Livsmedelsverket genomförde en pilotundersökning i slutet av april år 2018 där sex 
måltidschefer fyllde i enkäten och lämnade sina synpunkter. Baserat på dessa svar gjordes 
ytterligare förändringar. Denna pilotstudie skickades även till en konsult som tidigare 
genomfört kartläggningar av skolmåltider samt en person från Rådet för främjande av 
kommunala analyser (RKA, 2019). Enligt Bryman et al. (2011) är pilotstudier ett annat sätt att 
validera frågorna i en enkät. Den höjer även reliabiliteten vilket handlar om att frågor i 
enkäten är utformade så att de, av samtliga respondenter, uppfattas på det sätt undersökningen 
avser. Ytterligare ett sätt att stärka undersökningens reliabilitet är att inleda enkäten med en 
instruktion gällande upplägg samt hur enkäten ska fyllas i (Hagevi & Viscovi, 2016). 
Livsmedelsverkets enkät inleddes med ett missiv innehållandes information kring 
kartläggningens syfte, enkätens uppbyggnad, hur och av vem enkäten bör fyllas i samt när 
resultaten skulle presenteras (Livsmedelsverket, 2018a). 
 
3.2 Föreliggande studie 
 
3.2.1 Metod och datainsamling 
 
Utvalda måltidsorganisatoriska variabler ur Livsmedelsverkets (2018b) enkät nyttjades i 
denna studie. De enkätsvar som analyserades bestod till största del av frågor med fasta 
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svarsalternativ samt flervalsfrågor (se Bilaga 2). Dessa kom från samtliga delenkäter och 
tillhörde de fem rubrikerna måltidsorganisationens uppbyggnad, organisation, styrdokument, 
kökens placering samt rubriken bakgrundsfråga, vilken enbart hör till delenkäten för särskilda 
boenden. Måltidsorganisationens uppbyggnad tas upp i den kommunövergripande delenkäten 
och frågor som valts från denna del var ifall måltidschef eller motsvarande finns i kommunen 
(fråga K1), vilka måltider denna ansvarar för (fråga K2) samt ifall kommunen har en 
samlad/gemensam organisation för den kommunala måltidsorganisationen i förskola, 
grundskola och särskilda boenden (fråga K4). De variabler som analyserades avseende 
organisation, styrdokument och kökens placering upprepades i delenkäterna förskola, skola 
och särskilda boenden. Dessa variabler berör vem som är närmast chef för majoriteten av 
kökspersonalen i verksamheterna (fråga F1, G1 & S2), andel personal inom 
måltidsorganisationen i verksamheterna med storköksutbildning, kockutbildning eller 
liknande (Fråga F2, G2 & S4), aktuell skriftlig måltidspolicy för verksamheterna finns (fråga 
F3, G3 & S5), om denna är politisk beslutad (fråga F4, G4 & S6), när denna senast följdes 
upp (fråga F5, G5 & S7) samt hur många procent av verksamheterna som tillagar maten i 
tillagningskök i direkt anslutning till verksamheten (fråga F19, G20 & S20). Två frågor vilka 
var specifika för äldreomsorgen har även används i denna studie. Dessa var om det finns 
särskilda boenden som drivs i kommunal regi i kommunen (fråga S1) samt om dessa har 
måltidsombud/kostombud (fråga S3). Då det inte fanns något krav att enkäten skulle besvaras 
i sin helhet var svarsfrekvensen för de 23 utvalda måltidsorganisatoriska variablerna 
skiftande. Det interna bortfallet för de utvalda kommunövergripande frågorna var 1.3 procent, 
för delenkät förskola var det interna bortfallet 14.4 procent, grundskola 14.3 procent och för 
särskilt boende 17.4 procent. Av de 23 utvalda variablerna har deltagande kommuner i snitt 
svarat på 19.8 stycken (85,9%). 
 
3.2.2 Databearbetning och analys 
 
Den data som erhölls från Livsmedelsverket bearbetades och förbereddes initialt i 
statikprogrammet STATA medan samtliga analyser sedan skedde i statistikprogrammet IBM 
SPSS version 25. Svarsalternativ kodades numeriskt och de variabler med tre eller fler 
liknande alternativ, vilka kunde grupperas utan att göra avkall på studiens syfte, slogs 
samman innan analys. För en överblick av samtliga svarsalternativ innan gruppering, se 
Bilaga 2. För variabeln närmaste chef för majoriteten av kökspersonalen i verksamheterna 
(fråga FI, G1 & S2) slogs svarsalternativen ”Extern entreprenör”, ”Annan” samt ”Vet ej/kan 
ej svara” ihop medan resterande stod kvar som egna alternativ. Av de tretton svarsalternativen 
till variablerna andel av personal inom måltidsorganisationen i verksamheterna med 
storköksutbildning, kockutbildning eller liknande (fråga F2, G2 & S4) samt hur stor andel av 
verksamheterna som tillagar maten i tillagningskök i direkt anslutning till verksamheten 
(fråga F19, G20 & S20) angavs elva i procent. Av dessa grupperades tio svarsalternativ till 
två kluster, 1–50 procent respektive 51–99 procent. Gällande frågan när måltidspolicyn senast 
följdes upp (fråga F5, G5 & S7) där svarsalternativen var i årtal slogs fem årtals-alternativ, 
2014–2018, ihop medan resterande stod kvar som egna alternativ.  
 
Till variablerna om måltidschef fanns i kommunen samt om måltidsorganisationen var samlad 
eller uppdelad på olika verksamheter togs inte svarsalternativen ”Annan lösning” samt ”Vet 
ej/kan ej svara” med i analyser. Detta på grund av att dessa inte bedömdes vara relevanta för 
studiens syfte. Variabeln om måltidschef fanns analyserades genom svarsalternativen ”Ja, det 
finns en måltidschef”, ”Ja, det finns flera måltidschefer” samt ”Nej, det finns ingen 
måltidschef”. Variabeln kring måltidsorganisationens uppdelning analyserades 
svarsalternativen ”Ja, en samlad/gemensam organisation” samt ”Nej, en uppdelad 
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organisation (på olika enheter, förvaltningar eller liknande)”. För frågeställning två, vilken 
undersöker skillnader i den måltidsorganisatoriska styrningen i verksamheterna mellan de 
olika kommuntyperna, slogs inledningsvis de utvalda variablerna från delenkäterna förskola, 
grundskola och äldreomsorg samman och bildade tre övergripande variabler (se Tabell 4). 
Detta för att tydliggöra allmänna tendenser i skillnader av den måltidsorganisatoriska 
styrningen av verksamheterna, innan kommuntyper lades till i analysen för vardera 
verksamhet. 
 
För att besvara studiens två frågeställningar genomfördes Kruskal-Wallis analyser och vid 
påvisad signifikans genomfördes efterföljande parvisa test. Kruskal-Wallis är den icke-
parametriska motsvarigheten till envägs variansanalys (ANOVA) (Bryman et al., 2011). I 
denna studie sattes signifikansnivån till p<0.05. Bonferroni justeringar genomfördes med 
syfte att minska risken för Typ-I fel. Då denna studie hade tre jämförande grupper, 
kommuntyp A-C, korrigerades signifikansnivån till a=0.02 (0.05/3) i enlighet med 
Bonferronimetoden. Enkätfrågan gällande vilka måltider måltidschef ansvarar för (fråga K2) 
analyserades deskriptivt. Detta på grund av att det var möjligt för respondenter att ange fler än 
ett svarsalternativ i detta fall, vilket innebar att varje svarsalternativ stod som en egen 
variabel. Två enkätfrågor vilka var specifika organisatoriska frågor för särskilda boenden var 
om det finns särskilda boenden som drivs i kommunal regi i kommunen (fråga S1) samt om 
dessa har måltidsombud/kostombud (fråga S3) vilka undersöktes separat genom en 
frekvensanalys.  
 

3.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Det missiv som skickades ut i samband med Livsmedelsverkets enkätundersökning bidrog till 
att de forskningsetiska grundprinciper (Vetenskapsrådet, 2002) som bedömdes vara aktuella i 
detta fall möttes. Enkätens syfte och sammanhang förmedlades samtidigt som det frivilliga 
deltagandet framgick. Den information som gavs i missivet innefattade det som deltagare 
behövde veta för att göra ett medvetet beslut och som kunde tänkas påverka deras villighet att 
delta, i enlighet med informationskravet. Gällande samtyckeskravet berörde 
Livsmedelsverkets kartläggning enbart vuxna som själva bestämde över sin medverkan och 
kunde ge sitt eget samtycke. Ett visst beroendeförhållande föreligger dock i och med denna 
sorts undersökning då den genomförts av en myndighet där deltagare kan uppleva en vilja att 
vara till lags, och även anse sig bli gynnade av detta förhållningssätt. Det som nämns i 
nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet var inte aktuellt då Livsmedelsverkets 
kartläggning fokuserar på förhållanden i kommuner, och uppgifter om enskilda personer ej 
nyttjades. Konfidentialitetskravet handlar om att all information kring deltagare ska hanteras 
med största möjliga konfidentialitet medan nyttjandekravet tar upp vikten av anonymitet för 
deltagare, och att uppgifter som samlades in enbart får användas till forskningsändamålet 
(Vetenskapsrådet, 2002). Den data som samlades in från kartläggningen är offentlig och finns 
publicerad på Livsmedelsverkets (2019a) hemsida, vilket kommuner fick information om via 
missivet. Då enkätundersökningen som Livsmedelsverket genomförde ej riktades till 
privatpersoner bedömde myndigheten att en etikansökan inte krävdes. 
 
Som tidigare nämnt nyttjas den data som Livsmedelsverket samlat in i föreliggande studie 
vilket innebär att ovanstående forskningsetiska åtgärder även gäller i detta fall. Samtliga 
resultat från denna aktuella studie redovisas på gruppnivå och kan därför inte härledas till en 
speciell kommun.  
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4 Resultat 
 
Av de 263 av 290 kommuner i landet som deltagit i Livsmedelsverkets kartläggning klassas 
16.3 procent (n=43) som kommuntyp A (storstäder och storstadsnära kommuner), 35.7 
procent (n=94) som kommuntyp B (större städer och kommuner nära större stad) och 47.9 
procent (n=126) hör till kommuntyp C (mindre städer och landsbygdskommuner). Detta kan 
jämföras mot Sveriges samtliga kommuner där 15.9 procent (n=46) klassas som kommuntyp 
A, 37.2 procent (n=108) kommuntyp B och 46.9 procent (n=136) som kommuntyp C. Detta 
innebär således att kommuntyp B är underrepresenterat med cirka 1 procentenhet i jämförelse 
med fördelningen i landet. Kommuntyp C är överrepresenterat med cirka 1 procentenhet 
jämfört med den verkliga fördelningen i landet.  
 
4.1 Måltidsorganisationer i relation till kommuntyp 
 
Vid analys av den övergripande måltidsorganisatoriska styrningen mellan kommuntyper, via 
jämförelse av variabler gällande måltidsorganisationernas uppbyggnad, påvisades statistiskt 
signifikanta skillnader mellan kommuntyper gällande ifall måltidschef fanns samt om 
måltidsorganisationen var samlad eller uppdelad på olika verksamheter (se Tabell 1). Detta 
innebar således att kommuntyp spelar en roll i frågan om måltidschef fanns eller ej samt hur 
måltidsorganisationen var fördelad. De olika kommuntyperna var representerade i respektive 
variabel. 
 
TABELL 1 Kruskal-Wallis test för måltidsorganisationernas styrning 

Variabel   H** df p 

Måltidschef finns 21.44 2 <0.001* 

Samlad eller uppdelad 
måltidsorganisation 14.52 2   0.001* 

Not. *Signifikant efter Bonferroni justering 
Not. **H-värdet i en Kruskal-Wallis analys motsvarar Chi2-värde 
 

 
Huruvida det fanns en eller flera måltidschefer beroende på kommuntyp påvisades bara gälla i 
de fall där kommuntyp A stod som konstant. Således var det enbart i jämförelserna mellan 
kommuntyp A och B (p<0.001) samt A och C (p<0.001) det förelåg signifikanta skillnader (se 
Tabell 2). Större städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) samt mindre städer 
och landsbygdskommuner (kommuntyp C) hade en större andel kommuner där en eller flera 
måltidschefer var anställda jämfört med storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp  
A). 
 
Angående måltidsorganisationernas fördelning mellan olika kommuntyper fanns en 
signifikant skillnad mellan kommuntyp A och C (p=0.001), kommuntyp påverkade i detta fall 
om måltidsorganisationen var samlad eller uppdelad på olika verksamheter. I storstäder och 
storstadsnära kommuner (kommuntyp A) hade 53.5 procent en samlad organisation, 
motsvarade procentsats i de mindre städerna och landsbygdskommunerna (kommuntyp C) var 
82.3 procent. Cirka en tredjedel av storstäder och storstadsnära kommuner hade en uppdelad 
organisation medan cirka en tiondel av de mindre städerna och landsbygdskommunerna hade 
detta.  
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TABELL 2 Fördelning mellan kommuntyper gällande om måltidschef var anställd samt 
om måltidsorganisationen var samlad/uppdelad på olika verksamheter  

 En eller flera 
måltidschefer 

Ingen 
måltidschef 

 Samlad 
organisation 

Uppdelad 
organisation   

Kommuntyp % %  % % 
A 65.1 14  53.5 32.6 
B 95.7 1.1  69.6 22.8 
C 92.8 1.6  82.3 13.7 

Not. Svarsalternativen ”Annan lösning” samt ”Vet ej/kan ej svara” är ej representerade i denna tabell  
 
Måltidschefernas ansvar över de olika måltidsorganisationerna skiljde sig procentuellt mellan 
kommuntyper. I mindre städer och landsbygdskommuner (kommuntyp C) ansvarade 
måltidschefen/-er i större utsträckning för de offentliga måltiderna jämfört med storstäder och 
storstadsnära kommuner (kommuntyp A) samt större städer och kommuner nära större stad 
(kommuntyp B) (se Tabell 3). 
 
TABELL 3 Fördelning av måltidsverksamheter som måltidschef ansvarar för i de olika 
kommuntyperna angett i procent (n=263) 

Not. a n = 43. b n = 94. c n = 126. 
 

4.2 Måltidsorganisatorisk styrning mellan verksamheter och 
kommuntyp 
 
Vid analys på verksamhetsnivå där de övergripande måltidsorganisatoriska variablerna 
gällande förskola, grundskola samt äldreomsorg jämfördes fanns signifikanta skillnader inom 
grundskola (se Tabell 4). Detta innebar att det fanns en skillnad i måltidsorganisatorisk 
styrning i grundskola. De olika kommuntyperna var representerade i respektive 
verksamhetsområdet.  
 
TABELL 4 Kruskal-Wallis test för måltidsorganisatorisk styrning  

 

Not. *Signifikant efter Bonferroni justering 
Not. **H-värdet i en Kruskal-Wallis analys motsvarar Chi2-värde 
 
Grundskola hade, oavsett kommuntyp, flest jakande svar procentuellt för samtliga variabler 
bortsett från variabeln gällande utbildad kökspersonal, där förskola hade en högre andel (se 
Tabell 5). Vid jämförelse mellan kommuntyp kopplat till måltidsorganisation fanns de största 
skillnaderna mellan kommuntyp A och C. Mindre städer och landsbygdskommuner 

Kommuntyp Förskola Grundskola Särskilt boende Vet ej/kan ej svara 
Aa 60.5 65.1 46.5 - 
Bb 83 93.6 87.2 1.1 
Cc 91.3 91.3 85.7 - 

Verksamhet   H** df p 
Förskola  4.5 2 0.1 
Grundskola  12.6 2    0.002* 

Äldreomsorg 1.8 2 0.4 
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(kommuntyp C) hade en procentuellt högre andel jakande svar för en övervägande del av 
frågorna. Storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp A) hade enbart en högre andel 
gällande måltidspolicyns revidering samt andel tillagningskök i anslutning till verksamheten.  

 
4.2.1 Förskola 
 
Genom analys av den måltidsorganisatoriska styrningen i förskola där kommuntyper 
jämfördes i relation till utvalda variabler fanns signifikanta skillnader mellan kommuntyper 
för samtliga av de utvalda måltidsorganisatoriska variablerna berörande förskola, bortsett från 
de gällande måltidspolicy (se Tabell 6). Detta innebar att det fanns skillnader i 
måltidsorganisatorisk styrning av förskolor mellan kommuntyper. För variabeln berörande 

TABELL 5 Skillnader i styrning av måltidsorganisation i förskola, grundskola och äldreomsorg 
mellan kommuntyper 
                    Svar                                 Kommuntyp 

 Verksamhet* Total Ja Total A B C 
    n n % % % % 
Organisation 

Kommunens måltidschef är 
chef för kökspersonal 

I 244 182 74.6 51.2 75.3 82 

II 238 193 81.1 56.4 87.7 84.7 
III 228 174 76.3 58.8 77.6 80.5 

Utbildad kökspersonal 
överstiger 50% 

I 221 194 87.8 69.2 90.3 92.7 

II 231 189 81.8 60.5 83.1 87.9 

III 222 176 79.3 67.6 78.4 83.3 
Styrdokument 

Skriftlig måltidspolicy 
finns 

I 246 206 83.7 73.8 86.4 85.4 

II 241 206 85.5 80.5 88.9 84.9 

III 228 191 83.8 85.7 80 85.6 

Politiskt beslutad 
måltidspolicy/styrdokument 

I 203 192 94.6 93.3 92.8 96.2 

II 204 196 96.1 90.9 97.2 97 

III 189 174 92.1 80 93.2 95 

Policy/styrdokument 
reviderad senaste fem åren 

I 203 148 72.9 80 72.9 70.9 

II 203 148 72.9 75.8 71.8 72.7 

III 189 134 70.9 73.3 71.2 70 
Kökens placering 

Tillagningskök i anslutning 
till verksamheten överstiger 
50% 

I 234 114 48.7 66.6 58.4 36.4 

II 235 161 68.5 71.8 65.8 69.2 

III 223 109 48.9 50 45.3 50.9 
Not. *I motsvarar förskola, II motsvarar grundskola och III äldreomsorg. 
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närmast chef över kökspersonal skiljde sig storstäder och storstadsnära kommuner 
(kommuntyp A) från såväl större städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) som 
mindre städer och landsbygdskommuner (kommuntyp C). I kommuntyp B och C var 
måltidschefen i högre grad chef för kökspersonal än i kommuntyp A (se Tabell 5). Storstäder 
och storstadsnära kommuner skiljde sig även från mindre städer och landsbygdskommuner då 
dessa hade en lägre andel kökspersonal med en anpassad utbildning (se Tabell 5 & Tabell 6). 
Mindre städer och landsbygdskommuner hade en lägre andel tillagningskök i anslutning till 
verksamheten jämfört med storstäder och storstadsnära kommuner samt större städer och 
kommuner nära större stad (se Tabell 5 & Tabell 6). 
 
TABELL 6 Parvisa jämförelser mellan kommuntyper gällande måltidsorganisatorisk styrning inom 
förskola för signifikanta resultat av Kruskal-Wallis test och efterföljande Bonferroni justeringar 
  Förskola H** df p 

 Måltidschef är chef för kökspersonal 14.4 2 0.001* 

Jämförelser 
mellan 
kommuntyper 

AxB 30.5 2  0.01* 
BxC 6.1 2 >0.05 
CxA 36.7 2   <0.001* 

 Andel kökspersonal med anpassad utbildning 9.1 2   0.01* 

Jämförelser 
mellan 
kommuntyper 

AxB 22.3 2   0.07 
BxC 5.2 2 >0.05 
CxA 27.5 2     0.008* 

 Tillagningskök i anslutning till verksamheten 20.5 2   <0.001* 

Jämförelser 
mellan 
kommuntyper 

AxB 23 2   0.19 
BxC 26.3 2   0.01* 
CxA 49.3 2   <0.001* 

 Skriftlig policy finns - 2   0.17 

 Policyn är politiskt beslutad - 2   0.62 

 Policyn är reviderad senaste fyra åren - 2   0.68 
Not. *Signifikant efter Bonferroni justering 
Not. **H-värdet i en Kruskal-Wallis analys motsvarar Chi2-värde 

 
4.2.2 Grundskola 
 
Jämförelser mellan kommuntyper i relation till utvalda måltidsorganisatoriska variabler 
berörande grundskola fann enbart signifikant skillnad gällande om måltidschefen var chef för 
kökspersonal (se Tabell 7). Storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp A) skiljde 
sig från större städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) samt från mindre städer 
och landsbygdskommuner (kommuntyp C). I storstäder och storstadsnära kommuner var en 
lägre andel måltidschefer ansvariga för kökspersonalen (se Tabell 5 & Tabell 7). 
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TABELL 7 Parvisa jämförelser mellan kommuntyper gällande måltidsorganisatorisk styrning inom 
grundskola för signifikanta resultat av Kruskal-Wallis test och efterföljande Bonferroni justeringar 
  Grundskola H** df p 

 Måltidschef är chef för kökspersonal 19.4 2  <0.001* 

Jämförelser 
mellan 
kommuntyper 

AxB  38 2 <0.01* 
BxC  -3.3 2 >0.05 
CxA   34.7 2 <0.01* 

 Andel kökspersonal med anpassad utbildning - 2   0.14 

 Tillagningskök i anslutning till verksamheten - 2   0.48 

 Skriftlig policy finns - 2   0.45 

 Policyn är politiskt beslutad - 2   0.25 

 Policyn är reviderad senaste fyra åren                      - 2   0.99 
Not. *Signifikant efter Bonferroni justering 
Not. **H-värdet i en Kruskal-Wallis analys motsvarar Chi2-värde 

 
4.2.3 Äldreomsorg 
   
Mindre städer och landsbygdskommuner (kommuntyp C) hade den högsta andelen 
kommunalt styrda särskilda boenden. Fördelningen mellan storstäder och storstadsnära 
kommuner (kommuntyp A) samt större städer och kommuner nära större stad (kommuntyp B) 
var ungefär densamma (se Figur 1). Andel kommunala särskilda boenden med måltids/-
kostombud skilde sig inte nämnvärt mellan kommuntyper, som högst fyra procentenheter (se 
Figur 2).  

 
 
 

 
 
Samtliga resultat för äldreomsorgen var icke-signifikanta (se Tabell 8). Det förelåg således 
ingen statistisk signifikant skillnad mellan kommuntyper vid analys av utvalda 
måltidsorganisatoriska variabler inom äldreomsorgen. I storstäder och storstadsnära 
kommuner hade en lägre andel måltidschefer ansvar för kökspersonalen på de särskilda 
boendena samt ett längre antal policys var politiskt beslutade (se Tabell 5).  
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TABELL 8 Parvisa jämförelser mellan kommuntyper gällande måltidsorganisatorisk styrning inom 
äldreomsorg för signifikanta resultat av Kruskal-Wallis test och efterföljande Bonferroni justeringar 
  Äldreomsorg H* df p 

 Måltidschef är chef för kökspersonal 6.5 2   0.04 

Jämförelser mellan 
kommuntyper 

AxB  21.3 2   0.11 
BxC  2.8 2 >0.05 
CxA   21.1 2   0.04 

 Andel kökspersonal med anpassad utbildning - 2   0.06 

 Tillagningskök i anslutning till verksamheten - 2   0.42 

 Skriftlig policy finns - 2   0.05 

 Policyn är politiskt beslutad 6.9 2   0.03 

Jämförelser mellan 
kommuntyper 

AxB  12.3 2  0.1 
BxC  1.5 2 >0.05 
CxA   13.8 2   0.03 

 Policyn är reviderad senaste fyra åren                                 - 2   0.98 
Not. *H-värdet i en Kruskal-Wallis analys motsvarar Chi2-värde 
 

5 Diskussion  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur olika kommuners måltidsorganisationer var 
organiserade samt styrda. Detta studerades via analys av skillnader i den övergripande 
måltidsorganisatoriska styrningen mellan olika kommuntyper vilket även relaterades till 
verksamheterna förskola, grundskola och äldreomsorg. 
 
Signifikanta skillnader fanns mellan kommuntyper för om måltidschef fanns i kommunen 
eller ej samt ifall organisationen var samlad eller decentraliserad. Gällande antalet 
måltidschefer i organisationen, måltidschefernas ansvar över de olika måltidsorganisationerna 
samt om måltidsorganisationen var samlad eller decentraliserad fanns störst skillnader mellan 
kommuntyp A och C. Vid separat analys av varje verksamhet fanns signifikanta skillnader för 
grundskola gällande om måltidschefs ansvarar för kökspersonal mellan kommuntyp A och B 
(p<0.01) samt A och C (p<0.01), där en lägre andel måltidschefer var ansvariga för 
kökspersonalen inom kommuntyp A (51.2%)  i jämförelse med kommuntyp B (75.3%) samt 
C (75.3%). För förskola fanns skillnader ifall måltidschef var chef för kökspersonalen 
(p=0.001) mellan kommuntyp A och B (p=0.01) samt mellan kommuntyp A och C (p<0.001), 
kommuntyp A skildes från både kommuntyp B och C då måltidschef i dessa två 
kommuntyper i högre grad hade ansvar för kökspersonal. Skillnader inom förskola påvisades 
även gällande variabel kökspersonal med anpassad utbildning (p=0.01) mellan kommuntyp A 
och C (p=0.008), där kommuntyp A hade 69.2 procent med anpassad utbildning och 
kommuntyp C hade 92.7 procent. Slutligen påvisades även signifikanta skillnader inom 
förskola för variabel andel tillagningskök i anslutning till verksamheten (p<0.001) mellan 
kommuntyp B och C (p=0.01)  samt mellan kommuntyp A och C (p<0.001).  Kommuntyp C 
hade en lägre andel tillagningskök i anslutning till verksamheten jämfört med kommuntyp A 
och B. Ingen skillnad framkom mellan kommuntyper gällande måltidsorganisatorisk styrning 
inom äldreomsorgen. 
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5.1 Resultatdiskussion 
 
5.1.1 De olika kommuntypernas övergripande måltidsorganisatoriska styrning 
 
Analyser av skillnader i den övergripande måltidsorganisatoriska styrningen mellan olika 
kommuntyper visade genomgående skillnader mellan kommuntyp A, storstäder och 
storstadsnära kommuner och kommuntyp C, mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner.  
Bakomliggande orsaker till dessa skillnader kan möjligtvis härledas till den höga lokala 
autonomi som råder i landet i kombination med karaktäristiska variationer kommuntyper 
emellan gällande exempelvis befolkningsmängd och, i detta fall, förutsättningar gällande 
organisation och styrning av måltidsorganisationer (Statistiska Centralbyrån, 2018; SKR, 
2016). 
 
Kommuner vilka hör till kommuntyp A hade en lägre andel anställda måltidschefer (65.1%) 
samt en högre andel decentraliserade måltidsorganisationer (32.6) jämfört med kommuner 
inom kommuntyp C (92.8% hade en eller flera måltidschefer, 13.7% hade en decentraliserad 
måltidsverksamhet). Studier på området rörande jämförelser mellan kommuntyper gällande 
verksamheter med olika organisation saknas och en kunskapslucka råder då liknande 
enkätundersökningar inte gjorts tidigare. Gällande decentraliseringen av måltidsorganisationer 
är det av vikt att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att säkerställa både kvalitet och 
livsmedelssäkerhet då möjliga nackdelar vid en decentraliserad måltidsorganisation kan vara 
att den spridda ansvarsfördelningen leder till en oklarhet kring vem som ansvarar för 
måltidsupplevelsen som helhet (Yngve, 2006; Olsson & Waling, 2016). Detta i kombination 
med att en samordnande funktion i form av en måltidchef inte finns inom verksamheten kan 
leda till att måltidsproduktionen påverkas negativt där den offentliga måltiden inte uppnår de 
krav som finns gällande näringsriktighet, säkerhet samt hållbarhet (Olsson & Waling, 2016). 
 
En tänkbar orsak till dessa övergripande måltidsorganisatoriska skillnader mellan storstäder 
och storstadsnära kommuner och mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner kan vara att 
storstäder samt storstadsnära kommuner har privatiserat måltidsorganisationen till en högre 
grad än mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner. Kopplingar har hittats mellan 
kommunstorlek och graden av privatisering där kommuner med en tätare befolkningsmängd 
har ett bredare utbud av privata utförare i jämförelse med glesbygdskommuner (Stolt, 
Blomqvist & Winblad, 2011). Det svårt för privata utförare att etablera sig i 
glesbygdsområden vilket kan bero på att dessa kommuner kan innebära en mindre marknad 
och därmed mindre vinst. Kommuner vilka kan klassas som stad har även visats vara mer 
förändringsbenägna än tätorter och landsbygdskommuner. Det är således enklare för privata 
aktörer att etablera sig i kommuner med fler invånare (Yngve, 2006; Guo & Willner, 2017; 
Skinnars Josefsson, 2018). Potentiella fördelar med privata aktörer är att möjlighet till 
individanpassade måltider kan öka och fler offentliga måltider kan erbjudas men för att detta 
inte ska ske på bekostnad av måltidens kvalitet och livsmedelssäkerhet krävs tydliga riktlinjer 
(Lindqvist & Borell, 2006). En ökad grad av decentralisering i kombination med privatisering 
kan således möjligtvis förklaras genom ett ökat krav på så kallad kundanpassning samt att 
efterfrågan finns att beslut ska tas ”nära kunden” (Lindqvist & Borell, 2006; Yngve, 2006). 
För offentlig verksamhet breddas kundbegreppet till intressenter, exempelvis barn, elever och 
äldre (SKR, 2011). Ytterligare en orsak till denna skillnad mellan kommuntyper kan vara en 
skiftande efterfrågan bland invånare i olika kommuntyper gällande privatiseringar där ett ökat 
krav på effektivisering och individualisering samt anpassning gällande kostrestriktioner och 
höga kvalitetsförväntningar finns inom urbana områden (Blomqvist et al., 2008; Assaf et al., 
2008; Lindqvist & Borell, 2006).  
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Trots att regelverket för förskola, skola samt äldreomsorg bestäms på nationell nivå genom 
större reformer och mer specifika regleringar (SKR, 2019a) kan val av organisationsform, 
privatiseringsgrad samt val av att ha en måltidschef eller ej kopplas till konkreta beslut som 
fattas på lokal nivå. Samtliga av ovannämnda tänkbara orsaker till de skillnader som fanns 
mellan kommuntyp A och C gällande övergripande måltidsorganisatorisk styrning 
understryker således den betydelse lokala beslut har (Jordahl, 2013). 
 
5.1.2 Måltidsorganisatorisk styrning av verksamheterna förskola, grundskola 
och äldreomsorg bland kommuntyperna  
 
Vid analys av skillnader i den måltidsorganisatoriska styrningen inom förskola, grundskola 
samt äldreomsorg kopplat till kommuntyp fanns återigen genomgående skillnader mellan 
storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp A) och mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner (kommuntyp C). Stora skillnader fanns mellan dessa kommuntyper för 
samtliga verksamheter gällande om andel utbildad kökspersonal överstiger 50 procent där 
andelen för kommuntyp A var 69.2 procent för grundskola, 60.5 procent förskola och 67.6 
procent för äldreomsorgen. Detta i relation till kommuntyp C där 92.7 procent hade över 50 
procent utbildad kökspersonal inom grundskola, 87.9 procent inom förskola och 83.3 procent 
inom äldreomsorgen. En möjlig orsak till detta kan vara kopplingen till att kommuner inom 
kommuntyp A även har en lägre andel måltidschefer som är chef för kökspersonalen, där 
signifikanta skillnader för denna variabel återfanns inom både grundskola och förskola mellan 
dessa kommuntyper. Att en kostchef med anpassad utbildning är chef för kökspersonalen kan 
vara en bidragande faktor till att utbildad personal anställs till måltidsverksamheterna för att 
säkerställa måltidens kvalité och säkerhet. Ytterligare tänkbara orsaker till dessa skillnader 
mellan kommuntyperna kan vara att verksamheter i storstäder och storstadsnära kommuner 
kan ha en större personalomsättning än verksamheter i mindre städer/tätorter och 
landsbygdskommuner. I större städer kan det möjligtvis finnas fler valmöjligheter vad gäller 
arbete och det kan råda en annan kultur i större städer än i landsbygdskommuner där det kan 
vara vanligare för personer att arbeta på sin arbetsplats en längre tid, medan personer i större 
städer byter arbete mer frekvent. Detta kan även vara en orsak till att en lägre andel anställd 
personal har passande utbildning då det i storstäder kan vara av större vikt att snabbt fylla en 
tjänst, om än för en kort period, istället för att det, som det möjligtvis kan vara i mindre 
kommuner, anställs personal med tanken att de ska ha arbetet en lägre tid.  
 
Gällande andel tillagningskök i anslutning till verksamheten hade kommuntyp C en lägre 
andel jämfört med kommuntyp A. En tänkbar orsak till detta kan vara att en kommuns 
geografiska struktur påverkar såväl organisation som produktionsmetod. Vid val av kök vilket 
bör ha kapacitet att täcka en kommuns måltidsorganisation spelar geografiska förutsättningar 
en stor roll, frågor som var mottagare finns och hur stora avstånden är mellan 
produktionsställen och serverings-alternativt leverensställen är viktiga (Yngve, 2006). 
 
Skillnader i måltidsorganisatorisk styrning upptäcktes även mellan förskola/grundskola i 
relation till särskilda boenden. Möjliga orsaker bakom resultat vilka visade skillnader i 
måltidsorganisatorisk styrning mellan förskola/grundskola och särskilda boenden kan vara 
utmaningen i att samtidigt som god och näringsrik mat ska erbjudas, till låg kostnad, ökar 
krav och förväntningar från både mottagare, närstående samt politiker. Måltidsorganisationen 
förväntas följa flertalet lagar däribland skollag, livsmedelslag samt arbetsmiljölag samtidigt 
som politiska mål och ekonomiska ramar ska hållas. Detta kan potentiellt leda till svårigheter 
i att prioritera samtliga verksamheter. Den stora komplexitet som råder gällande styrning av 
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måltidsorganisationer i kombination med höga krav samt ett behov av utvärdering och 
uppföljningsrutiner (Edwards & Hartwell, 2009; Fjellström, Mattsson Sydner, Sidenvall, 
Raats & Lumbers, 2015) kan därav leda till att prioriteringar görs där fokus till högre grad 
tänkbart ligger på förskola samt grundskola i jämförelse med äldreomsorg. En orsak till detta 
kan vara att måltider inom äldreomsorgen betraktas som ett stöd till verksamheten istället för 
en kärnverksamhet (Skinnars Josefsson, 2018). Ytterligare en faktor till skillnaderna kan vara 
att skollunchen är lagstadgad (SkolmatSverige, 2019b) medan äldreomsorgens måltider inte 
är det, vilket möjligtvis kan innebära ett skilt förhållningssätt och skilda prioriteringar mellan 
skola och äldreomsorg.  
 
5.2 Resultat i relation till kostvetarprofessionen  
 
Att arbeta som kostvetare inom de kommunala måltidsorganisationerna i förskola, grundskola 
och/eller särskilda boenden kan, bland annat, innebär att ha en helhetssyn på måltiderna och 
sträva efter att skapa bästa möjliga förutsättningarna för de som arbetar med, och de som tar 
del av dessa måltider. Olika kommuntyper i Sverige har olika förutsättningar samt varierade 
behov-och förhållanden vilket innebär att det inte finns någon universallösning vilken 
fungerar för landets samtliga måltidsorganisationer. Denna studie kan uppmuntra såväl 
kostvetare som kommuner till att inspireras och utbyta kunskap samt tillvägagångssätt över 
kommungränser. Detta kan i sin tur bidra till ökad kompetensutveckling, delaktighet och stöd 
i arbetet med att hantera den komplexitet som området offentliga måltider innebär. De resultat 
som erhållits från denna studie kan uppmuntra till utvärdering av den egna 
måltidsorganisationen och även ge en överblick av tendenser inom och mellan landets olika 
kommuntyper gällande måltidsorganisatorisk styrning, vilket kan belysa 
utvecklingsmöjligheter för den egna måltidsorganisationen. Förhoppningen är att såväl 
Livsmedelsverkets kartläggning som denna efterföljande studie kan vara källa till diskussion 
måltidsorganisationer emellan med mål att bygga en gemensam grund och vision för de 
offentliga måltiderna.  
 
5.3 Metoddiskussion 
 
Att analysera data som samlats in från annan part har inneburit såväl fördelar som nackdelar. 
Då metoden för datainsamling redan var bestämd och insamling genomförd av 
Livsmedelsverket fanns ingen möjlighet att lägga till alternativt ändra faktorer vilket 
påverkade analysarbetet. Internt bortfall identifieras och minimeras fördelaktningen i 
designstadiet i en studie, där även enkäter kan utformas på ett sätt som underlättar för 
respondenter (Westergren & Jakobsson, 2006). Det interna bortfall som detta datasetet 
innehöll uteslöts från samtliga analyser då det inte var möjligt att ersätta dessa med ett 
generellt medelvärde, detta på grund av att datan var icke-parametrisk. Det interna bortfallet 
varierade beroende på såväl fråga som delenkät, vissa kommuner hade exempelvis enbart 
svarat på frågor hörande till delenkät grundskola medan andra svarat på exempelvis en fråga 
per delenkät. På grund av den icke-parametriska datan var imputering inget alternativ då ett 
medelvärde inte hade gett någon, för denna studie, användbar information. Som följd av en 
hög grad av internt bortfall finns risk att resultaten påverkats vilket leder till att studien kan 
anses vara mindre precis i sina antaganden. Ett högt externt bortfall riskerar att påverka 
resultatens generaliserbarhet på populationsnivå (Bryman & Nilsson, 2011). Trots att det 
externa bortfallet i denna studie bedömdes vara lågt och att urvalet var representativt så kan 
den höga graden av internt bortfall ha påverkat studiens resultat och därmed även dess 
generaliserbarhet. 
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Enkätens icke-parametriska natur ledde till ett begränsat val av passande analytiska tester då 
det exempelvis inte var möjligt att ta ut ett medelvärde baserat på svaren från enkäten, eller att 
svarsalternativen kunde rangordnas hierarkiskt där ett kodningsvärde på exempelvis fyra inte 
kan sägas vara dubbelt så mycket som ett kodningsvärde på två. I enkäten nyttjas fasta 
svarsalternativ samt flervalsfrågor vilket underlättar arbetet att analysera samt jämföra olika 
svar med varandra (Hagevi & Viscovi, 2016). Dock har datasetets uppbyggnad lett till att 
studiens resultat kan anses vara mindre precisa än vad som önskats initialt på grund av de 
anpassningar samt avgränsningar som gjorts för att besvara syftet. Exempel på detta är de 
svarsalternativ med procentsatser där grupperingar gjordes vilka representerade mindre än 
hälften samt mer än hälften. Detta innebär att respondenter som angett tio procent i den 
ursprungliga enkäten likställs med de respondenter som svarat 40 procent. Gruppering av 
svarsalternativ gjordes med syfte att avgränsa det omfattande materialet, detta kan dock ha 
skett på bekostnad av resultatredovisningens precision.  
 
Då enkäten som ligger till grund för detta dataset upplevs vara utformad och menad för att 
presentera deskriptiv statistik, och föreliggande studie syftade till att göra statistiska analyser, 
har ovannämnda anpassningar samt avvägningar genomförts. För vidare studier inom detta 
område föreslås att denna enkät bearbetas med det efterföljande analysarbetet i åtanke, samt 
för att minska det interna bortfallet och för att erhålla mer precisa samt representativa resultat.  
Detta hade exempelvis kunnat uppnås om respondenter, via missivet, uppmanats att svara på 
samtliga enkätfrågor. Då denna enkät var webbaserad kan ytterligare en åtgärd för att minska 
det interna bortfallet vara att möjligheten att skicka in enkäten görs tillgänglig först när 
samtliga frågor per delenkät är besvarade. Risk med detta hade dock kunnat vara att det 
externa bortfallet ökar då detta kräver mer av respondenter då genomförande av enkäten blir 
mer tids-och resurskrävande. Ytterligare en möjlig följd av detta kan vara att respondenter 
inte tänker igenom och ger sanningsenliga svar utan väljer enbart ett svarsalternativ med syfte 
att bli klar med enkäten. I detta fall är det dock troligt att dessa åtgärder hade gett positiva 
följder i form av ett minskat internt bortfall då denna sorts kartläggning var efterfrågad bland 
respondenter. Ytterligare åtgärder för att underlätta efterföljande analysarbete kan vara att 
begränsa antalet svarsalternativ per fråga och i största möjliga mån utveckla frågor där enbart 
ett svar erfordras. Detta är främst aktuellt om syftet är att utföra statistiska analyser på den 
insamlade datan.  
 
Studiens styrka är, som tidigare nämnt, att respondenter uttryckt en önskan om denna sorts 
kartläggning vilket kan vara ett incitament för noggrannhet och att ge sanningsenliga svar. 
Genom att nyttja en digital enkät nås även ett stort urval på ett kostnadseffektivt sätt (Hagevi 
& Viscovi, 2016). Generella risker finns dock med enkäter som respondenter förväntas fylla i  
på egen hand då sanningsenliga svar inte kan säkerställas, vilket kan vara ett resultat av social 
önskvärdhet, när respondenter besvarar frågor på det sätt de tror är önskvärt (Chung & 
Monroe, 2003). Detta kan främst vara en risk i detta fall då enkäten distribueras av 
Livsmedelsverket (2019b), vilket är Sveriges centrala kontrollmyndighet på 
livsmedelsområdet. Ytterligare risker med dessa enkäter är att frågor kan tolkas på olika sätt 
vilket i sin tur kan ge skilda svar från respondenter trots att de egentligen syftar till samma sak 
(Demetriou, Ozer, & Essau, 2015). Vad som kan ses som en svaghet med enkäten är att ingen 
statistisk analys har genomförts för att undersöka enkätens validitet. Dock så var frågor tagna 
från andra studier samt framtagna i samarbete med kunniga på området, vilket kan tala för att 
mätinstrumenten mäter det som avses. 
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Gällande de resultat som erhölls från äldreomsorgen skiljer sig signifikansen innan och efter 
utförd Bonferroni-justering. Detta påverkar hur resultat tolkas då tidigare signifikanta resultat 
nu förkastas. Risker med denna justering är att medan Typ-I fel undviks, ökar risken för Typ-
II fel, att behålla en hypotes fastän den är falsk. För resultaten från äldreomsorgen är det svårt 
att definitivt fastställa om det handlar om ett Typ-II fel, eller om de icke-signifikanta 
resultaten motsvarar hur det ser ut i verkligheten. Fler studier krävs för att tydliggöra mönster 
i måltidsorganisatorisk styrning inom äldreomsorgen. Då detta är den första kartläggningen av 
detta slag kan Livsmedelsverkets samt denna aktuella studie ses som förstudier.  

6 Slutsats 
 

Denna studie indikerar att skillnader finns gällande den övergripande måltidsorganisatoriska 
styrningen mellan olika kommuntyper. Skillnader finns även mellan kommuntyper berörande 
den måltidsorganisatoriska styrningen i förskola, grundskola och äldreomsorg. Skillnader 
påvisades främst mellan storstäder och storstadsnära kommuner (kommuntyp A) och mindre 
städer/tätorter och landsbygdskommuner (kommuntyp C). Det finns en kunskapslucka inom 
detta område och vidare forskning krävs, där de betydande skillnaderna mellan kommuntyper 
som framkommit i och med denna studie undersökts mer djupgående. Trots att resultaten från 
äldreomsorgen inte påvisade någon signifikans kan dessa resultat ses som möjliga tendenser 
inom dess måltidsorganisation. Detta kan bidra till vidare forskning inom just äldreomsorgens 
måltidsorganisation och dess skillnader mot måltidsorganisation inom förskola och 
grundskola. Denna studie kan således ses som en förstudie vilken kan belysa områden där 
vidare kartläggning behövs samt erbjuda en första överblick i måltidsorganisatoriska 
skillnader mellan kommuntyper i Sverige.  
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Bilaga 1  
Kommungruppsindelning 2017 
 
A. Storstäder och storstadsnära kommuner 
 
A1. Storstäder - kommuner med minst 200 000 invånare varav minst 200 000 invånare i den 
största tätorten. 
 
A2. Pendlingskommun nära storstad - kommuner där minst 40 procent av nattbefolkningen 
pendlar till arbete i en storstad eller storstadsnära kommun. 
 
B. Större städer och kommuner nära större stad 
 
B3. Större stad - kommuner med minst 50 000 invånare varav minst 40 000 invånare i den 
största tätorten. 
 
B4. Pendlingskommun nära större stad - kommuner där minst 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
 
B5. Lågpendlingskommun nära större stad - kommuner där mindre än 40 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i en större stad. 
 
C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner 
 
C6. Mindre stad/tätort - kommuner med minst 15 000 men mindre än 40 000 invånare i den 
största tätorten. 
 
C7. Pendlingskommun nära mindre stad/tätort - kommuner där minst 30 procent av 
nattbefolkningen pendlar till arbete i annan mindre ort och/eller där minst 30 procent av den 
sysselsatta dagbefolkningen bor i annan kommun. 
 
C8. Landsbygdskommun - kommuner med mindre än 15 000 invånare i den största tätorten, 
lågt pendlingsmönster (mindre än 30 procent). 
 
C9. Landsbygdskommun med besöksnäring - landsbygdskommun med minst två kriterier 
för besöksnäring, dvs antal gästnätter, omsättning inom detaljhandel/ hotell/ restaurang i 
förhållande till invånarantalet. 
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Bilaga 2 

Utvalda måltidsorganisatoriska frågor från Livsmedelsverkets 
enkätundersökning  
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