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SAMMANFATTNING 
 

BAKGRUND I Sveriges skolor serveras 1,2 miljoner måltider per dag. För att tillaga god, 

näringsrik mat och skapa en trivsam upplevelse till en stor grupp människor, krävs tillag-

ningskunskaper, serviceanda, insikt om hållbarhet, ekonomi och ett gott bemötande. 

SYFTE Studera hur skolmåltidspersonalen upplever och hanterar sitt arbete i relation till ele-

vers olika behov. 

METOD Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide genomfördes sex stycken kvalita-

tiva intervjuer med skolmåltidspersonal i en stad i norra Sverige. Ett målinriktat strategiskt 

urval gjordes med syfte att nå skolor med en stor mångfald av elevers olika behov. Transkri-

berade intervjuer analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys. 

RESULTAT Ur intervjuerna framstod kategorierna: intention att bidra till elevers lärande, 

elevers önskemål i centrum, trygg och säker mat, kommunikation och skolmåltidspersonalens 

upplevelse av arbetsbelastning. Dessa kategorier visar på ett engagemang bland skolmåltids-

personalen och en vilja att hantera komplexiteten i arbetet. De visar även på ett fokus på ele-

ven och fingertoppkänsla gällande elevers tycke och smak. 

SLUTSATS Skolmåltidspersonalen uttryckte en kompetens att hantera komplexiteten inom 

sitt yrkesområde och en intention att sätta elevers behov i fokus. I studien uttrycktes även ett 

behov av möjlighet till utveckling i sitt arbete. Ett nätverk skolrestauranger emellan kan fun-

gera som ett forum för kunskapsutbyte, vilket kan skapa möjlighet till utveckling i arbetet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ABSTRACT 
 

BACKGROUND Schools in Sweden are served 1.2 million meals per day. To make tasty 

and nutritious food, and to create a pleasant experience to a large group of people, it requires 

knowledge that has not been emphasized. Besides cooking skills, it requires good service, 

awareness of economy and sustainability. 

OBJECTIVE Study of school kitchen staff’s experience and handling of their work in rela-

tion to pupils' different needs. 

METHODS Using a semi-structured interview guide, six interviews were conducted with 

school kitchen staff in a town in northern Sweden. A targeted strategic sample was made in 

order to reach schools with a large diversity of pupils' different needs. Transcribed interviews 

were analyzed according to Granheim and Lundmans qualitative content analysis. 

RESULTS Emerged categories from the interviews were: intention to contribute to pupils 

learning, emphasis to pupils’ liking, safe and secured food, communication and School kitch-

en staff's experience of their work. These categories showed dedication among school kitchen 

staff and willingness to deal with the complexity of their work. They also showed focus to the 

pupils and sensitivity regarding their taste.  

CONCLUSION School kitchen staff expressed skills to manage complexity in their profes-

sional field and intention to put the pupils' needs in focus. The study also expressed need for 

opportunities for development in their work. A network among school restaurants can serve as 

a forum for knowledge exchange, which can create opportunity for professional development. 
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1. BAKGRUND 

Skolmåltider började serveras redan på slutet av 1800-talet, då främst till fattiga barn (1). Un-

der 1930-talet uppmärksammades vikten av mat och hygien för att stärka hälsan i befolkning-

en, och det blev grunden för dagens skolmåltider. År 1945 lades ett lagförslag, SOU 1945:47, 

att skolmåltider skulle få fullt statsbidrag. Riksdagen godtog förslaget med kriterium att skol-

måltiden var tvungen att bestå av en varm tillagad rätt med tillhörande mjölk, bröd och smör 

(2). I förslaget framgick att skolmåltiden skulle ge eleverna en tredjedel av deras dagliga 

energibehov, vilket beräknades till 800 kcal. Från 1967 övergick ansvaret av skolmåltiden helt 

till kommunerna och den statliga bidraget upphörde. Dock skulle det dröja fram till skollagen 

1997 (1997:1212 kapitel 4 § 4) innan riksdagen beslutar att kommunerna är skyldiga att ser-

vera kostnadsfria skolmåltider (3). Kravet på att skolmåltiden även ska vara näringsriktig, 

tillkom i den nya skollagen (2010:800) från 2011. 

 

I Sveriges skolor serveras det ca 1,2 miljoner måltider per dag, i huvudsak lunch (4). Kom-

munerna ansvarar själv för genomförandet av skolmåltiderna. Organisationen kan se olika ut 

beroende på kommunens storlek (5). Av Sveriges kommuner väljer ca 75 % att ha en gemen-

sam måltidsverksamhet för de offentliga måltiderna (förskola, skola och äldreomsorgen). 

Riktlinjerna för måltidsverksamheten i grundskolan grundar sig på ett politiskt beslut i ca 75 

% av landets kommuner. Livsmedelsverkets råd, “bra mat i skolan” (6) genomsyrar majorite-

ten av Sveriges kommuners skolmåltidsverksamhet och upplevs av kostcheferna ha bidragit 

till bättre kvalité på skolluncherna (5). I samband med senaste revideringen av “bra mat i sko-

lan” 2013, utformades måltidsmodellen (6), vilken består av sex pusselbitar och visar hur en 

måltid bör se ut (6-7). Pusselbitar är god, trivsam, näringsriktig, säker, hållbar och integre-

rad. Med integrerad menas att måltiden ska vara en del av den pedagogiska verksamheten och 

ses som en resurs i skolan. Alla elever har ett basalt behov av mat och näringsriktiga måltider 

för att orka prestera i skolan (8-9). För att maten ska hamna i magen måste den tilltala elevers 

smak (10) samt ges möjlighet att intas i en gynnsam miljö (9). Elever med 

funktionsnedsättning kan behöva måltider anpassad efter deras behov (11) och för elever från 

andra kulturer kan mat från hemlandet inge en känsla av trygghet (12). 

 

För att tillaga god, näringsrik mat och skapa en trivsam upplevelse till en stor grupp männi-

skor, krävs kunskaper som inte lyfts fram i debatten om den offentliga måltiden (13). Förutom 

tillagningskunskaper krävs serviceanda, insikt om hållbarhet, ekonomi och ett gott bemö-

tande. Interventionsstudier från Storbritannien och Finland har visat att skolmåltidspersonal 

upplever större nöjdhet med sitt arbete efter genomförd kompetensutveckling (14-15). Brit-

tiska studien beskriver även hur skolmåltidspersonal upplevde sitt arbete och de krav som 

ställdes på dem vad gäller tillagning, servering och bemötande (14). Effekten av intervention-

en var att personalen fick större insikt i verksamhetens drift och blev mer involverade i arbetet 

mot skolans pedagogiska mål. De ökade kraven som blev en följd av interventionen gav en 

ökad oro gällande upprätthållande av deras fysiska arbetsmiljö och ekonomiskt bistånd. 

Leppänen et al. visar i sin studie att skolmåltidspersonal upplevde sitt arbete stressigt och 

många led därför av psykisk ohälsa (15). Interventionen bidrog till att personalen fick något 

förbättrad psykisk hälsa, de lärde sig hantera kraven på arbetet bättre samt att deras profess-

ionella yrkesroll blev tydligare. 
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Det var svårt att hitta litteratur skriven ur skolmåltidspersonalens synvinkel. Böcker och artik-

lar som berörde ämnet var skriven ur skolan och elevers perspektiv. Vi fann ett begränsat ut-

bud av litteratur skrivet ur skolmåltidspersonalens synvinkel. Även få studier är gjorda om hur 

skolmåltidspersonalen ser på sitt arbete i förhållande till eleverna, som är gäster i skolrestau-

rangen. Ökad kunskap om komplexiteten som finns i arbetet i en skolrestaurang kan bidra till 

att främja elevers upplevelse av skolmåltiden (13-14). 

 

2. SYFTE 

Studera hur skolmåltidspersonalen upplever och hanterar sitt arbete i relation till elevernas 

olika behov. 

 

3. METOD 

Kvalitativ metod valdes för att ge skolmåltidspersonalen möjlighet att själv berätta och 

beskriva hur det är att jobba i ett skolkök, samt att metoden öppnar upp för de oväntade 

svaren (16). De tankar, erfarenheter och idéer skolmåltidspersonalen delar med sig av blir ett 

verktyg för att förstå komplexiteten i arbetet. Syftet har hållits aktuellt genom hela processen 

för att hålla fokus på arbetet. Syftet ändrades under analys av resultatet för att fånga innehållet 

i det insamlade materialet genom att utesluta den sista delen av formuleringen, vilket var ”och 

huvudmannens krav”. 

 

3.1 Urval och rekrytering 

Ett målinriktat strategiskt urval gjordes med syfte att nå skolor med en mångfald av elevers 

olika behov (16). Skolor valdes i områden med mångkulturell befolkning samt skolor med 

elever med särskilda behov. Kommunens offentliga måltidsverksamhet kontaktades för att 

komma överens om ett lämpligt tillvägagångssätt för rekrytering och förslag på passande sko-

lor. Kontaktuppgifter till enhetschefer inom respektive kök- och restaurangområde erhölls i 

syfte att komma i kontakt med skolmåltidspersonal anställda vid kommunens skolor. Målsätt-

ningen var att rekrytera 6-8 respondenter. Inklusionskriterium var att respondenten skulle vara 

involverad i servering av skolmaten. En god måltidsupplevelse grundar sig inte endast på pro-

fessionell tillagning, utan även på en genomtänkt presentation och servering av maten (17-

19), därav inklusionskriteriet. Inga exklusionskriterier användes. E-post (Bilaga 1) skickades 

till tre enhetschefer för förfrågan om tillåtelse att kontakta utvalda skolkök, för deltagande i 

studien. Via e-post kontaktades respektive föreståndare vid utvalt skolkök, angående intresse i 

personalgruppen om deltagande i studien. Rekryteringsbrev (Bilaga 2) bifogades i e-

postmeddelande till respektive föreståndare. Tre av fem tillfrågade skolkök tackade nej till 

deltagande på grund av tidsbrist utifrån den angivna intervjutiden. En enhetschef valde att 

själv kontakta personal i utsedd skola och den andra enhetschefen gav klartecken till utskick 

av information (Bilaga 3) och rekryteringsbrev. Detta resulterade i att fyra respondenter från 

två skolkök anmälde sitt intresse. På grund av tidigare bortfall gjordes en kompletterande re-

krytering. Tre nya skolor kontaktades via reviderade e-postmeddelanden, där uppgift om in-

tervjutiden var ändrad. Personal från två skolor tackade nej och i en skola rekryterades en 

respondent. Ny kontakt togs via telefon med föreståndare från första rekryteringsomgången 

varvid ytterligare en respondent rekryterades. Totalt rekryterades sex respondenter till delta-

gande i studien. 
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3.2 Datainsamling 

Intervjuerna genomfördes i en stad i norra Sverige under augusti och september månad, 2016. 

Respondenterna fick själva besluta om tid och datum för intervjutillfällena under angivna 

veckor. De båda författarna genomförde tre intervjuer vardera. En semistrukturerad intervju-

guide (Bilaga 4) med temaområden användes (16). Intervjuguiden som var gemensamt utarbe-

tad bestod av fyra temaområden: ansvar och arbetsfördelning, arbetsuppgifter, specialkost och 

etnicitet. Alla intervjuer ägde rum på respektive respondents arbetsplats och varade mellan 

30-90 minuter. Efter första intervjutillfället reviderades intervjuguiden och frågeområdet gäl-

lande respondenternas yrkesmässiga bakgrund togs bort i syfte att korta ner intervjutiden till 

30-40 minuter. Materialet inspelades med en diktafon. Telefon respektive bärbar dator använ-

des för backup. Inspelningsutrustning användes för att kunna hålla fokus på respondenten 

under intervjutillfället samt att kunna lyssna på inspelningen upprepade gånger under tran-

skribering. 

 

3.3 Databearbetning och analys 

Insamlad data analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys (20). De inspe-

lade intervjuerna transkriberades ordagrant i Microsoft Word av den författare som genomfört 

respektive intervju. All transkriberad text lästes igenom och meningsbärande enheter relaterat 

till syftet plockades ut enskilt ur samtliga intervjuer av respektive författare. På så vis minime-

rades påverkan mellan författarna. Meningsbärande enheter är fraser innehållande relevant 

information kopplat till syftet. Omgivande text behölls i syfte att låta sammanhanget kvarstå. 

Genom kondensering gjordes texten kortare och mer lätthanterlig utan att innehållet förändra-

des. Kodning av de meningsbärande enheterna gjordes sedan gemensamt av författarna. Ko-

derna blev etiketter som speglade den kondenserade texten. Därefter konstruerades kategorier 

med tillhörande subkategorier bestående av koder med liknande innebörd. Systematisering av 

koder och kategorier gjordes i Microsoft Excel och Microsoft Word. Under analysprocessen 

hölls syftet aktuellt och materialet diskuterades fram och tillbaka tills konsensus nåddes. Citat 

i uppsatsen används i syfte att illustrera resultatet. 

 

3.4 Förförståelse 

Som dietiststudent så har vi studerat mat och måltider ur många aspekter men inte studerat 

skolmåltiden. Våra förkunskaper är baserade på egna erfarenheter av skolmat, som elev i 

grundskolan och gymnasium. En författare är förälder och har under barnens skolår diskuterat 

skolmaten med sina barn utifrån deras perspektiv. Vår strävan var att vara neutrala, öppna och 

icke dömande under intervjuerna och analysen samt vid rapportskrivandet. 

 

3.5 Etik 

Studien var av etiskt känslig karaktär eftersom attityder och värderingar om elevers olika be-

hov och etniska ursprung kunde uttryckas. Utgångspunkten var ett öppet och icke dömande 

förhållningssätt både under intervjutillfällena och vid analysen av materialet. Materialet han-

terades konfidentiellt. Rapporten skrevs utan möjlighet till identifikation av respondenten eller 

arbetsplatsen. Information (Bilaga 3) om att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas 

fanns med i rekryteringsbrevet till respondenterna, som bifogats till skolköksföreståndarna. 

Informationen upprepades vid intervjutillfället. 
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4. RESULTAT 

Respondenterna som intervjuades i studien var fem kvinnor och en man. Tre respondenter 

jobbade i tillagningskök, två i mottagningskök kalla rätter och en i  mottagningskök varma 

rätter. Det minsta skolköket serverade ca 250 portioner/dag och det största skolköket 

serverade ca 600 portioner/dag. Övriga skolkök serverade ca 350 portioner/dag. Under 

analysen av intervjuerna framstod fem områden som bildade kategorier; intention att bidra till 

elevers lärande, elevers önskemål i centrum, trygg och säker mat, kommunikation och 

skolmåltidspersonalens upplevelse av arbetsbelastning. Kategorierna motsvarar rubriker i 

resultatet med tillhörande subkategorier som underrubriker. 

 

4.1. Intention att bidra till elevers lärande 

4.1.1 Intention att bidra till ökad smakpreferens 

Skolmåltidspersonalen uttryckte en intention att väcka elevers nyfikenhet samt främja elevers 

smakutveckling och ansvarstagande. Det innebar att de i sin roll och verksamhet ansåg sig 

kunna bidra till elevers lärande genom att guida bland rätter som erbjuds, och försöka inspi-

rera dem till att smaka genom att promota maten. Det beskrevs som ett ständigt pågående ar-

bete i syfte att uppmuntra nyfikenheten till nya rätter och smakupplevelser. 

 

”man behöver inte äta maten men man ska smaka, även om det är en tesked” (Re-

spondent 1) 

 

Ett initiativ till att öka utbudet av vegetariska rätter anpassade till nyanlända elever, visade sig 

också locka de svenska eleverna. En annorlunda kryddning och kryddrik mat valdes framför 

den traditionella svenska husmanskosten. 

 

4.1.2 Bidra till utveckling av elevers eget ansvarstagande 

Möjligheten att ha uppsikt över elever med specialkost beskrevs som begränsad på grund av 

låg personaltäthet, vilket gjorde att eleverna förväntades ta ett eget ansvar. Systemen varie-

rade mellan skolköken, men gemensamt var att eleven serverade sig själv med stöd av skol-

måltidspersonalen. Det sågs som ett bra inlärningstillfälle för eleven att utveckla ansvars-

känsla. 

 

“Vi har tränat dom att gå till den skylten där det står specialkost och då ska dom stå 

där, eller så ska dom ropa” (Respondent 6) 

 

4.1.3 Vuxna och elevers inflytande på måltidsupplevelsen 

Det fanns en intention hos skolmåltidspersonalen att handleda eleverna om hur man pratar om 

mat i syfte att skapa en positiv upplevelse av måltiden. Det sågs som en självklarhet av samt-

liga respondenter att mat benämns på ett positivt sätt i serveringen, därför tilläts inga negativa 

uttalanden. De äldre eleverna upplevdes inte gå att påverka i lika hög grad som de yngre på 
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grund av minskat intresse av kommunikation. Att elever inte vågade välja fritt av maten på 

grund av grupptryck, var något som skolmåltidspersonalen observerat. Att elever påverkades 

av kamraters åsikt och val av maträtt, visade sig både vara positivt och negativt. 

 

”ledare i en elevgrupp kan påverka gruppen med negativa uttalanden om mat” (Re-

spondent 5) 

 

Elever från andra kulturer visade sig kunna inspirera svenska elever att prova nya rätter ge-

nom att på ett positivt sätt benämna mat tillhörande deras kultur, till exempel linssoppa. 

Svenska elever kände sig uppmuntrade och vågade prova. Vuxna i skolrestaurangen, pedago-

ger och skolmåltidspersonal, ansågs ha möjlighet att bidra till en positiv inställning till mat 

och elevers sociala färdigheter till exempel stå i matkö. Ifall en positiv attityd förmedlades av 

en vuxen vågade eleverna smaka nya rätter. Vidare beskrevs att en vuxen vid bordet bidrog 

till att elever satt kvar och åt i lugn och ro. 

 

4.2 Elevers önskemål i centrum 

Skolmåltidspersonalen uttryckte att ett stort fokus lades på att anpassa menyn utifrån basmat-

sedeln för att kunna tillmötesgå elevers behov och önskemål. Ett sätt var att prova olika vari-

ationer på rätter för att sedan studera responsen på maten. Ett annat sätt var att servera sedan 

tidigare nedkyld mat som alternativrätt till dagens rätt, vilket ökade utbudet och valmöjlighet-

en. Det upplevdes positivt att med enkla medel kunna tillmötesgå elevers önskemål. 

 

”De har ingen möjlighet att välja var de ska äta lunch. Det är ett serviceyrke och man 

ska behandla dem som gäster” (Respondent 3) 

 

Förändring av rätter upplevdes ha stor betydelse för hur mycket eleverna åt. Den svenska 

husmanskosten upplevdes inte passa alla elever. En respondent uppgav att en risrätt med balj-

växter och grönsaker alltid finns framme, för att tillmötesgå elever med annan etnisk bak-

grund. 

 

”Idag var det en nyanländ som kom (...) man såg skräcken i hans ögon när de skulle 

lägga upp en tortellini gratäng på hans tallrik” (Respondent 5) 

 

Att möta elevers behov av anpassade måltider utifrån medicinska-, etiska-, etniska skäl eller 

på grund av funktionsnedsättning beskrevs som en komplicerad uppgift. Det krävdes en god 

kommunikation med föräldrarna men främst med eleverna för att kunna tillaga en individuellt 

anpassad kost. 

 

”Det kan va lite mäckigt att få ihop det, men täta telefon och mejlkontakt med föräld-

rarna så brukar det lösa sig till slut.” (Respondent 1) 
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4.2.1 Nyttjande av matsvinn ger fler valmöjligheter 

All skolmåltidspersonal jobbade aktivt med matsvinn och såg det som en viktig del i verk-

samheten. Överbliven, orörd mat kyldes ner och erbjöds en annan dag som alternativrätt till 

dagensrätt. Friheten att kunna ändra i basmatsedeln, gav skolmåltidspersonalen i tillag-

ningsköken en möjlighet att anpassa rätterna efter leverans och bäst före-datum. En annan 

möjlighet var att variera recept av huvudråvaran, till att passa elevers smak t.ex. korvstro-

ganoff till stekt korv. Mottagningsköken däremot, hade endast möjlighet till att anpassa tillbe-

hören t.ex. salladsbuffén. Att ta hand om och tillaga livsmedel i tid och undvika att kasta mat, 

var en självklarhet för skolmåltidspersonalen. Att kunna påverka matsvinnet från eleverna 

ansågs svårt. Skolmåltidspersonalen pratade med eleverna om att ta mindre portioner och 

hämta mer mat vid behov. 

 

4.3 Trygg och säker mat 

Att kunna ge elever, framförallt de yngre och nyanlända, en trygghetskänsla kring mat, var en 

genomgående tanke hos alla respondenter. En positiv inställning, en vilja att hjälpa och 

kunskapen om vikten av att alla elever får den mat de klarar av att äta, inspirerade till 

utveckling av bildstöd. Kontakten med föräldrarna sågs som en tillgång i arbetet att skapa en 

trygg och säker måltid. 

 

4.3.1 Tillagning 

Rutiner kring tillagning av specialkost togs på stort allvar av skolmåltidspersonalen. Ett bra 

samarbete mellan personalen i tillagningskök som jobbar med dietmat och personal som job-

bar med normalkost, var en förutsättning. En del av samarbetet bestod i att kunna utföra 

varandras arbetsuppgifter. 

 

“(...) jag har ju koll på vad jag har i och så brukar vi prata om det och vad hon ska 

göra för mat och vad som behövs. Och ibland kan man underlätta att man inte använ-

der vetemjöl så blir det utan gluten (...) jag kan gå in på dieten om hon skulle vara 

borta och hon kan gå in på mitt, vi känner ju till.” (Respondent 2) 

 

Svårigheter som uttrycktes var brist på kunskap om andra matkulturer för att kunna tillaga 

passande alternativa rätter. Två respondenter uttryckte önskan om kunskap och möjlighet att 

tillmötesgå elevers behov av mat från andra kulturer medan en respondent uttryckte insikt och 

kunskap om andra matkulturer. En annan svårighet som uttrycktes var sen inrapportering av 

specialkostintyg vilket försvårar möjligheten att tillaga rätt mängd specialkost. 

 

4.3.2 Hantering och servering 

I alla tillagningskök var det kockens ansvar att märka maten och i ett mottagningskök fick 

endast ordinarie personal handskas med specialkosten “det får aldrig bli fel”(Respondent 1). 

Märkningssystemet utformades av måltidspersonalen själv och blev på så sätt olika mellan 

köken. Gemensamt för systemen var att all märkning ska visa på matens innehåll och allerge-

ner. Mer individuellt anpassade specialkosträtter namnmärktes och placerades i ett separat 

värmeskåp. För att tydliggöra matens innehåll användes bildstöd. En respondent visade stort 
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intresse och jobbade aktivt med utvärdering och utveckling av bildstödet, i syfte att förtydliga 

för eleverna. De mest förekomna specialkosträtter mjölkfritt, minus fläsk samt vegetarisk rätt, 

hade permanent placering i serveringen. Övrig specialkost var placerad i värmeskåp. 

 

4.4 Kommunikation 

En respondent visade ett stort engagemang i att uppdatera skolans måltidsapp. Vid varje för-

ändring i menyn gjordes en ny uppdatering, vilket gav eleverna aktuell information om da-

gens meny. Mötet med eleverna beskrevs som en förutsättning för att kunna skapa en trygg 

miljö i skolrestaurangen, samtidigt som det bidrog till trivsel i arbetet. 

 

”det är jättekul att stå och prata med barnen alltså speciellt med dom yngre jag tycker 

att dom är väldigt härliga, dom har ju så mycket o berätta och sådära” (Respondent 4) 

 

Skolmåltidspersonalen uttryckte att positiv respons är motiverande i arbetet. För att få den 

responsen måste de först göra det lilla extra samt göra sig tillgängliga för elever och pedago-

gisk personal. 

 

”(…) kanske stå där och prata med dom lite grann bara, ja, istället för att springa iväg 

och så där. Just att vi jobbar ju ändå på samma ställe och sådär, då är det väl trevligt 

att man har kontakt (…)” (Respondent 4) 

 

Responsen från pedagogiskpersonal var ofta positiva kommentarer om maten och frågor om 

recept. Däremot var responsen från elever sällan verbal, utan visade sig genom åtgången på 

mat ”(…) bästa berömmet är att maten är slut (…)” (Respondent 1). Dock berättade en annan 

respondent att de fått tårta från matrådet som tack för deras engagemang. Syftet med matrådet 

var att lyfta frågor som rörde mat och miljö i skolrestaurangen. Alla respondenter deltog i 

matråd tillsammans med elevrepresentanter och pedagogisk personal. En dialog angående mat 

och servering ansågs vara en viktig del i arbetet att kunna anpassa måltidsmenyn efter elevers 

olika önskningar. Två respondenter uttryckte ett missnöje att matrådet inte uppfyllde förväntat 

syfte. En respondent uttryckte att de ekonomiska ramarna inte får vara för snäva, då försvin-

ner vitsen med matrådet. 

 

”Man försöker tillmötesgå på vissa saker för att visa att de kan vara delaktiga och be-

stämma, annars är det meningslöst att sitta i ett matråd.” (Respondent 5) 

 

4.5  Skolmåltidspersonalens upplevelse av arbetsbelastning 

Arbetsmiljön i köken och serveringen upplevdes både fysisk och psykisk tung. Gamla kök 

och trasig utrustning var faktorer som ökade den fysiska arbetsbelastningen. Dock försökte 

skolmåltidspersonalen hitta egna lösningar i väntan på ny utrustning eller renovering. I de 

flesta skolköken tyckte skolmåltidspersonalen att rotation i arbetsuppgifterna var en bra rutin 

både för att minska arbetsbelastningen och minska sårbarheten gällande sjukfrånvaro. En re-

spondent uttryckte önskan om kompetensutveckling gällande ergonomi i arbetet. 
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Den psykiska stressen i serveringen upplevdes öka med antalet matgäster i serveringskön och 

skolrestaurangen. Ett sätt för skolmåltidspersonalen att minska kötiden var att servera elever-

na. 

 

”Det kan också vara litegrann av att jag ser att det är en lite längre kö, så kan man 

påverka det, så att det inte blir otåligheter i kön.” (Respondent 6) 

 

Den höga ljudnivån orsakad av bl.a. bleck och kantiner, påverkade både skolmåltidspersona-

lens arbetsmiljö och elevernas trivsel i skolrestaurangen. Det snabba tempot som krävdes med 

alla sysslor i serveringen, gjorde att möjligheten till kommunikation med eleverna försvann. 

 

”Då kommer alla på en gång och då kan man inte ta sig tid till alla, om man står där 

och fyller på, ja… man kan prata lite. Det är kul att försöka.” (Respondent 5) 

 

Att i början av varje läsår utvärdera lunchtiden tillsammans med skolledningen, sågs som ett 

viktigt åtagande i syfte att förbättra miljön i skolrestaurangen. En aspekt som kom fram var 

vikten av ett bra samarbete, speciellt i små kök där de jobbade tätt intill varandra. Ett gott 

samarbete kollegor emellan var även en källa till trivsel och arbetsglädje. 

 

”Alla ska göra allt. Alla arbetsuppgifter och ja, hjälpas åt. Gör någon ett misstag så 

har alla gjort ett misstag och gör någon något bra så får alla ta åt sig äran oavsett 

vem som har gjort det.” (Respondent 3) 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Intervjuerna utfördes under terminsstart vilket är en tidsperiod då arbete i skolkök är som 

mest intensivt, vilket försvårade rekryteringen av respondenter. Arbetsgivaren tillhandahöll 

arbetstid för intervjuerna. Samtliga intervjuer utfördes på respondenternas arbetsplats, vilket 

kanske inte var en optimal miljö med tanke på att deltagandet blev synligt för kollegor. Möj-

lighet till val av alternativ miljö hade gett ett mer anonymt deltagande men blivit mer tidskrä-

vande för respondenten. Författarna träffade respondenterna enskilt vilket gav en möjlighet att 

se kroppsspråk och ansiktsuttryck och därmed en förstärkt förståelse av respondenten. Det gav 

även en möjlighet att ställa följdfrågor inom områden där respondenten uttryckte ett stort en-

gagemang. Författarna fick på så sätt en fördjupad beskrivning av respondentens syn på om-

rådet, vilket genererar större trovärdighet i resultatet. Vi är dock medvetna om att tolkning av 

uttryck och begrepp kan skilja sig mellan författare och respondent vilket kan påverka studi-

ens pålitlighet. Resultatet kan även ha påverkats av det faktum att vissa respondenter började 

prata mer avslappnat om sitt arbete efter avslutad inspelning. Denna information hade kunnat 

tillföra studien större nyanser än vad som nu finns dokumenterat. Pilotintervju borde ha ge-

nomförts, på så vis hade författarna fått respons på intervjuguide och intervjuteknik. Även om 

studien visade på en stor samstämmighet bland respondenterna så kan vi inte anse den som 

överförbar på grund av för få deltagare i studien.   
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5.2 Resultatdiskussion 

Skolmåltidspersonalen uttryckte en insikt och förståelse för barns utveckling av smakprefe-

renser. De jobbade aktivt med att väcka elevers nyfikenhet av nya smaker samtidigt som de 

bidrog till en mer varierad kost. Forskning visar att barn har olika preferenser för smak och 

framförallt de yngre barnen väljer mat de känner till (21). Genom att erbjuda bekanta och 

obekanta rätter tidigt kan barnen öka sina smakpreferenser och på så sätt öka variationen av 

rätter de tycker om (22). Vidare visar forskning att det behövs 6 -15 provsmakningar innan ett 

barn börjar acceptera en ny smak (23). Ur ett folkhälsoperspektiv finns det fördelar med att 

lära sig tycka om många olika smaker och rätter (24-25). Vanor som grundläggs tidigt förblir 

ofta varaktiga i vuxen ålder (26-27). Goda matvanor minskar risken för vällevnadssjukdomar 

så som övervikt, fetma (28-29), diabetes och hjärt- kärlsjukdomar (30). Att använda sina kun-

skaper till att jobba med smak, färg, textur och skapa rätter som lockar och inspirerar kan vara 

en utmaning som kräver lyhördhet inför elevers nyfikenhet. Att inte tvinga elever att äta den 

mat de inte tycker om visar på en respekt mot eleverna. 

 

Skolmåltidspersonalen förmedlade en medvetenhet om vikten av vuxnas närvaro vid mål-

tiden. Pedagogernas möjlighet att sitta tillsammans med elever sågs som en tillgång i arbetet 

att förmedla en positiv upplevelse av måltidssituationen. Vidare nämns en påverkan elever 

emellan vad gäller val av mat. Forskning visar att yngre elever är mer mottagliga för påverkan 

av vuxna, medan äldre elever påverkas mer av varandra (21). Syftet med den pedagogiska 

måltiden är att skapa möjlighet till samtal mellan pedagoger och elever under skolmåltiden. 

Samtalen kan öppna upp för diskussion om matens ursprung, andra matkulturer, nya rätter och 

livsmedel. Att äta tillsammans med eleverna ger pedagogerna en möjlighet att visa hur en 

balanserad måltid ser ut enligt tallriksmodellen (6, 31). Det är viktigt att det finns vuxna runt 

eleverna som kan vara förebilder och bidra med goda värderingar gällande sunda matvanor. 

 

Skolmåltidspersonalen uttryckte en intention till kommunikation med elever. En aspekt som 

lyftes var vikten att kunna bekräfta elever i deras möjlighet till påverkan. Skolmåltidspersona-

lens inställning om vikten av att elevers röst blir hörd och tagen på allvar visar på en intention 

att jobba mot skolans målsättning gällande demokratiska värderingar (32). Skolmåltidsperso-

nalens möjlighet till att bidra till förändring för att anpassa efter elevers önskemål, bör sättas i 

proportion till de ekonomiska resurser som finns att tillgå samt näringsmässiga riktlinjer. I 

livsmedelsverkets “Bra mat i skolan” nämns vikten av att elever bör ha förståelse för att 

skolmåltiden produceras inom dessa ramar (6). 

 

Minska matsvinnet sågs som en självklarhet hos skolmåltidspersonalen, dock ansågs det svårt 

att kunna påverka matsvinnet från elever. Ett verktyg i arbetet var att anpassa rätter efter ele-

vers tycke och smak. En svensk studie visar att kockar anser det vara en plikt i sin yrkesroll 

att ta hand om överbliven mat samt beakta matsvinn (33). Livsmedelsverket antyder i rappor-

ten, “Livsmedelssvinn i hushåll och skolor”, att största mängd matsvinn uppkommer när ele-

vers favoriträtter serveras (34). Orsaken tros vara att elever tar stora portioner i rädsla att ma-

ten ska ta slut samt oviljan att stå i matkö. För att minska matsvinnet tror vi det är viktigt att 

skolmåltidspersonalen kommunicerar på de sätt som når ungdomarna. I dag är sociala medier 

såsom facebook och instagram viktiga kanaler för ungdomar (35) och skolmåltidspersonalen 

bör känna till dessa som verktyg för kontakt med elever men även pedagoger och föräldrar. 

Att åskådliggöra dagens matsvinn blir ett sätt att visa elever hur mycket mat som slängs, vil-

ket kan öka delaktigheten hos elever i arbetet att minska matsvinnet. 
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Vidare visar resultatet på stort engagemang vad gäller märkning av mat riktad till elever, pe-

dagoger och föräldrar. En ny lag trädde i kraft i december 2014, som säger att det ska finnas 

uppgifter om vilken mat som innehåller de 14 mest allergiframkallande ämnena (36). Ett ge-

mensamt märkningssystem utformat av bilder skulle kunna utvecklas genom att ta tillvara 

kunskap och intresse som finns i personalgruppen. På så vis skapas en samstämmighet mellan 

skolorna, vad gäller märkning av rätter. Forskning visar att elever med behov av specialkost 

kan uppleva utanförskap då de hänvisas att hämta mat på speciell avsedd plats (37). Det kan 

leda till att de mister sin bordsplats bland kompisgänget i skolrestaurangen och tvingas sitta 

ensam och äta. I en artikel i SVT opinion föreslår skolkocken Stefan Svensson att ta bort spe-

cialkosten och ersätta den med en vegansk buffé med inslag av kött och fisk anpassad för alla 

(38). På så sätt skapas en skolmat som i princip alla elever kan äta, oavsett allergi, etnicitet 

eller annan orsak. Idérika människor som tänker utanför givna ramar är värd att tas på allvar. 

Det vore fantastiskt om hans idé var genomförbar, det skulle ge en måltid där ingen behöver 

känna sig annorlunda, samtidigt som det erbjuds ett stort urval av rätter. 

 

Skolmåltidspersonalen upplevde arbetet i servering och skolrestaurang som psykiskt stres-

sande och att stressen ökade med antal matgäster i matkön. Hanteringen av bleck och kantiner 

bidrog till höga ljudnivåer, vilket påverkade både elever och skolmåltidspersonal i skolrestau-

rangen. Forskning visar att miljön i skolrestauranger ofta upplevs som bullriga med höga 

ljudnivåer (4) och att det finns en korrelation mellan bakgrundsljud och gästernas röststyrka, 

vilket innebär att sorlet ökar i bullrig miljö (39). En jämnare fördelning av matgäster genom 

bättre nyttjande av gästens lunchrast borde leda till en lägre ljudnivå och behagligare atmo-

sfär. Detta skapar i sin tur förutsättningar för kommunikation mellan skolmåltidspersonal och 

gäster och gäster emellan (17-19). 

 

Det finns en stor komplexitet i att servera en måltid idag (33). Under hela tillagningsprocessen 

är det beslut som ska fattas som påverkar hela den slutgiltiga måltidsupplevelsen. Det behövs 

mer än bara “knife skills” för att tillaga en måltid (40), en känsla för ett professionellt bemö-

tande, en fingertoppskänsla för elevers smak och en medvetenhet om atmosfärens inverkan på 

måltidsupplevelsen (6,41). Vår studie visar att skolmåltidspersonalen besitter dessa kunskap-

er, vilket visar sig genom att de ser elever som matgäster i skolrestaurangen för vilka de an-

passar och varierar menyn. De ser även vuxna i skolrestaurangen som en resurs i arbetet att 

skapa en lugn måltidsmiljö. Även om de besitter dessa kunskaper uttrycker de ett behov av 

ökad kompetens. Vi tror att ett nätverk skolrestauranger emellan kan fungera som ett forum 

för ett kunskapsutbyte och möjlighet till utveckling i arbetet, vilket även kan vara ett sätt att 

bevara kompetent personal i verksamheten. 

 

5.2.1 Genus 

I studien “Doing masculinities in organizational restructuring” framkom att män i kvinnodo-

minerade yrken söker sig ifrån sysslor som är traditionellt förknippade som typiskt kvinnliga 

(42). Samma studie visar även på att män i större utsträckning fick chefspositioner vilket sågs 

mer passande för deras könsroll. I vår studie deltog en man och fem kvinnor varav alla re-

spondenter hade en föreståndartjänst utom en kvinna. Till skillnad från studien “Doing 

masculinities in organizational restructuring” visar vår studie inte på någon skillnad i sysslor 

eller arbetsuppgifter mellan könen. Vi såg heller ingen skillnad mellan könen hur de upplevde 

eller hanterade sitt arbete. Om fler respondenter i studien skulle visa på en könsskillnad är 
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svårt att avgöra, studiens överförbarhet ur ett genusperspektiv ser vi som begränsat på grund 

av få deltagare i studien.  

 

6. SLUTSATS  

Skolmåltidspersonalen uttryckte en stor kompetens att hantera komplexiteten inom sitt 

yrkesområde och en intention att sätta elevers behov i fokus. I studien uttrycktes även ett 

behov av möjlighet till utveckling i sitt arbete. Ett nätverk skolrestauranger emellan kan 

fungera som ett forum för kunskapsutbyte, vilket kan skapa möjlighet till utveckling i arbetet. 

 

7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET  

Författarna har tillsammans planerat studien och utformat intervjuguiden. Intervjuerna 

genomfördes enskilt, därefter bearbetades och analyserades materialet gemensamt. Rapporten 

skrevs gemensamt av författarna. 

 

8. TACK 

Stort tack till respondenterna som avsatte tid och delade med sig av sina erfarenheter.  
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E-post till enhetschef 

 
Förfrågan om deltagande i studie – att bemöta elevers olika behov kring skolmåltiden ur 
skolmåltidspersonalens perspektiv 
 

Hej! 
 

Hur är det att jobba i ett skolkök? 
 
Idag vet man faktiskt alldeles för lite om det och vi behöver lära oss mer för att få ett breddat 
perspektiv på skolmåltiden. Vi tror att skolmåltidspersonal bäst kan bidra med den kunskap-
en. Därför söker vi personer som vill vara med i en studie inom ramen för vårt examensar-
bete, där syftet är att öka förståelsen för hur det är att arbeta som skolmåltidspersonal. 
 

Vad vi söker är 1-2 personer/skola som är villiga att ställa upp på en intervju under vecka 35 
eller 36. Intervjun som ljudinspelas beräknas ta 30-40 minuter och kommer att göras på ar-
betsplatsen. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan att ange orsak. Insamlat 
material kommer att behandlas konfidentiellt och i den färdiga rapporten kommer det inte att 
framgå vilka personer som deltagit och vilken skola personerna arbetar på.  
 
Vi behöver din tillåtelse att få kontakta (skolans namn).  
 

Vänliga hälsningar, 
 

Marianne Toivola 
mato0064@student.umu.se 
 

Siv Jacobsson 
sivjan79@student.umu.se 
 

Studenter på Dietistprogrammet 

Umeå universitet 

 

 

 

 

mailto:sivjan79@student.umu.se
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Rekryteringsbrev till personal 
 
 

Hej!  

 
Hur är det att jobba i ett skolkök?  
 

Idag vet man faktiskt alldeles för lite om det och vi behöver lära oss mer för att få ett breddat 
perspektiv på skolmåltiden. Vi tror att det är Du tillsammans med annan skolmåltidspersonal 
som bäst kan bidra med den kunskapen. Därför ber vi Dig att vara med i en studie inom 
ramen för vårt examensarbete där syftet är att öka förståelsen för hur det är att arbeta som 
skolmåltidspersonal.  
 
För Dig, vikarie eller fast anställd, betyder det att du vid ett tillfälle under vecka 35 eller 36 
deltar i en intervju tillsammans med någon av oss, tid för intervjun bestämmer du. Intervjun 
tar cirka 30-40 minuter och kommer att göras på en avskild plats på din arbetsplats. För att vi 
ska komma ihåg vad som sägs kommer hela intervjun att spelas in. Deltagandet är helt 
frivilligt och kan avbrytas när som helst utan att du behöver förklara varför. Insamlat material 
kommer att behandlas konfidentiellt och i den färdiga rapporten kommer det inte att framgå 
vilka personer som deltagit och vilken skola personerna arbetar på.  
 
Vi hoppas att Du vill dela med Dig av Dina kunskaper och erfarenheter. Kontakta din 
föreståndare vid intresse!  
 
Vänliga hälsningar,  
 
 
Marianne Toivola  
mato0064@student.umu.se  
 
 
Siv Jacobsson  
sivjan79@student.umu.se  
 
Studenter på Dietistprogrammet  
Umeå universitet  
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Informationsblad till föreståndare 

 
Hej! 

  
Hur är det att jobba i ett skolkök? 
  

Idag vet man faktiskt alldeles för lite om det och vi behöver lära oss mer för att få ett breddat 
perspektiv på skolmåltiden. Vi tror att skolmåltidspersonal bäst kan bidra med den kunskap-
en. Därför söker vi personer som vill vara med i en studie inom ramen för vårt examensar-
bete, där syftet är att öka förståelsen för hur det är att arbeta som skolmåltidspersonal. 
  

Vad vi söker är 1-2 personer/skola som är villiga att ställa upp på en intervju under vecka 35 
eller 36. Intervjun som ljudinspelas beräknas ta 40-60 minuter och kommer att göras på ar-
betsplatsen. Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas utan att ange orsak. Insamlat 
material kommer att behandlas konfidentiellt och i den färdiga rapporten kommer det inte att 
framgå vilka personer som deltagit och vilken skola personerna arbetar på.  
  

Vi behöver din hjälp att få kontakt med kökspersonal som är intresserad av att medverka i 
studien. Vi ser gärna att de kan medverka i intervjun inom sin arbetstid och att det finns möj-
lighet att tillgå en avskild plats på arbetsplatsen.  
  

Vänligen vidarebefodra bifogat utskick till personalen för intresseförfrågan.  
Vi hör av oss per telefon inom kort angående rekrytering av deltagare.   
  

Vänliga hälsningar, 
  
Marianne Toivola 
mato0064@student.umu.se 
  

Siv Jacobsson 
sivjan79@student.umu.se 

Studenter på Dietistprogrammet 

Umeå universitet 
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Intervjuguide 

 

Bakgrund 

● Utbildning 

● Hur länge jobbat inom yrket 

● På den här arbetsplatsen 

● Tidigare erfarenhet av annan sysselsättning/yrke 

 

 

Ansvar, arbetsfördelning 

● Berätta, hur ser en typisk dag ut för dig på jobbet 

·         Ser alla dagar likadana ut 

● Rotation i arbetsuppgifterna 

● Om, hur fungerar det, berätta 

● Ansvarsområden 

● Krav från arbetsgivaren 

● Tid för utförande av arbetsuppgifter 

● Berätta, ge exempel 

 

 

Arbetsuppgifter 

● Arbetet i köket 

● Typ av kök – tillagningskök, mottagningskök 

- Hur går arbetet till, berätta 

- Frihet i arbetet med meny/tillagning av mat, berätta 

● Arbetet i Matsalen 

● Hur ser arbetet ut i matsalen 

- Hur många serveringar/grupper gör ni per dag 

- Jobbar alla i serveringen 

● Hur organiseras serveringen 

- Salladsbar/varmrätt 

- Används bildstöd (hitta rätt; var finns mjölken, disken m.m.) 

● Respons/feedback 

- Berätta, ge exempel  (elever, arbetsgivare, övrig skol personal, 

föräldrar m.m.) 

- Om problem: Hur hanterar/löser du det? 

● Ser ni någon skillnad på barnens beteende i matsalen beroende på vad som 

serveras 

- Berätta, ge exempel
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Specialkost 

● Hur benämner ni alternativkosten/specialkosten 

● Vad faller under (benämningen hen berättat) 

● Hur går arbetet till med (benämningen hen berättat), berätta 

● Berätta om serveringen av dessa koster, ge exempel 

- Olika svårt att presentera dem/någon kost som är mer svårhanterlig 

- Risk för kontaminering – är alla i personalgruppen in blandade i 

serveringen 

- Svårt att skylta/visa upp/få barnen förstå vilken mat de kan äta 

- Om problem, hur hanterar ni dem. Berätta, ge exempel 

● Har ni elever som äter på andra tider/annan plats än matsalen 

- Hur löser ni det? 

 

 

Etnicitet 

● Barn från andra länder på skolan   

● Finns det några speciella önskemål/behov från dem, berätta 

● Hur får ni den informationen 

● Hur fungerar servering av den maten, berätta 

- Hur ser det ut, berätta 

- Bildstöd – behöver ni stöd för att utveckla 

- Finns det problem, om, hur löser ni dem, berätta 

● Andra problem 

● Hur fungerar det med språket/Språkbarriär 

 

 

Avsluta 

● Är det något mer du vill berätta som vi inte har kommit in på eller något som du vill 

tillägga 
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Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondencerad 

meningsbärande enhet 

Koder 

Krav ett A är att det aldrig 

får bli fel. En del har 

allvarliga allergier, och det 

får aldrig bli fel. Det är det 

absolut viktigaste. Annars är 

det (…)Det är ju inga 

problem.. bara man markerar. 

(…) De tar sin mat själv i ett 

värmeskåp där ute och att det 

står exakt vem som skall ha 

den maten så att de inte får 

fel mat. 

Krav A är att det aldrig får 

bli fel. En del har allvarliga 

allergier. Det är det 

viktigaste. 

 

Men det är inga problem om 

man märker upp maten. 

 

 

Eleverna tar själv sin ur 

värmeskåp. 

Det får aldrig bli fel   

 

 

 

 

Är inget problem om 

märkningen är noggrann. 

 

 

Eleverna tar själv sin mat. 

 

Exempel på konstruktion av kategorier 

 

Kategorier Koder 

Trygg och säker mat Dubbelkollar vid utdelning av spec.kost och 

ser vad vi ska göra själv 

 

Rutiner runt spec.kosten hanteras av 

ordinariepersonal 

 

Det får aldrig bli fel 

Intention att bidra till elevers lärande Barn med annan kulturell bakgrund får 

svenska barn att prova nya rätter 

 

Tillåter inga negativa uttalanden om maten 

 

Eleverna tar själv ur värmeskåp 



 

 



 

 

 


