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SAMMANFATTNING  
 
Intresset för veganism har senaste åren ökat i Sverige och likaså har specialkoster i grundskolan. 
Skolmåltiden i grundskolan ska enligt skollagen vara näringsriktig, kostnadsfri och säker, men 
inga tydliga riktlinjer finns kring bemötandet av önskemål baserade på etiska 
ställningstaganden. Varje enskild kommun och skola tar beslut om huruvida vegankost ska 
serveras i grundskolan eller inte. Detta har lett till att landets kommuner agerar olika i frågan – 
vissa kommuner och skolor serverar inte vegankost, eller så krävs ett intyg från vården. 
Studiens syfte var att ta reda på orsaker bakom varför vegansk kost inte serveras i vissa 
kommuner, samt uppfattningen kring vegankost till barn hos kostansvariga i dessa kommuner. 
Semistrukturerade intervjuer med sju kostansvariga i sju kommuner utfördes. Dessa spelades 
in, transkriberades och analyserades utifrån tematisk analys. Samtliga kommuner hade tagit 
fram interna riktlinjer kring specialkost och alternativ kost i grundskolan. Beslutet togs på 
kommunnivå i alla kommuner utom en, där varje enskild skola beslutade i frågan. Liten 
efterfrågan, svårigheter att säkerställa näringsriktigheten och begränsade ekonomiska resurser 
lyftes som vanliga orsaker till att inte servera vegankost. Vissa informanter ansåg att en 
vegankost till barn kunde vara lämplig, medan andra var mer tveksamma. Uppfattningen var 
ofta att en blandkost var det bästa för barn. Problematiken kring alternativa koster var en större 
fråga än enbart veganism och gällde prioritering, resursfördelning och att skolmåltiden skulle 
vara lika för alla. Tydligare riktlinjer samt en meny med ett mindre antal maträtter som 
samtidigt täcker fler behov skulle kunna underlätta för kommuner att tillmötesgå fler elevers 
önskemål. 
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ABSTRACT  

Interest in veganism has increased in Sweden in recent years, as has special diets in compulsory 
school. According to the Education Act, school meals should be free, safe and nutritionally 
adequate, but explicit guidelines regarding requests based on ethical reasons are lacking. 
Whether vegan meals should be served in compulsory school is left to each municipality or 
school to decide, thus resulting in a lack of consistency in the matter – some municipalities and 
schools do not offer vegan meals or require a medical certificate. The aim of this study was to 
investigate why vegan meals were not offered in some municipalities, and what views the food 
service managers held towards vegan diets in children. Semi-structured interviews were 
conducted with seven food service managers in seven municipalities. Interviews were recorded, 
transcribed and analyzed using thematic analysis. All municipalities had produced internal 
guidelines for special- and alternative diets in compulsory school. Municipal decision-making 
was applied in all cases except one, where instead each school decided on the matter. Low 
demand, difficulties ensuring nutritional adequacy and limited economic resources were 
highlighted as common reasons why vegan meals were not served. Some informants deemed a 
vegan diet suitable for children, while others were hesitant. The perception was mainly that an 
omnivorous diet was optimal for children. The complex of problems surrounding alternative 
diets was not limited to veganism, and involved prioritization, resource allocation and ensuring 
equality. Clearer guidelines and a smaller set of dishes that cater to more needs could facilitate 
granting more requests. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har förekomst såväl som brist på specialkoster och alternativa koster i 
grundskolan väckt åsikter. Frågan gäller hur långt skolan ska behöva anpassa sig för att varje 
elev ska få sitt önskemål tillgodosett. I Livsmedelsverkets kartläggning 2018 (Grausne & 
Quetel, 2018) rapporteras om en ökning i efterfrågan på specialkoster och alternativa koster. 
Det gäller förfrågningar som vilar på både medicinska, religiösa och etiska grunder. En av dessa 
alternativa koster är vegankost. Antalet personer som väljer att följa en vegansk kosthållning 
har också ökat senaste åren, och idag uppskattas cirka 3% av Sveriges befolkning vara veganer 
(Novus, 2017). Den traditionella svenska skolmåltiden innehåller animalier, vilket potentiellt 
kan skapa problem för de elever som utesluter dessa typer av livsmedel. Vidare saknas det 
riktlinjer för hur skolor och kommuner ska agera i frågan om alternativa koster grundade på 
etiska ställningstaganden, till skillnad från när behovsanpassad kost efterfrågas på grund av 
medicinska eller religiösa skäl (Livsmedelsverket, 2019a). Detta har resulterat i att kommuner 
i Sverige skiljer sig åt i frågan huruvida vegankost serveras eller inte, där vissa kommuner säger 
ja, andra kräver någon form av intyg och en del nekar helt. Med andra ord – var någonstans i 
landet en elev gör sin skolgång verkar ha betydelse för tillmötesgåendet av elevens önskemål 
kring kost. 
 
2. Bakgrund 
 
2.1 Skolmåltidens historia 
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska kostnadsfri och näringsriktig mat erbjudas alla elever i 
grundskola i Sverige, och redan år 1946 bestämdes det att skolmåltiden skulle bli kostnadsfri 
och till för alla. Innan dess var det endast särskilt utsatta barn som serverades mat i skolan 
(Gullberg, 2006). Skolmåltiden var då en fråga om att hjälpa ekonomiskt utsatta barn och deras 
familjer. Under 1930-talet började en diskussion föras kring det som skulle bli skolmåltiden 
som vi känner den idag. Grundtanken med en skolmåltid till alla barn var dels att förbättra 
nutritionen hos svenska skolbarn, men också som en del i arbetet med att åtgärda köns- och 
klasskillnader. När skolan erbjöd skolmåltider kunde kvinnor ta sig ut i arbetslivet istället för 
att behöva stanna hemma och laga mat till sina barn, samtidigt som alla barn, oavsett den 
socioekonomiska statusen hos familjen, fick möjligheten att äta samma typ av mat serverad på 
samma sätt över landet (ibid). 
 
Det tog över 30 år att implementera skolmåltiden (Gullberg, 2006) och först 1997 lagstadgades 
det att alla barn i skolpliktsålder skulle ha rätt till kostnadsfria skolmåltider (prop. 1997/98:6). 
I förarbeten till den nya skollagen hänvisas det till tidigare propositioner, där den kostnadsfria 
skolmåltiden till barn inom grundskolan beskrivs som viktig av flera anledningar. Bland annat 
nämns att de ekonomiska klyftorna inte ska öka, och att det är viktigt att eleverna får i sig näring 
under dagen för att orka med skoldagen och kunna ta in kunskaper (ibid.). Vikten av en 
näringsriktig skolmåltid lyftes redan i propositionen från 1997, men kravet på näringsriktighet 
infördes inte förrän i 2010 års skollag (prop. 2009/10:165). Vad en näringsriktig måltid är 
beskrivs inte närmare, utan det sker en hänvisning till de svenska näringsrekommendationerna 
som utgångspunkt (ibid.). Enligt Livsmedelsverket (2019a) ska en skollunch ge cirka 30% av 
det dagliga energi- och näringsbehovet.  
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2.2 Skolmåltiden idag 
Som tidigare nämnt har skolmåltiden tydligt förändrats över åren, från att bara täcka in ett fåtal 
ekonomiskt utsatta barn till dagens lag om kostnadsfri och näringsriktig måltid för Sveriges 
samtliga grundskoleelever. Utöver de krav i skollagen (SFS 2010:800) kring kostnadsfri och 
näringsriktig skolmat är det idag ofta Livsmedelsverket som står för faktiska rekommendationer 
och råd i frågan. Kommuner eller skolor kan också ta fram egna styrande dokument, såsom 
policies kring mat och hälsa i grundskolan (Livsmedelsverket, 2019a). 
 
Livsmedelsverket (2019a) beskriver den goda måltiden i skolan i en modell bestående av sex 
pusselbitar; måltiden ska vara god, säker, näringsriktig, trivsam, integrerad samt hållbar. 
Denna måltidsmodell ska inspirera till att skapa goda måltider, och är tänkt att användas som 
utgångspunkt och stöd i bland annat utvecklingen av skolmåltiden och i planeringen av 
upphandlingsunderlag. Näringsriktighet och säkerhet är lagstiftade krav beträffande 
skolmåltiden i grundskolan, medan de andra delarna kompletterar det som Livsmedelsverket 
benämner “den goda måltiden”. Vidare ska maten vara god, trivsam och integrerad – det 
sistnämnda innebär bland annat att måltiden kan användas i det pedagogiska arbetet. Till sist 
ska maten vara hållbar, vilket till största del syftar på klimat- och miljöaspekter men också en 
social hållbarhet, alltså att främja bra livsvillkor för människor (ibid.). Den pedagogiska 
aspekten nämns också i förarbeten till skollagen (prop. 1997/98:6) som ett skäl till varför det är 
viktigt med gemensamma skolmåltider. Lärande och utveckling är skolans huvuduppgift och 
målen med skolan ska även återfinnas i skolmåltiderna. Skolmåltiden ska därmed även ha ett 
pedagogiskt syfte (ibid.). 
 
2.3 Specialkost och alternativa koster 
Barn som av anledningar såsom födoämnesallergi eller andra sjukdomar inte kan äta vissa typer 
av livsmedel har precis som andra barn rätt till säkra och näringsriktiga skolmåltider 
(Livsmedelsverket, 2019a). Barnen får då mat anpassad utefter sina specifika behov. Hur många 
elever som har ett medicinskt behov av denna specialkost är inte helt klarlagt. Livsmedelsverket 
genomförde år 2018 en kartläggning av andelen matgäster som i Sveriges kommuner erbjuds 
specialkost av medicinska skäl. Resultaten varierade mycket, men majoriteten av de svarande 
kommunerna angav att 10-14% av eleverna i grundskolan serverades specialkost. Däremot är 
datan inte heltäckande och 30-40% av kommunerna kunde inte ge svar på frågan (Grausne & 
Quetel, 2018). 
 
I Socialstyrelsens termbank (u.å.) definieras begreppet specialkost som kost vid specifika 
sjukdomstillstånd, till exempel glutenfri eller mjölkproteinfri kost. Vegansk kost och andra 
koster som inte är kopplade till medicinska diagnoser innefattas inte i denna term och bör 
således inte benämnas som specialkost. Det finns för närvarande ingen enskild term som 
beskriver koster som serveras på religiösa eller etiska grunder, utan i praktiken kan begrepp 
som önskekost, alternativ kost och anpassad kost användas likvärdigt. I denna uppsats kommer 
termen alternativ kost användas när vegankost diskuteras. Till skillnad från specialkoster i 
begreppets rätta bemärkelse finns det i dagsläget inga tydliga riktlinjer för hur kommuner och 
skolor ska förhålla sig till kostönskemål som grundar sig på etiska ställningstaganden eller 
andra skäl som inte innefattas av diskrimineringslagen (SFS 2008:567; Livsmedelsverket, 
2019a). Barn som av religiösa skäl exempelvis undviker fläskkött skyddas under 1 kap. 4§ i 
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diskrimineringslagen och har därmed rätt till anpassade måltider i skolan. Lagen ska skydda 
individer från diskriminering i samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. Detta innefattar dock inte individer som väljer att anpassa sin kost utifrån etiska 
grunder. I de situationer där inga styrande dokument finns rekommenderar Livsmedelsverket 
att varje enskild kommun eller skola ska ta beslut kring hur långt de vill och har möjlighet att 
tillmötesgå varje elevs önskan (Livsmedelsverket, 2019a).  
 
2.4 Vegankost 
Veganism definieras enligt Livsmedelsverket (2019b) som en kost endast bestående av 
vegetabilier. Individer som följer denna typ av kosthållning utesluter därmed alla typer av 
animalier såsom kött, ägg, mejeriprodukter och honung. Begreppet vegetarian kan även det 
syfta på en person som äter mat enbart från växtriket, men är bredare och innefattar ett flertal 
liknande kosthållningar, som till exempel lakto-, ovo- eller lakto-ovo-vegetarisk kost. Dessa 
inkluderar mejeriprodukter eller ägg, eller båda delarna (Livsmedelsverket, 2020). 
Anledningarna och motivationen till varför människor väljer att utesluta kött eller att äta 
veganskt kan vara många, exempelvis djuretiska skäl, miljö- och klimatrelaterade aspekter, 
hälsoskäl, religion eller smakpreferenser, där djuretik och miljöskäl ofta framställs bland de 
starkare argumenten (de Boer, Schösler & Aiking, 2017; Janssen, Busch, Rödiger, & Hamm, 
2016). 
 
Hur en person väljer att äta, eller inte äta, kan i vissa fall bli mer än bara ett simpelt 
ställningstagande. De Boer et al. (2017) beskriver vegetarianism och köttätande utifrån ett 
identitetsperspektiv: hur en person väljer att identifiera sig själv påverkar hennes beteenden och 
val. Att identifiera sig som vegetarian eller allätare blir särskilt relevant i kontexten av 
matrelaterade situationer. Vegetarianism är en identitet som utmärker sig, till skillnad från att 
vara allätare, som ses som det konventionella sättet att äta (ibid.). Det är på så sätt inte orimligt 
att göra antagandet att även veganer på samma vis som vegetarianer utmärker sig som en motpol 
till normen. Även hos de som inte själva följer en kosthållning av det här slaget finns åsikter 
och uppfattningar kring veganism. I en internationell kartläggande litteraturöversikt kom Corrin 
och Papadopoulos (2017) fram till att den generella populationen hade en positiv attityd till 
olika typer av vegetarisk kost, samt att det ansågs hälsosamt.  
 
Det sker idag mer och mer forskning på hur våra matvanor påverkar klimatet och jordens 
resurser. Som tidigare nämnt är detta en faktor som kan utgöra motivation för ett beslut om att 
äta vegankost, då ett större uteslutande av animaliska produkter har fördelar för miljön (Fresán 
& Sabaté, 2019; Lagerberg Fogelberg, 2008; Melina, Craig, & Levin, 2016; Springmann et al., 
2018; Wallman, Berglund, & Cederberg, 2013; Willett et al., 2019). I sin översiktsartikel drog 
Fresán och Sabaté (2019) slutsatsen att övergången från en blandkost till en lakto-ovo-
vegetarisk eller vegansk kost uppskattningsvis innebar 35% respektive 49% minskning i 
utsläpp av växthusgaser. Samstämmiga resultat redovisas i EAT-Lancet-kommissionens 
rapport (Willett et al., 2019) där det konstateras att ett ökat intag av vegetabilier på bekostnad 
av animaliska livsmedel leder till minskad klimatpåverkan. I jämförelse med andra 
kosthållningar är vegetariska och veganska kosthållningar associerade med den största 
minskningen av såväl utsläpp av växthusgaser som användande av jordbruksmark (ibid.). Vissa 
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forskare går så långt som att hävda att ett skifte mot en till största delen växtbaserad kost rentav 
är en nödvändig åtgärd i arbetet för att vända klimatförändringen (ibid.; Fresán & Sabaté, 2019; 
Springmann et al., 2018). I linje med detta har Livsmedelsverket (2019a) gått ut med råd kring 
att skolmåltiden bör vara hållbar, med tonvikt på just miljöfrågan – en del av den måltidsmodell 
som nämndes i avsnitt 2.2 Skolmåltiden idag. Livsmedelsverket och Upphandlingsmyndigheten 
(2018) ger i sitt material riktat mot offentliga upphandlare exempel kring detta, som bland annat 
består av råd om att minska mängden kött till fördel för baljväxter och andra vegetabilier, samt 
att dagligen erbjuda alla matgäster ett vegetariskt måltidsalternativ. Vidare påpekas det att 
skolmåltiderna är en del av det lokala hållbarhetsarbetet i Sveriges kommuner, och avsändarna 
vill uppmuntra kommuner och skolor till att främja hållbara matvanor hos kommande 
generationer (ibid.). Skolmåltiderna innefattas också i skolans miljöarbete, inte minst eftersom 
läroplanen innehåller tydliga mål kring lärande för hållbar utveckling (Livsmedelsverket, 
2019a; Skolverket, 2002). 
 
2.5 Vegankost till barn 
Det tycks idag inte råda någon klar konsensus inom forskningen huruvida en vegansk kost till 
barn är att rekommendera. I en systematisk översiktsartikel menar Schürmann, Kersting och 
Alexy (2017) att det saknas tillräckliga data för att dra ordentliga slutsatser kring potentiella 
risker eller fördelar med olika typer av vegetariska och veganska kosthållningar hos barn och 
ungdomar. Denna slutsats delas av Cofnas (2018), som anser att debatten kring de hälsoeffekter 
dessa kosthållningar kan ha – såväl positiva som negativa – fortfarande är öppen. Även Lemale, 
Mas, Jung, Bellaiche, och Tounian (2019) påpekar att det finns få studier som undersökt 
förekomsten av näringsbrister hos barn som äter vegankost i relation till barn som äter 
blandkost. 
 
Å andra sidan är en rad forskare, nationella kontrollmyndigheter och nutritionsrelaterade 
yrkesorganisationer eniga i att en vegankost visserligen kräver mer planering än en blandkost, 
men är fullt möjlig och näringsriktig för både barn och vuxna om det görs rätt – till och med 
hälsosam och potentiellt sjukdomsförebyggande (Amit, 2010; British Dietetic Association, 
2017; Melina et al., 2016; Messina & Reed Mangels, 2001). Förutom att en vegankost redan 
under barndomen potentiellt kan reducera risken för vissa kroniska sjukdomar i vuxen ålder, så 
kan den också främja etablerandet av livslånga hälsosamma matvanor hos barnet (Messina & 
Reed Mangels, 2001). Vissa näringsämnen nämns i forskning och rekommendationer som 
särskilt viktiga att ta hänsyn till vid kostplaneringen hos ett barn med vegankost, då intaget 
riskerar att bli lågt. Vilka dessa näringsämnen är har viss variation i litteraturen. Exempelvis är 
slutsatsen från Italian Society of Human Nutrition att varierade vegetariska och veganska koster 
är näringsriktiga, så länge de innehåller en pålitlig källa av vitamin B₁₂ (Agnoli et al., 2017). 
Messina och Reed Mangels (2001) nämner att nivåer av riboflavin, zink, kalcium, vitamin B₁₂ 
och vitamin D bör uppmärksammas. De poängterar dock att med dagens växande utbud och 
tillgänglighet av berikade produkter är detta knappast något problematiskt, och menar att en 
vegankost med lämpliga livsmedelsval är passande för barn i alla åldrar.  
 
Det finns forskare inom området som gör andra tolkningar baserat på den data som finns. Trots 
att få studier gjorts menar Lemale et al. (2019) att en kosthållning som exkluderar alla 
animaliska livsmedel inte är anpassad för människan, och rekommenderar inte vegankost till 
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barn och unga på grund av de näringsbrister som är oundvikliga i frånvaron av kosttillskott. De 
får medhåll av andra forskare, som argumenterar för slutsatsen att restriktiva kosthållningar 
som vegankost medför en ökad risk för näringsbrister, och att barn är en särskilt utsatt grupp 
(ibid.; Richter et al., 2016; Rudloff et al., 2019). Rudloff et al. (2019) rekommenderar i sitt 
position paper för German Society for Paediatric and Adolescent Medicine att barn bör äta en 
blandkost som är rik på vegetabilier och inkluderar måttlig konsumtion av kött, fisk och 
mejeriprodukter, då de menar att detta är det mest troliga och lättaste sättet för barn att möta 
sitt näringsbehov. Denna rekommendation är densamma som ges av German Nutrition Society 
(Richter et al., 2016). Att barn kan ha aversioner mot vissa typer av livsmedel lyfts som något 
som i samband med en restriktiv kost kan bidra till risk för undernäring, till exempel om barnet 
följer en vegankost men undviker baljväxter (Rudloff et al., 2019).  
 
Livsmedelsverket (2019b) kommunicerar i dagsläget ståndpunkten att en varierad och 
välplanerad vegankost tillgodoser alla näringsbehov med undantag för vitamin B₁₂ och vitamin 
D, där supplementering krävs antingen genom berikade produkter eller kosttillskott. Detta 
gäller för barn såväl som för vuxna. Det poängteras dock att barn kan ha viss svårighet att uppnå 
tillräckligt högt energiintag, då vegansk kost är fiberrik och därför mättar snabbare än 
blandkost, med lägre intag av energi som potentiell följd. (ibid.).  
 
Vegankost kommer i denna uppsats kategoriseras som alternativ kost då den inte faller under 
Socialstyrelsens definition för specialkost (Socialstyrelsens termbank, u.å.). På grund av 
avsaknad av tydliga riktlinjer kring alternativa koster i kommunala grundskolor är det upp till 
respektive kommun eller skola att besluta om elever som önskar ett veganskt alternativ till 
skolmåltiden ska beviljas detta. Vilka anledningar som finns till att vissa kommuner säger nej 
till att servera veganska skolmåltider i grundskolan är tidigare inte studerat. En inblick i dessa 
anledningar kan ge kunskap om eventuella hinder och möjligheter kommunerna har gällande 
att servera vegankost i grundskolan, samt möjlighet till insikt i hur kommuner prioriterar och 
värderar serveringen av specialkoster och alternativa koster. Vegankost till barn framställs i 
media som ett kontroversiellt ämne, vilket gör det intressant att även undersöka uppfattningar 
och upplevelser kring detta hos kostansvariga i kommunen.  
 
3. Syfte 
Syftet med arbetet är att ta reda på vilka orsaker det finns till att vegankost i vissa fall inte 
serveras i den kommunala grundskolan. Vidare ämnar vi även undersöka vilka uppfattningar 
och upplevelser som finns hos de kommunalt ansvariga för skolmaten gällande vegansk kost 
till barn. 
 
4. Metod och material 
 
4.1 Litteratursökning 
Relevant bakgrundslitteratur hittades genom sökningar i databasen PubMed, Google Scholar 
samt Uppsala universitetsbiblioteks sökmotor, och genom referenslistor i litteraturen. Sökord 
som “school meals”, “vegan”, “vegan environment”, “vegan motivation” och “vegan children” 
användes. Övrig litteratur innefattar myndighetsdokument, lagtexter och böcker.  
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4.2 Datainsamling 
Sju semistrukturerade telefonintervjuer genomfördes med kostansvariga i sju olika kommuner 
i Sverige, inklusive en första pilotintervju. I en semistrukturerad intervju har frågorna bestämts 
i förväg, men den som utför intervjun har fortfarande möjlighet att lägga till följdfrågor under 
intervjuns gång (Kvale & Brinkmann, 2014). Denna typ av intervju är flexibel och möjliggör 
att intervjun kan anpassas utefter vad informanten svarar, och följdfrågor kan läggas till under 
det enskilda intervjutillfället (ibid.). En semistrukturerad intervju var i det här fallet nödvändigt 
då det fanns ett tydligt fokus och ett syfte som behövde besvaras, samtidigt som informanterna 
skulle ha möjlighet att styra riktningen inom ämnets gränser. Utifrån pilotstudien reviderades 
delar av intervjuguiden inför kommande intervjuer. Bland annat förtydligades informationen 
informanterna fick i början av intervjun angående studiens syfte. Pilotintervjun ansågs dock 
vara tillräckligt djup och rik på data för att behållas i studien och användas i analysen. Inte 
heller intervjuguiden genomgick en tillräckligt stor förändring för att pilotintervjun skulle anses 
skilja sig för mycket från övriga intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver 
intervjuarens praktiska färdigheter och omdöme som grunden till intervjuandet. De menar att 
kunskap och färdighet inom att intervjua fås just genom att hålla intervjuer, och det ansågs 
därför lämpligt att samma person höll i samtliga intervjuer för att nå en så hög kvalitet som 
möjligt på dessa.  
 
Intervjuerna hölls över telefon med hjälp av programmet Skype (Skype Technologies, 2018), 
och informanterna fick själva bestämma tid för intervjun. Intervjuerna varade mellan 23 och 53 
minuter med en median på 40 minuter, och spelades in med hjälp av programmen Call Recorder 
(Ecamm Network, 2019) och Callnote (Callnote, 2019). Valet att genomföra intervjuer över 
telefon var nödvändigt utifrån geografiska aspekter.  
 
4.3 Intervjuguide 
En intervjuguide med flertalet frågor togs fram för att strukturera intervjun. Dessa frågor 
delades upp i två delar; en del som berörde skolmåltiden och specialkost mer allmänt, och en 
andra del med inriktning på vegankost i skolan. I första delen av intervjun ställdes frågor som 
“Vi vet att att Livsmedelsverket inte har tagit fram några riktlinjer kring just 
specialkost/alternativa koster i skolan, hur förhåller ni er till det?” och “Vilka specialkoster eller 
alternativa koster är det som i dagsläget erbjuds i kommunens skolor?”. Syftet med den första 
delen av intervjun var att få en bild av den enskilda kommunens ansvar och ramverk kring 
skolmat och specialkoster för att kunna koppla det till varför vegankost inte serverades. Denna 
del syftade också till att mjuka upp och bjuda in informanten till samtalet varvid denne kunde 
prata om sitt yrke och kommunen i ett bredare perspektiv. I andra delen av intervjun ställdes 
frågor som “Vad finns det för orsaker till att vegansk kost inte erbjuds i (vissa av) skolorna?” 
och “Du som koststrateg/kostchef och utifrån din professionella synpunkt, vad är din syn 
på/åsikt kring vegansk mat till barn, generellt?”. Informanten uppmanades här delge just sina 
resonemang och uppfattningar i frågan, utöver att redogöra för orsakerna bakom det 
ställningstagande den aktuella kommunen hade. I varje intervju ställdes följdfrågor delvis 
utifrån intervjuguiden men också utifrån vad den enskilda informanten berättade. Intervjuerna 
avslutades med att intervjuaren frågade informanten om denne hade något mer att tillägga – en 
kompletterande uppföljning som Kvale och Brinkmann (2014) nämner som en potentiell 
avrundning av intervjun. För hela intervjuguiden, se bilaga 1.  
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4.4 Urval 
Personlig kontakt togs med organisationen Djurens Rätt för att få mer information kring 
utförandet av den kartläggning de gjorde under 2019 gällande bland annat vidden av servering 
av vegankost i kommunala skolor (Djurens rätt, 2019). Syftet var att ta del av hur 
datainsamlingen för kartläggningen skett. Detta för att under planeringen av denna studie och 
inför urvalet identifiera faktorer som kunde underlätta för att uppnå tillräcklig stor 
svarsfrekvens och deltagande bland kostansvariga på för syftet relevanta kommuner. Vidare 
har Djurens Rätt på inget sätt varit delaktiga i varken datainsamling eller analysarbete. 
 
Ett första målstyrt urval av kommuner tillämpades, därefter skedde ett andra 
bekvämlighetsurval där de kostansvariga i kommunen vars kontaktuppgifter fanns 
lättillgängliga kontaktades först. Bryman (2011) beskriver det målstyrda urvalet som 
användbart när målet är att finna informanter som anses kunna besvara forskningssyftet – en 
urvalsmetod som ansågs tillämpningsbar för detta arbete. Bekvämlighetsurvalet användes då 
gruppen informanter som ämnades intervjuas inte alltid var lätta att få tag på. Inklusionskriterier 
var kommuner som i dagsläget inte erbjuder vegankost som alternativ kost till elever i den 
kommunala grundskolan, eller att det förelåg krav på intyg från vården för att den enskilda 
eleven skulle beviljas vegankost i grundskolan. Informanterna skulle ha en position som 
kostchef eller liknande ställning i kommunen, för att öka chanserna för att de skulle kunna 
besvara syftet. Grundskolor var i detta fall intressant då det är inom denna verksamhet skollagen 
är applicerbar. Kommunala skolor som drivs av offentlig sektor valdes framför privata skolor 
och friskolor av anledning att urvalet blev större, och gruppen blev mer homogen sett till 
ekonomiska förutsättningar.  
 
Kostchef, koststrateg, måltidschef eller annan person med liknande befattning inom kommunen 
kontaktades via mail med information om uppsatsen och förfrågan om deltagande, se följebrev 
i bilaga 2. Totalt kontaktades potentiella informanter i 60 kommuner. En del informanter 
uttryckte att de ville ha mer information eller önskade bli kontaktade på annat sätt. Dessa fick 
då ytterligare information om syftet med studien via mail eller kontaktades via telefon. Totalt 
tackade elva kommuner ja till deltagande, tre tackade uttryckligen nej och från resterande 
kontaktade kommuner uteblev svar. Intervjuer bokades löpande in med de nio kommuner som 
först tackade ja och kunde bokas in för intervju inom tre veckor från att följebrevet skickats. 
Övriga två ströks då de inte hade möjlighet att ställa upp på en intervju inom tidsspannet som 
sattes upp. Två av de nio kommunerna uteslöts efter att det under intervjusamtalet framgått att 
de serverade vegankost i grundskolan, vilket resulterade i att sju av nio kommuner inkluderades 
i analysen. Kommunerna i studien var geografiskt utspridda och varierade i storlek utifrån 
befolkningsmängd, vilket gav ett heterogent urval i relation till dessa faktorer. 
 
Av de sju informanter som deltog var två koststrateger, två kostchefer, en biträdande kostchef, 
en verksamhetschef och en kostekonom. De flesta hade en examen inom nutrition eller 
kostvetenskap. De hade haft sin nuvarande tjänst under i genomsnitt sex år, där den som hade 
haft tjänsten kortast tid endast arbetat ett år. Samtliga informanter var kvinnor, och deras 
medelålder var 51 år. För att värna om konfidentialiteten delges inte respektive informants 
ålder. För en översikt över informanterna, se tabell 1.  
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TABELL 1   Bakgrundsinformation om informanterna 

Informant Position År på posten Kön Ålder i förhållande till 
medelålder (51 år) 

Informant A Kostchef 9 Kvinna Över medel 

Informant B Koststrateg 3 Kvinna Under medel 

Informant C Kostekonom 11 Kvinna Över medel 

Informant D Verksamhetschef 5 Kvinna Över medel 

Informant E Koststrateg 2 Kvinna Under medel 

Informant F Kostchef 1 Kvinna Över medel 

Informant G Biträdande kostchef 9 Kvinna Under medel 

 

4.5 Analysmetod 
En tematisk analys av datan utfördes utifrån Braun och Clarkes (2006) artikel Using thematic 
analysis in psychology. I artikeln beskrivs tematisk analys som en metod för att identifiera och 
analysera mönster i datan för att utifrån detta bilda teman. Ett tema ska både vara kopplat till 
syftet och frågeställningen, samt fånga något viktigt i datan. Enligt Braun och Clarke (2006) 
finns två sätt att genomföra analysen. Antingen kan all data beskrivas tematiskt, och på så sätt 
ge en överblick över innehållet i hela datasetet. Djupet och komplexiteten gås miste om, men 
en bred förklaring ges. Som motsats till den bredare analysen av hela datasetet finns alternativet 
att ge en mer detaljerad och nyanserad bild av ett eller ett fåtal teman inom datan. Detta kan 
vara kopplat till en specifik fråga eller annat intresseområde i datan. I vår analys har det senare 
angreppssättet använts.  
 
Braun och Clarke (2006) beskriver stegen för en tematisk analys som en process, men påpekar 
att denna typ av kvalitativ analys inte är linjär och att en viss flexibilitet krävs. Att gå mellan 
de olika stegen under analysen är nödvändigt, och processen växer fram över tid. Processen 
inleddes av transkribering och genomläsning av materialet innan kodningen påbörjades. Vid 
tematisk analys krävs det enligt Braun och Clarke (2006) inte en lika detaljerad transkribering 
som vid andra analysmetoder, samtidigt som det är viktigt att det som sägs kommer fram på 
rätt sätt så som det faktiskt sades i intervjun. Alla intervjuer har därför transkriberats ordagrant, 
där allt som sagts antecknats med tillägg av icke-verbala kommatecken och punkter för att 
behålla meningen och betydelsen i det som sades. Inga andra utskriftsformer såsom 
understrykningar eller versaler uttrycktes i transkriberingen, då det inte ansågs nödvändigt. 
Detta eftersom materialet inte används till en språklig analys, utan endast informanternas 
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redogörelse var av intresse. Vid de tillfällen då det på inspelningen var ohörbart vad intervjuare 
eller informant säger har detta markerats med en tom parentes. Varje transkribering lästes 
igenom en gång och korrigerades för att få en så ordagrann transkribering som möjligt.  
 
Utifrån de färdigställda transkriberingarna påbörjades en första kodning. Koder är datanära 
begrepp och ord som beskriver data av intresse i materialet (Braun & Clarke, 2006). Dessa 
identifierades genom att datan lästes igenom och intressanta ord, meningar och stycken som 
var kopplade till frågeställningarna – frekvent förekommande begrepp eller sådant som väckte 
intresse på annat sätt – ströks under. Till exempel identifierades och markerades stycken där en 
informant skiljde sig mycket från de andra informanterna i sina svar, samt ord som förekom 
frekvent i intervjuerna. Koderna namngavs utifrån begrepp som informanterna själva använde 
eller begrepp som sammanfattade ett fenomen i datan. Meningar med liknande betydelse fick 
samma kodning i intervjuerna, och efter en första kodning kunde 32 koder identifieras.  
 
En sortering av koderna påbörjades för att finna teman. En induktiv ansats användes i sökandet 
efter mönster och teman i datan. Detta innebär att de teman som identifieras är starkt kopplade 
till datan och att slutsatser dras utifrån den insamlade datan (Braun & Clarke, 2006). Teman 
ska vara distinkta och skilja sig från varandra, medan koderna inom respektive tema är 
homogena och ska ha något gemensamt (ibid.). Alla koder skrevs ner för hand och med hjälp 
av färgkodning sorterades de initialt in i tre teman: Motiv och incitament, Resurser och 
Ramverk. Under processen ändrades och kondenserades koderna ner till 25 koder, och tema 
Resurser och tema Ramverk bildade ett gemensamt tema: Resurser och ramverk. Se tabell 2 för 
redogörelse för hur en kod togs fram och slutligen hamnade i ett tema. 
 
TABELL 2   Exempel på kondensering av rådata för att hitta en passande kod, som sedan 

 tillsammans med liknande koder bildar ett tema  

Rådata Kondensering av datan Kodning Tema 

[...] och där behöver vi nog mer 
produktutveckling så att säga, och 
inspiration och bra recept för att, ja, 
få till helheten  

Det behövs produktutveckling 
för att få till den veganska 
maten 

Produkter Resurser och 
ramverk 

 

4.6 Förförståelse  
Forskarens egen position har en påverkan på forskningen när denne är ett instrument i 
processen. Att synliggöra dessa påverkansfaktorer blir därmed viktigt både under 
datainsamlingen och analysen. Förförståelsen kan utgöra en del i motivationen för forskaren att 
ta sig an ett visst ämne, men kan också bidra till en begränsad nivå av öppenhet inför innehållet 
i datamaterialet som genereras såväl som inför projektet i stort (Malterud, 2009). Den egna 
förförståelsen kan exempelvis ha inverkan på hur intervjuguiden tas fram, såväl som på hur 
intervjun genomförs och hur data tolkas.  
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Som dietiststudenter har författarna en relativt god kunskap om näringslära och matens 
betydelse för miljö- och klimatpåverkan. Privata åsikter kring koster och livsmedelsval är också 
en viktig del att ha medvetenhet kring och ta hänsyn till, inte minst när det kan påverka 
informanternas uppfattning om forskaren. Författarnas förförståelse utgörs i fallet av detta 
arbete bland annat av egna erfarenheter och uppfattningar kring vegankost. Dessa består i att 
en av författarna identifierar sig som vegan, och den andra som vegetarian. Således har bägge 
författare en positiv syn på dessa typer av kosthållningar. Detta är något som tagits i beaktning 
i samtliga delmoment av arbetet, och har inte kommunicerats till informanterna inför 
intervjutillfällena. 
 
Under presumtionen att veganism och skolmat båda är engagerande och ibland även laddade 
ämnen är det inte otänkbart att informanternas förväntningar på författare och intervjuare, och 
vad författare och intervjuare i sin tur har för förväntningar, påverkar svaren som fås under 
intervjuerna. Maktasymmetrin som råder mellan intervjuare och informant, där intervjuaren 
står på sidan med mest makt, kan även påverka informantens svar på ett sånt sätt att denne säger 
det den tror att intervjuaren vill höra (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån dessa aspekter ökar 
betydelsen av objektivitet i framförandet av studien.  
 
4.7 Etiska avväganden 
Hänsyn har tagits till de fyra forskningsetiska principerna inom den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga forskningen beskrivna av Vetenskapsrådet (2017). Dessa principer är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Principerna 
är avsedda att bland annat vägleda vid planering av studier och ge insikter i ansvarstagandet 
hos den som bedriver forskningen. Informationskravet innebär att deltagarna ska få information 
om studiens syfte samt få veta att deras deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att 
forskaren måste inhämta samtycke hos deltagarna. Deltagarna har även rätt till att avbryta sin 
medverkan när som helst utan risk för negativa konsekvenser. Nyttjandekravet innebär att de 
uppgifter som samlas in endast får användas till forskningen, och konfidentialitetskravet berör 
behandling av personlig data. 
 
Alla informanter fick skriftlig information om studien och vad materialet som samlades in 
skulle användas till i följebrevet som skickades ut via mail innan intervjuerna (se bilaga 2). Där 
framgick det även att deltagandet var frivilligt och att deltagaren kunde avbryta sin medverkan 
närhelst de ville. Alla deltagare fick samma information muntligt i början av varje intervju, där 
även ett muntligt samtycke till deltagandet inhämtades enligt samtyckeskravet. Även samtycke 
till att spela in intervjun inhämtades vid varje intervju. 
 
I enlighet med konfidentialitetskravet har alla uppgifter som gör det möjligt att identifiera 
deltagarna utelämnats eller bearbetats på ett sätt så att deltagarna inte kan urskiljas av 
utomstående. Alla namn på kommuner och informanter har utelämnats, och andra känsliga 
uppgifter som kan ha avslöjat kommun eller person nämns inte i uppsatsen. All information 
såsom intervjuer och transkribering har lagrats på ett sätt så att endast behöriga kan ta del av 
materialet. Den insamlade datan användes inte till något annat än den aktuella uppsatsen.  
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5. Resultat 
Utifrån intervjuerna har två teman identifierats: Ramverk och resurser samt Motiv och 
incitament.  
 
5.1 Ramverk och resurser 
Det framkom i intervjuerna att samtliga kommuner som medverkade hade tagit fram någon 
form av interna riktlinjer, policies eller styrdokument gällande specialkost och alternativ kost, 
med undantag för en kommun där informanten inte var insatt i huruvida det fanns sådana 
riktlinjer. Endast en kommun hade lämnat åt varje enskild skola att ta beslut i frågan angående 
om vegankost skulle erbjudas. I resterande kommuner togs beslutet på kommunnivå. I alla 
kommuner följdes råden från Livsmedelsverket gällande skolmat och specialkoster, men 
bristen på riktlinjer kring alternativa koster beskrevs ha lett till ett behov av att ta fram egna 
riktlinjer inom kommunerna. En önskan om tydligare direktiv från Livsmedelsverkets sida i hur 
frågan ska hanteras uttrycktes av flera informanter. Vid frågan om hur processen kring att ta 
fram interna riktlinjer inom kommunen sett ut redogjorde en av informanterna för att många 
olika faktorer tagits i beaktning: 
 

Ja, vi försöker titta på hur gör övriga Sverige, vi tittar på rekommendationerna från 
Livsmedelsverket, vad säger de egentligen, vad finns det för tolkmån, vad blir 
praktiskt genomförbart. 

– Informant D 
 
I några fall berättade informanterna att vegankost inte omnämndes specifikt i riktlinjerna från 
deras respektive kommuner, utan att formuleringen istället hade ett krav på läkar- eller 
dietistintyg i fokus. Ställningstagandet bestod då i att enbart specialkost av medicinska skäl 
erbjöds, och att det behövdes ett intyg från vården som styrkte barnets behov av en alternativ 
rätt. Enligt informanterna skulle ett sådant intyg aldrig kunna fås gällande vegankost, vilket per 
definition innebar att vegankost inte serverades. 
 
Brist på resurser lyftes av alla informanter som en anledning till att vegankost inte kunde 
erbjudas. Det beskrevs att tillhandahållandet av ytterligare ett kostalternativ bland annat skulle 
kräva mer personal, mer tid och ökat inköp av produkter, och det skulle innebära 
logistikproblem av olika slag för flera av kommunerna. Att behöva köpa in fler produkter 
ansågs begränsande, samtidigt som det större utbudet skapade potentiella möjligheter för 
framtiden. Alltså framställdes produkter som något som å ena sidan var en orsak bakom att 
vegankost inte kunde erbjudas, och å andra sidan som en möjlig del av lösningen för de 
kommuner som uttryckte en vilja om att i framtiden gå dessa elever till mötes. 
 
Att näringsriktigheten är lagstadgad nämndes av alla informanter, och kopplat till detta lyftes 
även problematik kring näring och vegankost. Att servera vegankost till barn i grundskolan 
ansågs nutritionsmässigt vara svårt utifrån att möta behovet av näringsämnen, totalt energiintag 
och portionsstorlek. En del lyfte att det vid en vegansk kosthållning krävs kosttillskott vilka 
kommunen inte kan tillhandahålla, exempelvis på grund av ekonomin. Detta kopplades också 
till ansvarsfördelning mellan kommun och föräldrar – om skolorna ska servera vegankost måste 
de lita på att föräldrarna ger kosttillskotten, då det menas att de inte kan täcka hela 
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näringsbehovet med endast livsmedel. Följande är exempel på när informanter diskuterar denna 
typ av ansvar, och problematiserar kring näringsriktigheten och kosttillskotten: 
 

Då tänker jag på att enligt skollagen så ska ju lunchen och maten vara näringsriktig 
och vi är inte helt säkra på att vi kan göra det, för de säger ju i alla fall i nuläget i 
rekommendationen att utan tillskott så går det ju inte. […] Och vi kan ju inte köpa 
tillskott för kommunala skattepengar. […] Det är helt absurt, utan då måste vi ju lita 
på att förälder täcker alla de i sådana fall, tillskotten på sin privata tid. 

– Informant D 
 

För det är ju vissa vitaminer som man då inte klarar, och där måste du ju själv, vi delar 
ju inte ut piller liksom i skolan, alltså man måste vara medveten om det. 

– Informant C 
 
Även osäkerhet kring näringsinnehåll och brist på kunskap hos kökspersonal lyftes som en 
orsak till att vegankost inte serverades; mer utbildning skulle behövas.  
 
De ekonomiska aspekterna uppkom ofta i intervjuerna som ett skäl till att vegankost inte kunde 
serveras. Kommunerna har ekonomiska ramar att förhålla sig till, och vissa informanter menade 
att om fler elevönskemål tillgodoses skulle det bli omöjligt att hålla budget. I en av intervjuerna 
lyftes det att den ekonomiska biten var svår att påverka i en så pass politikerstyrd organisation, 
där budgeten för skolmåltiden bestäms på en högre nivå.  
 
Samtliga informanter problematiserade kring de individuella önskemålen hos enskilda elever 
kontra skolmåltiden som kollektivt fenomen. Det handlade bland annat om ansvarsfördelning 
mellan skola och familjer, att göra prioriteringar samt resursfördelning. Det sistnämnda hade i 
stort att göra med att vissa av informanterna påpekade att skolmåltiden ska vara lika för alla, 
och att det skulle bli svårt att fördela resurserna jämnt om alla individuella önskemål skulle 
tillgodoses. En informant valde att beskriva problemet på följande sätt: 
 

Jag kan tycka att det är, vi kan inte äga ansvaret för andras barn, men eftersom vi har 
ansvar för kommunala skattepengar och vad vi faktiskt fördelar pengarna till så skulle 
jag inte kunna stå och se nån i ögonen och säga varför har maten blivit sämre, […] ur 
matsedeln för hela kommunen för att vi ska prioritera vissa målgrupper, […] alla ska 
ha rätt till lika och vi ska fördela den bara.  

– Informant D 
 
Just denna informant talade särskilt mycket om problematiken som uppstår inom dessa områden 
när antalet individuella önskemål ökar och behovet av specialkost redan är stort och många 
gånger svårhanterligt. Utifrån en frågeställning om vilka skäl som låg bakom att vegankost inte 
erbjöds poängterade informanten att det inte handlade om värderingar gällande just vegankost. 
Hennes uppfattning var att det snarare handlade om vad konsekvenserna kunde bli för 
skolmåltiden och verksamheten runt den, om sådana önskemål skulle behöva tillmötesgås: 
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Och det här har varit en ganska stor fråga, det är inte en vegansk fråga att liksom vi i 
Sverige väljer bort eller att vi säger att det är fel eller rätt för barn att växa upp på 
vegansk mat. […] Det finns inga såna grundvärderingar, utan man måste lyfta blicken 
och se på hur ser hela våran verksamhet ut, vad ska kommunala skattepengar gå till? 
Kommer vi att klara av – om vi skulle börja hålla på såhär, kommer vi klara av det? 

– Informant D 
 
En annan informant diskuterade vidare kring vad som egentligen innefattas i skolans uppdrag:  
 

Ja, vi ser väl att vi går mer och mer mot individanpassad kost då, men här, ja, här 
måste vi ju faktiskt hjälpas åt att liksom förtydliga det, att man får skilja lite på vad 
skolans uppdrag och möjligheter är, kontra den individens specifika önskemål. För det 
går inte att laga 200 specifika rätter. 

– Informant B 
 
Att öka mängden vegetabilier på bekostnad av animaliska livsmedel lyftes av flera informanter 
som en nödvändig åtgärd för att möta klimatmålen. En av informanterna angav att det i dennes 
kommun fanns tydligt fokus på miljö och klimat i de interna riktlinjer som tagits fram kring 
skolmåltiden, och angav vegankost som något som var i linje med dessa riktlinjer; med ökat 
fokus på miljö och klimat så ökar också inslaget av vegankost, menade hon. 
 
5.2 Motiv och incitament  
Hos vissa av informanterna fanns en viss diskrepans mellan personliga uppfattningar och den 
ståndpunkt som deras respektive kommun antagit i riktlinjer och policies. Denna bestod i att 
informanterna uppgav sig vara mer positiva till att erbjuda vegankost i grundskolan än vad 
kommunen som helhet kommunicerade. En av informanterna beskrev sig exempelvis som mer 
“liberal” i frågan jämfört med övriga som varit delaktiga i arbetet med att ta ställning i frågan 
inom kommunen.  
 
Det fanns ett mönster av öppenhet inför ett införande av mer vegetariska och veganska inslag i 
skolmåltiden samt ett ökat tillmötesgående av önskemål om vegankost, men samtliga 
informanter uttryckte i olika stor utsträckning en viss reservation kring en total vegankost till 
barn. Begreppet “flexitarian” nämndes i en av intervjuerna som något eftersträvansvärt. 
Överlag förespråkades en varierad kost med större inslag av vegetabilier: 
 

Mm, ja, jag tycker att, jag är absolut en förespråkare av mer vegetabilier, […] och att 
vi behöver jobba proaktivt med det redan från tidig ålder. Sen kan jag också tycka att 
ja, vi kan få till bra rätter som är veganska men jag förespråkar väl inte en total 
vegankost till barn och unga, om man säger så.  

– Informant B 
 
En informant skilde sig åt från de andra gällande nivå av öppenhet inför vegankost, och 
uttryckte en stark övertygelse om blandkost som den mest lämpliga kosten för människan. 
Vidare utvecklade informanten kring en uppfattning om den svenska mattraditionen som något 
viktig att värna om, och att detta var ett skäl till att inte erbjuda ett veganskt 
skolmåltidsalternativ: 
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Och samtidigt så har vi, vi har en tradition i detta landet och jag tycker vi ska värna 
om den svenska traditionen.  

– Informant A 
 
Brist på tillräckligt stor efterfrågan angavs av flera informanter som en bidragande faktor till 
att kommunen sagt nej till att servera vegankost. En ökad efterfrågan nämndes samtidigt som 
något som potentiellt kunde vara avgörande för att kommunen i framtiden skulle revidera om 
beslutet till att tillmötesgå detta önskemål. Det problematiserades dock kring möjligheten att 
uppfylla individuella önskemål inom ramen för den kollektiva skolmåltiden, på samma sätt som 
inom frågan om prioritering, resursfördelning och ansvarsfördelning som berörs i tema 
Ramverk och resurser. Detta avsåg även andra önskemål än vegankost, exempelvis önskemål 
om ekologisk mat, svenskproducerad mat och specifika livsmedel. Att tillmötesgå alla dessa 
individuella önskemål skulle innebära att skolmåltidens uppbyggnad som helhet skulle behöva 
ändras, vilket uttrycktes av en informant på detta sätt: 
 

För det kan vara så otroligt många önskemål och det kan vi inte uppfylla, vi kan inte 
bygga ut våra kök att de ska bli ännu större om vi ska ha någon form av á la carte-
servering.  

– Informant G 
 
Flera informanter menade att med den bufféservering som finns i skolrestauranger idag 
möjliggjort för elever att själva komponera en vegansk måltid, trots att skolan eller kommunen 
inte erbjöd vegankost som alternativ. På så sätt ansågs det att eleven ändå kunde få sitt önskemål 
tillgodosett, trots att inga aktiva anpassningar skedde från köken. Ofta hänvisades också 
eleverna som nekades vegankost till det dagliga vegetariska alternativet som serverades till 
samtliga elever. 
 
Åsikter och uppfattningar relaterade till miljö och klimat kom upp spontant och i relativt stor 
utsträckning under intervjuerna. Det talades om ämnet både i relation till nivå av 
miljömedvetenhet hos befolkningen såväl som en potentiell orsak bakom att elever väljer att 
äta vegankost. En av informanterna talade om klimatet och medvetenheten som en 
generationsfråga, och kopplade detta till att efterfrågan på vegankost troligtvis kommer öka. 
Förutom uppfattningar om åsikter hos elever och andra kommuninvånare framkom också 
informanternas personliga uppfattning gällande ämnet. Det gällde mestadels förhoppningar om 
att arbeta för att minska skolmåltidens klimatavtryck genom att öka andelen vegetabilier på 
bekostnad av animaliska livsmedel. En informant gick så långt som att redogöra för en insikt 
om att det i framtiden skulle bli nödvändigt att erbjuda veganska alternativ: 
 

Sen är ju frågan om vi kommer till det att vi erbjuder enbart veganskt för de som 
efterfrågar. Det, ja, i nuläget ser jag det som lite svårt, men det kan säkert, alltså, 
klimatmässigt så behöver vi ju göra det.  

– Informant B 
 
Slutligen togs även de sensoriska aspekterna upp. Det var tydligt för informanterna att barnen 
hade starka preferenser gällande maträtter och att det, som en informant uttryckte det, blev 
“ramaskri” när något som de inte gillade serverades. Vikten av att servera rätter som barnen 
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faktiskt åt uttrycktes både som något informanterna behövde ta i beaktning i sitt arbete, men 
också som en åsikt de upplevde som vanlig hos föräldrar till eleverna. Det sågs som ett hinder 
att barnen som ville äta veganskt eller vegetariskt ofta starkt favoriserade maträtter som 
inkluderade hel- eller halvfabrikat, vilket informanterna menade inte alltid var tillräckligt 
näringsriktigt eller gångbart inom verksamhetens ramar. Att få ihop bra textur och smak på 
vegetabilier såsom baljväxter ansågs vara en utmaning.  
 
6. Diskussion 
I kommunerna arbetas det med skolmåltidsfrågan utifrån nationella och interna riktlinjer, och 
att tillgodose önskemål om vegankost till grundskoleelever visade sig vara svårt utifrån flera 
aspekter. Informanterna lyfte skolverksamhetens ansvar och prioritetsordning som en viktig del 
att ta hänsyn till. Vad som kunde eller inte kunde tillmötesgås var ofta en fråga om 
ansvarsfördelning och resurser. Storleken på efterfrågan, kommunernas brist på tid och 
personal, och kravet att hålla sig inom de ekonomiska och lagstadgade ramarna för skolmåltiden 
påverkar vilka såväl som hur många individuella önskemål som kan tillmötesgås. Utrymmet 
för att förändra skolmaten och antal rätter är begränsat, och en prioritering måste finnas för att 
skolmåltiden som fenomen ska fungera. Samtidigt stod det klart för de flesta informanter att en 
ökning av vegetabilier var nödvändigt ur ett miljöperspektiv, och det framkom att det möjligtvis 
var en generationsfråga och att intresset för veganism isåfall kan förväntas öka i framtiden. 
Uppfattningen om vegankost som lämplig för barn var inte helt överensstämmande mellan 
informanterna, men de flesta ansåg att det bästa för barn är en blandkost med stort inslag av 
vegetabilier.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Den kvalitativa intervjun passade arbetets syfte att undersöka de upplevelser som kostansvariga 
på kommunerna hade. Metoden gjorde det möjligt att få en djupare förståelse för kommunernas 
beslut kring specialkost och vegankost i grundskolan, samt informanternas egna upplevelser 
kring detta. Ett av arbetets fördelar var genomförandet av en pilotstudie. Enligt Bryman (2011) 
är pilotstudiens syfte att säkerställa att frågorna fungerar, samt att intervjun i sin helhet blir bra. 
Efter pilotstudien kunde det göras förändringar i intervjuguiden för att förbättra kommande 
intervjuer. Ytterligare en styrka var heterogeniteten i urvalet av kommuner. Då kommunerna 
skilde sig åt både i storlek och geografiskt läge är det mer sannolikt att informanterna gav en 
bredare bild av ämnet. 
 
Att intervjuerna hölls över telefon kan eventuellt ha utgjort en svaghet. Telefonintervjuer var 
tillämpningsbart och fördelaktig, då tid och resurser inte fanns tillgängliga i tillräcklig 
utsträckning för att hålla direkta intervjuer på plats. När en intervju hålls över telefon påverkas 
inte urvalet av geografisk plats, och den kvalitativa telefonintervjun behöver inte nödvändigtvis 
vara mindre djup än en intervju ansikte mot ansikte (Bryman, 2011). Däremot finns det aspekter 
som måste tas hänsyn till och som kan påverka datainsamlingen. Enligt Bryman (2011) kan det 
vara en nackdel att utföra längre intervjuer över telefon då det är lättare för informanten att 
avsluta intervjun tidigare än vid ett personligt möte. Kroppsspråk och minspel gås miste om vid 
en telefonintervju – kommunikationssätt som kan vara viktiga för att ge intervjuaren upplysning 
om förvirring eller andra känslor frågorna kan skapa hos informanten (ibid.).  
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Ofta kritiseras den kvalitativa forskningsmetoden för att vara alltför subjektiv och att resultaten 
saknar generaliserbarhet (Kvale & Brinkmann, 2014). Bryman (2011) förklarar kritiken mot 
subjektiviteten i den kvalitativa forskningen som ett resultat av att den ofta anses bygga på 
forskarnas uppfattningar kring vad som är viktigt i den enskilda studien. Däremot beskriver 
Kvale och Brinkmann (2014) subjektiviteten och tolkningen som en eventuell styrka. Ett 
tydliggörande av subjektiviteten kan leda till att materialet belyses utifrån ett subjektivt 
perspektiv och kan därmed också bidra till en ny dimension av kunskap (ibid.). Därmed sagt att 
vad som lyfts i resultatet hade kunnat vara annorlunda hade analysen bedrivits av en annan part. 
Generaliserbarhet i sin tur är omöjligt i kvalitativa forskningsintervjuer enligt Bryman (2011), 
vilket innebär att resultatet i det här arbetet inte är representativt för alla kommuner i Sverige. 
Många kommuner kontaktades, men bara ett fåtal tackade ja till att delta. De som valde att delta 
kan skilja sig från de som inte valde att delta på sätt vi inte kan undersöka. De som valde att 
delta kan möjligen ha varit mer intresserade av ämnet eller utmärkt sig på andra sätt jämfört 
med kostansvariga i kommuner som inte deltog. Urvalet var också litet och bestod endast av 
kvinnor, vilket kan ha vinklat resultatet i en viss riktning. För att få en större bild av ämnet 
skulle ytterligare studier krävas med en större urvalsgrupp.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
 
6.2.1 Näringsriktighet i praktiken 
En tveksamhet och reservation fanns hos informanterna inför vegankost till barn. I ett fall 
förekom en stark övertygelse om att vegankost till barn var direkt olämpligt ur ett 
näringsperspektiv, vilket överensstämmer med vissa forskares slutsatser (Lemale et al., 2019; 
Richter et al., 2016). Hos de informanter som ändå ställde sig helt eller delvis öppna inför 
vegankost till barn generellt framkom istället en problematisering kring det praktiska 
genomförandet i måltidsverksamheten. I linje med de rekommendationer och slutsatser som 
presenteras av Amit (2016), amerikanska Academy of Nutrition and Dietetics (Melina et al., 
2016), Messina och Reed Mangels (2001), Italian Society of Human Nutrition (Agnoli et al., 
2017) såväl som Livsmedelsverket (2019b) nämnde informanterna att kosttillskott skulle krävas 
för att uppnå näringsriktighet i en vegansk måltid. De menade att det därför var en omöjlighet 
att erbjuda vegankost i grundskolan. Inom ovan nämnda forskning och rekommendationer 
framgår dock att det är möjligt att uppnå tillräckligt näringsintag även genom konsumtion av 
berikade produkter, vilket hade varit intressant att vidare höra informanternas syn på; utgör 
användandet av tillräcklig mängd berikade produkter en lika stor omöjlighet som att förse elever 
med kosttillskott? Ett potentiellt större användande av berikade produkter skulle dock kräva en 
omarbetad upphandling. Detta kan i sin tur antas innebära en viss omfördelning av ekonomiska 
resurser, vilket även det skulle kunna utgöra ett hinder. 
 
En fråga som kan ställas utifrån argumentet om näringsriktighet är hur näringsriktig en elevs 
tallrik blir när hen nekas vegankost och istället hänvisas till att servera sig från det dagliga 
vegetariska alternativet, eller ges möjlighet att komponera ihop en måltid från de delar av buffén 
som inte innehåller animalier. Med utgångspunkt i att valet att bryta allätarnormen är en fråga 
om identitet och ställningstagande (de Boer et al., 2017) som bottnar i starka etiska övertygelser 
är det rimligt att anta att många elever som identifierar sig som veganer inte kommer att äta av 
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ett måltidsalternativ som innehåller animalier. Om situationen resulterar i att eleven då 
sammanställer en måltid av de buffékomponenter som är veganska kan det ifrågasättas hur 
näringsriktig en sådan skolmåltid blir. Därmed kan även argumentet om att inte servera ett 
veganskt måltidsalternativ baserat på att detta skulle bli näringsmässigt inadekvat också 
ifrågasättas, eftersom det i praktiken kan antas leda till att eleven ändå inte förses med en 
näringsriktig skolmåltid. Det bör dock poängteras att skollagen (SFS 2010:800) enbart 
lagstadgar att eleven ska erbjudas en näringsriktig skolmåltid. Att det som i slutändan faktiskt 
hamnar på en elevs tallrik är en näringsriktig måltid går såklart inte att försäkra sig om, oavsett 
om eleven äter vegankost eller blandkost. Nämnvärt är då även de sensoriska aspekter som 
informanterna lyfter i relation till vegankost, där de ställer sig tveksamma till möjligheterna att 
skapa en vegansk meny som barnen accepterar och som även är realistisk utifrån ett ekonomiskt 
och näringsmässigt perspektiv.  
 
6.2.2 Behov av riktlinjer och klargöranden 
Utifrån föregående diskussionsavsnitt, och även utifrån en tydlig efterfrågan hos informanterna, 
kan det konstateras att det föreligger ett behov av nationella riktlinjer för hur denna typ av 
alternativ kost ska hanteras. Resultatet i arbetet är på så sätt samstämmigt med hur 
Livsmedelsverket ser på situationen; huruvida skolorna ska tillgodose önskemål om vegankost 
eller inte är något som behöver klargöras (Quetel, 2019). Vidare skulle nationella riktlinjer med 
stor sannolikhet helt eller delvis avhjälpa den ojämlikhet som blivit konsekvensen av att 
besluten idag måste tas på kommun- eller skolnivå. Oavsett anledning bakom beslutet att 
vegankost inte kan tillhandahållas blir resultatet i dagens läge att den berörda eleven hade 
behandlats annorlunda om hen tillhört en annan kommun eller skola. Riktlinjer skulle 
exempelvis kunna innehålla en tydligare gränsdragning kring skolans uppdrag i förhållande till 
vårdnadshavarnas ansvar, då detta av många informanter ansågs som problematiskt i frågan om 
näringsintag i relation till tillskott. 
  
6.2.3 Individualiseringen och den kollektiva skolmåltiden 
Det blev tydligt i intervjuerna att frågan kring skolmåltiden och alternativ kost var större än 
huruvida just vegankost kunde serveras eller inte. Att servera fler rätter och tillmötesgå fler 
elevers önskemål skulle i praktiken inte fungera ekonomiskt och logistiskt, oavsett typen av 
alternativ kost, så länge efterfrågan är otillräcklig. Det blir uppenbart i intervjuerna att skolan 
är en kollektiv institution som inte är rustad för en obegränsad mängd individuella önskemål. 
Kommunerna måste ta hänsyn till vad skolans uppdrag är och prioritera rätt för att tillmötesgå 
så många som möjligt, och samhället har onekligen förändrats på vissa plan sedan skolmåltiden 
infördes första gången. Individualiseringen har enligt Fischler (2015) ökat som ett resultat av 
bland annat en önskan om individuell autonomitet, och i frågor som rör kropp och hälsa är 
denna process mest tydlig. I centrum av dessa frågor är maten, som utöver kropp och hälsa 
också starkt berör individens identitet och sociala relationer (Fischler, 2015). Fischler (2015) 
lyfter frågan att oavsett vad det individuella önskemålet grundar sig i – allergier, religion eller 
etiska aspekter – så uppkommer alltid samma problematik; hur måltiden med andra påverkas 
och var individen placerar sig själv i relation till respekt för maten som serveras. Den tydliga 
processen av en ökad individualisering blir då potentiellt svår att kombinera med det kollektiva 
fenomen som är skolmåltiden. Som Persson Osowski och Fjellström (2019) nämner är det 
oundvikligt att den kollektiva måltiden hindrar de individuella valen. Privilegiet med en 
kostnadsfri skolmåltid innebär att färre individuella val kan tillmötesgås (ibid.). 
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Att servera en gemensam måltid som ska vara näringsriktig, säker och kostnadsfri för eleven 
blir problematiskt i ett mer och mer individualiserat samhälle där allas önskemål ska 
tillgodoses. Persson Osowski och Fjellström (2019) menar att ökningen av individuella 
önskemål är en stor utmaning och potentiellt utgör ett hot mot skolmåltiden som den ser ut idag. 
Precis på detta sätt beskrev informanterna problemet med de individuella önskemålen; skolan 
har ingen á la carte-servering, utan ska tillmötesgå den stora massan på bästa möjliga sätt. Här 
är efterfrågan på vegankost i de kommuner som intervjuades idag till synes för liten för att en 
anpassning ska kunna ske. En så liten efterfrågan uttrycks då som enskilda individuella 
önskemål snarare än en större grupp som kommunen bör tillmötesgå. 
 
6.2.4 Gränsdragning och framtiden 
Gruppen veganer är inte stor och bryter mot den norm som är att äta animalier (de Boer et al, 
2017). Informanternas uppfattning om vad som är en lämplig kosthållning för barn var i linje 
med normen för hur en konventionell måltid ser ut. Gällande vegankosten i relation till den 
vegetariska kosten skilde sig ställningstagandet åt stort – ett intressant fenomen då kosterna 
liknar varandra. Både vegetarisk och vegansk kost står utanför normen och anammas ofta 
utifrån etiska skäl (de Boer et al, 2017; Janssen et al, 2016), och på det sättet tordes de behandlas 
på liknande sätt utifrån dessa aspekter. Enligt Livsmedelsverket (2019a) bör utbudet av rätter i 
grundskolan vara brett, och minst en vegetarisk rätt per dag bör erbjudas alla matgäster. En 
person som av etiska skäl inte äter fläsk kan de dagar den ordinarie måltiden innehåller fläsk 
förse sig från det vegetariska alternativet (Livsmedelsverket, 2019a), vilket resulterar i att 
köken inte behöver anpassa matsedeln efter detta specifika behov. Det vegetariska alternativet 
har då en funktion som är bredare än att bara rikta sig till de som identifierar sig själva som 
vegetarianer. Normaliseringen av vegetarisk mat inom skolan är intressant ur detta perspektiv, 
och ett veganskt måltidsalternativ i relation till detta inkluderar även de som av allergi eller 
andra anledningar inte kan äta ägg- och mejeriprodukter. Den veganska måltiden är på så sätt 
ännu mer inkluderande än en vegetarisk måltid eller en måltid med fläsk. Samtidigt skiljer sig 
de veganska och vegetariska kosterna åt rent näringsmässigt, och som nämnts av informanterna 
har kommunerna svårigheter att erbjuda näringsriktig vegansk mat. Att den veganska maten 
skulle få samma utveckling till ett vardagligt inslag i skolmåltiden som den vegetariska har haft 
är därför inte självklart. Samtidigt kommunicerar en av informanterna en föreställning om att 
det kan röra sig om en generationsskillnad beträffande ställningstagandet i frågan. Detta skulle 
isåfall kunna innebära en med åren ökande efterfrågan på vegankost.  
 
Resultatet visar på en viss motsägelsefullhet gällande uppfattningarna om vegankost i relation 
till klimat- och miljöfrågan. Detta återfinns i temat Ramverk och resurser i form av att det 
framkom att kommuner redan nu har interna riktlinjer med stort fokus på att sträva efter en 
minskning av skolmåltidens klimatavtryck, och att vegankosten utifrån det ansågs av vissa ha 
en plats i skolrestaurangerna. Samma konsensus återfinns i forskningen, där det menas att att 
mängden växtbaserade måltider måste öka för att klimatfrågan ska lösas (Fresán & Sabaté, 
2019; Springmann et al., 2018). Samtidigt finns i de inkluderade kommunerna en tveksamhet 
till att servera en vegansk skolmåltid. Detta hade varit intressant att undersöka vidare och då 
även inkludera kommuners interna riktlinjer som material, eftersom många informanter 
berättade att riktlinjerna i deras respektive kommuner kommunicerade målsättningar och 
värderingar relaterade till minskad miljöpåverkan. Även inställningen till varför vegetarisk och 
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vegansk kost skiljer sig så pass åt hade varit intressant att undersöka ytterligare, samt att följa 
utvecklingen av skolmåltiden och vegankostens varande eller icke-varande i skolan. Det skulle 
också vara intressant att i framtiden jämföra kommuner som erbjuder vegansk kost i 
grundskolan med de kommuner som nekar, för att på så sätt få en överblick kring skillnader 
kommuner emellan i den specifika frågan.  
 
6.3 Uppsatsens resultat i relation till dietistprofessionen 
Enligt Dietisternas Riksförbund (DRF) har idag ett 80-tal kommuner nutritionskompetens i 
form av kommundietist inom sin organisation (DRF, 2020). Vilka arbetsområden som ingår i 
tjänsten för en kommundietist varierar. År 2009 gjordes den senaste kartläggningen av 
kommundietisters arbete, och enligt denna ingår skolan som arbetsområde för endast 8% av 
kommundietister, medan det för 83% ingår arbete riktat mot äldreomsorg (DRF, 2010). Även 
om läget kan ha förändrats något under åren som gått sedan dess kan det antas att skolan 
fortfarande står för en förhållandevis liten del av fokusområdet för denna typ av 
nutritionskompetens inom kommunerna.  
 
Det på många håll stora behovet av olika typer av specialkost och anpassad kost nämns av 
flertalet informanter som en utmaning, och blir i förlängningen också en orsak till att önskemål 
om vegankost inte kan tillgodoses. Kanske kan hjälp från dietist minska arbetsbördan för 
kökspersonalen och ge viss effektivisering i hanteringen, till exempel genom hjälp att 
komponera menyer och rätter som så många som möjligt kan äta av, oavsett om det föreligger 
specialkostbehov eller kostval baserat på etisk eller religiös grund.  
 
Tills dess att nationella riktlinjer eller styrdokument eventuellt är på plats kan dietist vara 
behjälplig för de kommuner och skolor som ställer sig positiva till att erbjuda vegankost men 
nämner kunskapsluckor som skäl till att detta inte är genomförbart i dagsläget. Dietisten kan då 
utbilda kökspersonal inom nutrition, produktkännedom och sensorik relaterat till vegankost, i 
syfte att öka deras trygghet och kompetens både inom måltidsplaneringen och genomförandet.  
 

7. Slutsats  
Detta arbete visar på att kommuner inte kan servera vegankost – och andra individuella 
alternativa koster – av orsaker frekvent kopplade till efterfrågan och resurser. Informanterna 
gav en ofta överensstämmande bild av hur det är att arbeta i en kollektiviserad organisation som 
styrs av lagverk och ekonomi, där det inte alltid är möjligt att tillgodose individuella önskemål. 
Interna riktlinjer eller policies för special- och alternativ kost hade tagits fram inom 
kommunerna, vilket kan antas bero på avsaknaden av nationella riktlinjer. Informanterna talade 
ofta om en varierad blandkost som det bästa alternativet för barn, och de gånger en vegankost 
ändå ansågs som ett lämpligt alternativ för barn var det tydligt att det fanns tveksamheter inför 
hur detta skulle hanteras i praktiken, då de menade att ett ja till vegankost kunde äventyra den 
lagstadgade näringsriktigheten och säkerheten för skolmåltiden. Sammantaget kan det utifrån 
resultatet konstateras att beslutet att inte servera vegankost kan bero på flera – och många 
gånger samverkande – orsaker. Kollektivism och individualism ter sig som två motpoler i 
frågan om skolmåltiden, och när dessa två fenomen ska samsas inom denna uppstår problem. 
En begränsad efterfrågan lyftes som en stor anledning till att kommunerna inte kan erbjuda 
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vegankost. Att hitta tillvägagångssätt för att tillgodose så många behov och önskemål som 
möjligt är den stora utmaningen, och en menyplanering utformad så att flera behov och 
önskemål kombineras i ett mindre antal rätter kan vara ett sätt att göra detta på. Tydligare 
direktiv på nationell nivå efterfrågades från vissa informanter, och skulle potentiellt kunna 
utjämna de ojämlikheter som idag finns i olika kommuner och skolor.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 

• Ta allmän information kring informanten; vad för befattning de har, hur länge de 
arbetat med detta, utbildning, ålder och könsidentitet. 

 
• Kan du förklara vilket ansvar som finns på kommunnivå när det gäller skolmaten i 

grundskolan? (jämfört med/i relation till de enskilda skolorna) 
 

• Vilka specialkoster/alternativa koster är det som i dagsläget erbjuds i kommunens 
skolor?  

 
• På vilken nivå tas beslutet, kommun/enskild skola/flera kommuner i samråd? 

 
• Hur kommer det sig att vissa specialkoster serveras men inte andra? 

 
• Hur resonerar kommunen kring prioritering bland specialkoster?   

 
• Finns det några krav för att få en specialkost, önskekost eller altenrativ kost i skolan?  
 
• Vi vet att Livsmedelsverket inte har tagit fram några riktlinjer kring just 

specialkost/önskekost i skolan, hur förhåller ni er till det? 
 
• Har ni tagit fram egna riktlinjer/policy kring specialkost? Hur har ni gjort det? Finns 

ställningstagande kring just vegankost med i dessa? 
 

• Vad finns det för orsaker till att vegankost inte erbjuds i (vissa av) skolorna?  
  

• Hur brukar lösningen se ut för de elever som nekas vegankost?  
 

• Hur är din uppfattning kring hur förfrågan om vegankost ser ut i grundskolorna? Har 
den förfrågan förändrats över tid? 
 

• Hur ser/ställer ni er i kommunen till möjligheten att bemöta de här elevernas önskemål 
i framtiden? Vad skulle behövas/krävas/hur skulle läget behöva se ut?  

  
• Du som koststrateg/kostchef och utifrån din professionella synpunkt, vad är din syn 

på/åsikt kring vegansk mat till barn, generellt? Skiljer sig din personliga åsikt från det 
ställningstagande/policy kommunen har? 

 
• Hur ser ni på framtiden kring det här med specialkoster generellt? Hur tror ni det 

kommer bli?  
Avrunda med att fråga om det är något vi inte frågat om som intervjupersonen vill säga. 
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Bilaga 2 
 
Följebrev 
 
 
Hej,  
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på dietistprogrammet vid Uppsala 
universitet. Vi är intresserade av special- och önskekoster i grundskolan, med fokus på 
vegankost. Vi önskar få hålla i en telefonintervju om ca 30-45 minuter med 
kostchef/koststrateg på kommunen som har ansvar för frågan kost i grundskolan.  
 
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas men materialet kommer behandlas 
konfidentiellt och det kommer inte att framgå med namn i uppsatsen vem som deltagit. Det är 
frivilligt att delta och det går att avbryta deltagandet utan att en anledning behöver ges.  
 
Informationen som samlas in kommer användas till vårt examensarbete och resultaten 
kommer därmed också bli tillgängliga för allmänheten och för er att ta del av. Det finns 
uttryckt intresse från Djurens Rätt att skriva om resultaten i en enskild artikel på deras 
hemsida, något vi inte är direkt delaktiga i. De kommer inte heller kunna påverka 
datainsamlingen och analysen vi gör. 
 
Vi hör av oss om ett par dagar via telefon och skulle verkligen uppskatta att få höra hur 
kommunen tänker i frågan.  
 
Tack på förhand,  
Lina och Isabelle 
 
 
  
För mer information ta gärna kontakt via mail eller telefon: 
 
Isabelle Björkman 
bella.bjorkman@hotmail.com 
070-482 93 78 
 
Lina Forslund  
lina.forslund@campus1477.se  
073-635 73 11 
 
Handledare Christine Persson Osowski 
Christine.Persson-Osowski@ikv.uu.se 
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Bilaga 3 
 
Arbetsfördelning 
 
 
Uppsatsdel Isabelle Lina 

Planering av uppsats 50% 50% 

Litteratursökning 50% 50% 

Intervjuer 0% 100% 

Transkribering 80% 20% 

Analys  50% 50% 

Skrivande 50% 50% 

 


