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Sammanfattning 

Hos barn förekommer allergier, överkänsligheter och intoleranser mot födoämnen allt 

oftare. För dessa tillstånd krävs näringsrik specialkost. Celiaki är ett sådant exempel som 

kräver en strikt kosthållning helt fri från gluten för ett gott välmående. Syftet med arbete 

är att undersöka hur måltidsservice på några av de olika produktionsköken i Umeå 

kommun arbetar med specialkost på förskolor. Studien baseras på sju stycken kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av 

innehållsanalys. Resultatet visade på att produktionsköken har strikta rutiner angående 

specialkost och en god kommunikation ger trygghet för både kökspersonalen och 

föräldrarna. Resultatet pekade på att barn vid kommunens förskolor har intyg och arbetet 

med specialkost uppfattas som tidskrävande. Utbildning angående specialkost på 

produktionsköken var bra medan det framkom variation bland förskolepersonalens 

utbildning och utbudet av utbildning. Strikta rutiner följs i produktionsköken för att 

garantera en icke kontaminerad måltid för barnen som behöver följa en specialkost. 

 

Nyckelord: Specialkost, Celiaki, Produktionskök 

  



Abstract 

Allergies, oversensitivity, and intolerances towards food are more becoming more 

common found amongst children. For these kinds of diseases, a nutritious special diet is 

required. Same thing is necessary for children with coeliac disease, that due to the certain 

condition requires a strict gluten free diet for a good wellbeing. The purpose of this thesis 

was to investigate how the food service in Umeå county is working with special diets for 

preschools in the different production kitchens. Seven qualitative interviews that were 

semi structured where collected. This data was thereafter analyzed with content analysis. 

The result showed that the production kitchens had strict routines regarding special diets, 

and a good communication is a vital part for the safety between kitchen staff and the 

children's parents. Further on, the result indicates that the children need to have a certain 

certificate and that special diets are perceived as a time consuming. Education about 

special diets were seen as good in the production kitchens, whereas at the preschools the 

educational level and possibility to educate themselves were more varied. Strict routines 

are followed to guarantee a non-contaminated meal for the children that are required to 

follow a special diet. 
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1. Inledning 

 

Det blir allt vanligare att människor behöver följa en specialkost. I Sveriger beräknas hela 

15 procent av befolkningen ha en allergi, överkänslighet eller intolerans mot ett eller flera 

livsmedel. Celiaki är en vanlig allergi vilket innebär att en glutenfri diet måste följas strikt. 

I Sverige har två av hundra personer diagnosen Celiaki (Livsmedelsverket, 2019).  

 

Vid Umeå kommun (2019) är det Måltidsservice som ansvarar för planering och tillagning 

av måltider till förskola, skola och omsorgsboenden. Måltiderna lagas vid produktionskök, 

där maten tillagas, kyls ned och transporteras till mottagningskök. Mottagningsköken 

värmer och serverar maten (Umeå kommun, 2019). På kommunala förskolor i Umeå går 

84 procent av barn i åldern 1-5 (Skolverket, 2018) och blir dagligen serverade måltider. 

När barn behöver specialkost på förskola krävs det att förskolepersonalen besitter 

kunskapen om hantering av specialkost. Det är flera pusselbitar som behöver falla på plats 

före maten kommer till bordet på en förskola. Det är bland annat flera personer som 

hanterar maten som serveras. Specialkostmåltider som tillagas måste hanteras, levereras 

och serveras rätt för att garantera en säker och rätt tillagad måltid för personer med 

specialkost. 

 

Föreliggande arbete studerar hur fyra stycken produktionskök i Umeå kommun arbetar 

med specialkost på förskolor. Specifikt intresse har satts på celiaki, vilket innebär en strikt 

glutenfri diet. Det aktuella uppsatsarbetet är relevant för måltids- och restaurangvetenskap 

för att arbetet behandlar offentliga måltider, specialkost och kommunikation. Offentliga 

måltider kan innebära en måltidsupplevelse på restaurang men likaväl kan en 

måltidsupplevelse upplevas i förskolans matsal. Gustafsson, Öström, Johansson & 

Mossberg (2006) skriver i The Five Aspects Meal Model som också kallas FAMM att 

måltider i matsal kräver logistik. Det innebär att mat serveras när måltiden efterfrågas. Vid 
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måltider i matsal serveras också specialkost vilket också behöver en bra logistik för att 

kunna servera rätt hanterad, tillagad och serverad specialkost när den efterfrågas. 

 

Gäster som behöver eller vill ha specialkost förekommer både inom restaurangverksamhet 

samt måltider som tillagas på kommunala kök. I FAMM (2006) påpekas kontakten mellan 

restaurang och kund samt hur den inverkar på måltidsupplevelsen. I arbete är kontakten 

bland annat mellan produktionsköken och familjerna angående specialkost hos barn. En 

bra kontakt har också en inverkan på uppfattningen på upplevelsen av måltidssituationen 

vid förskolan. 

2. Syfte 

Syftet med arbete är att undersöka hur måltidsservice på fyra olika produktionsköken i 

Umeå kommun arbetar med specialkost på förskolor. 

 

Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

- Hur hanteras, tillagas och serveras specialkost vid Måltidsservice i Umeå 

kommun? 

- Hur upplever förskolepersonal och produktionskökspersonal sin kunskap kring 

specialkost?  

3. Bakgrund 

3.1 Specialkost  

Specialkost innebär en måltid som tillagas utanför den ordinarie måltiden (Servin, 

Hellerfelt, Botvid & Ekström, 2017). Specialkost kan också definieras som ett 

behandlingssätt av vissa sjukdomar, med hjälp av en anpassad kost och oftast med 

handledning av dietist (Nationalencyklopedin, 2019). Enligt Livsmedelsverket (2018) har 
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fem procent av alla barn i Sverige någon form av allergi eller överkänslighet, vilket 

innebär ett behov av att följa en specialkost. 

 

Födoämnesöverkänslighet eller allergi beskrivs som en paraplyterm som innebär olika 

reaktioner mot födoämnen beskriver Livsmedelsverket (2019). Vid matallergi reagerar 

immunförsvaret mot protein som finns i livsmedlet. Reaktionen är antingen en IgE-

förmedlad eller icke IgE- förmedlad reaktion (Livsmedelsverket, 2019). IgE- förmedlad 

reaktion innebär att kroppen reagerar snabbt och antikroppar bildas mot proteinet, vilket 

gör reaktionen allvarlig. Medan icke IgE- förmedlad reaktion är långsammare och symtom 

är inte av den allvarligare karaktären (Livsmedelsverket 2019). Vidare skriver 

Livsmedelsverket (2019) att mjölk, ägg, fisk, skaldjur, jordnötter, soja och vete är ofta 

förekommande allergier. 

 

Tidigare forskning av Sicherer & Sampson (2018) och Kansen et al. (2018) har visat vad 

som kan påverka förekomsten av matallergi och hur människan kan påverkas negativt av 

specialkost. Genetik, miljö och kön kan enligt Sicherer & Sampson (2018) vara 

påverkande faktorer vid förekomsten av matallergi. Personer med matallergi har stor risk 

enlig Kansen et al. (2018) att bli påverkade negativt i livet på grund av olika 

begränsningar såsom sociala sammanhang när mat står i fokus. De menar att 

begränsningarna förorsakar aktsamhet och rädsla för allergisk reaktion hos personer med 

specialkost. Familjer som har barn med specialkost har enligt Protudjer et al. (2015) högre 

hälsovårdskostnaderna än familjer utan specialkost. På samma sätt uppfattar 

produktionsköken specialkost som dyrare men också mera arbetskrävande (Sveriges 

Radio, 2016). 

3.2 Celiaki 

Celiaki eller glutenintolerans, är en vanlig sjukdom som kräver specialkost. En procent av 

världsbefolkningen har en diagnostiserad celiaki (Green & Cellier, 2007). Celiaki har 
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också ökat de senaste årtiondena skriver forskarna Lebwohl, Sanders & Green (2018). 

Enligt Svenska celiakiförbundet (2019) har tre procent av befolkningen diagnostiserad 

celiaki. Celiaki ses också som den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn då 200 barn 

diagnostiseras årligen understryker Hallert, Stenhammar & Grehn (2005). 

 

Jessop et al. (2019) & Golley et al. (2014) förklarar att vid celiaki bildar kroppen 

antikroppar mot proteinet som finns i vissa sädesslag. Pietzak & Kerner (2012) tydliggör 

att gluten är ett protein som finns i olika spannmål. Forskarna skriver också att proteinet 

skadar tarmslemhinnan hos personer med celiaki. Lebwohl, Sanders & Green (2018) 

förklarar att personer med celiaki utvecklar specifika antikroppar mot gluten. Antikroppar 

leder till att enzymer som försvarar kroppen aktiveras (Hallert, Stenhammar & Grehn, 

2005). 

 

Hos en person med celiaki framkommer synliga rubbningar i tarmen efter fyra till sex 

timmar vid intag av gluten (Hallert, Stenhammar & Grehn, 2005). Det är viktigt att avstå 

från gluten vid celiaki för att undvika en inflammerad tarm skriver Pietzak & Kerner 

(2012). Diagnostiseringen av celiaki kräver ett blodprov och en gastroskopi för att 

säkerhetsställa skriver Svenska celiakiförbundet (2019). Celiaki behandlas med en 

glutenfri diet där råg, vete och korn samt produkter av dessa sädesslag utesluts ur kosten. 

Sädesslagen ersätts med alternativ såsom majs, potatis och ris (Hallert, Stenhammar & 

Grehn, 2005). 

3.3 Riktlinjer kring specialkost 

1177 vårdguiden (2018) poängterar att barn med celiaki eller annan specialkost ska få en 

anpassad kost på förskolan. De lyfter fram att med ett läkarintyg kan det garanteras att 

barnet blir serverad specialkost. Även Umeå kommun (2018) slår fast att vid medicinska 

skäl ska barnet få en anpassad specialkost. De poängterar att måltiden bör efterlikna den 

fastställda menyn men med lämpliga livsmedel. Vidare skrivs det att endast 
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kommunikation mellan vårdnadshavare och kökspersonalen kring specialkosten är 

tillräcklig för att få specialkost på förskola. Det finns inget krav på att intyg angående 

specialkost bör lämnas in men det är önskvärt av kökspersonalen. Ifall barnet har flera 

allergier eller överkänsligheter behövs intygande från barnets medicinska journal (Umeå 

kommun, 2018).  

 

När barn har behov av specialkost krävs det uppmärksamhet från de vuxna för att barnet 

inte ska få i sig livsmedel hen inte tål. På förskolan serveras dagligen en näringsrik och 

hälsosam måltid skriver Livsmedelsverket (2018). Enligt Astma och Allergiförbundet 

(2019) är det viktigt med bra och näringsrik mat vilket i sin tur påverkar barnets 

utveckling och är en energikälla till lek och lärande. Skollagen (2010:800) skriver i 10 

kap. 10 § att barn som går i grundskolan ska erbjudas näringsrika måltider. 

Livsmedelsverket poängterar att barn med specialkost har samma rättighet till en 

näringsrik måltid (Livsmedelsverket 2018). Förskolepersonalen ska ha kunskap om 

specialkosten. Den utbildning som erbjuds bör vara varierande i innehåll och innefatta 2 

till 4 timmars undervisning. Astma och Allergiförbundet (2019) skriver att 

förskolepersonalen inte kan förlita sig på att barnet själv kan ta ansvar för sin allergi. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det en synlig kunskapsbrist hos kökspersonalen. 

Kunskapsbristen kan öka risken för kontaminering eller felaktig tillredning av 

specialkosten. Därför är det viktigt att personal som hanterar specialkost ska erbjudas 

utbildning skriver Lanz, De jong & Jonsson (2009). 

3.4 Kommunikation 

Svenska celiakiförbundet (2019) har skapat ett arbetsunderlag för att stödja 

förskolepersonalens arbete gällande barn med celiaki. I materialet behandlas bland annat 

vad celiaki är och situationer där barn med celiaki måste tas i extra beaktande. Svenska 

celiakiförbundet (2019) skriver också att förskolepersonalen ska ha kännedom om vilka 

barn som har celiaki. I materialet som celiakiförbundet gjort till förskolor poängteras 
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också att små mängder till exempel smulor kan förorsaka skador på tunntarmen och vilka 

sädesslag som ska uteslutas ur kosten. 

 

Kommunikation om specialkosten är viktigt så att personerna som hanterar specialkosten 

ska ha kännedom, kunskap och känna trygghet. O’Kane & Hargie (2007) skriver om olika 

sorters kommunikation på en arbetsplats. Forskarna menar att Face to face, (F2F) är ett 

effektivt tillvägagångssätt att diskutera och ge information men också tidskrävande. Med 

F2F kommunikation sker en närvarande social stämning och det finns också en förmåga 

att tolka icke verbal kommunikation. Denna typ av kommunikation är lämpad när 

svårtolkade eller svårförstådd information behandlas. 

 

5. Metod och genomförande 

I kapitlet beskrivs metoden som använts i undersökningen, urval och tillvägagångsätt. 

Tillförlitlighet, överförbarhet och etiska aspekter vid forsknings tillfället beskrivs också i 

följande stycken. Ämnesvalet av examensarbetet vid restauranghögskolan på Umeå 

universitet har påverkats av tidigare uppfattning och förståelse gällande specialkost och 

celiaki. 

5.1 Kvalitativ Intervju som datainsamlingsmetod 

Kvalitativ metod valdes som undersökningsmetod. Metoden har flera fördelar 

argumenterar Nyberg & Tidström (2012). Vidare menar forskarna att metoden skapar en 

djup uppfattning av fenomenet som undersöks och material kan samlas in med hjälp av till 

exempel intervju eller enkät. Valet av metod gav möjligheten att få en djup förståelse hur 

produktionsköken och förskolepersonalen arbetar med specialkost. Under intervjuerna fick 

informanten möjligheten att berätta i detalj om ämnet. 
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Kvalitativ intervju har flera fördelaktiga egenskaper och valdes därför som metod för 

datainsamling. Bryman (2011) argumenterar för att metoden är användbar för att intresset 

sätts på informantens åsikter och då breda detaljerade svar eftersträvas. Intervjuer kan 

struktureras upp på olika sätt. I detta arbete användes semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas enligt Alvehus (2013) av öppna frågor och ett 

brett tema kring intervjuns huvudsyfte. Under intervjun användes en intervjuguide som 

stöd (Bilaga 1). Intervjuguiden utformades med hjälp av litteratur och vetenskapliga 

artiklar som berör ämnet, i enlighet med Patel & Davidsons (2011) rekommendationer. 

Intervjuguidens syfte är att få informanten att berätta om temat som undersöks (Dalen, 

2015). Guiden som utarbetats behandlar frågor som specialkost, kunskap, hantering, 

rutiner och kommunikation. Fyra liknande intervjuguider utformades, så att frågorna var 

anpassade beroende på om det var ett produktionskök som skickade mat, produktionskök 

vid en förskola, förskolepersonal på förskola eller dietist vid måltidsservice.  

5.2 Urval och genomförande av undersökningen 

För att samla in material gjordes ett målinriktat urval. I enlighet med Bryman (2011) 

innebär ett målinriktat urval att deltagarna inte valdes slumpmässigt utan i beaktande av 

undersökningens syfte. Kriterierna för valet av informanter var att personen skulle arbeta 

på måltidsservice eller som förskolepersonal vid Umeå kommun. Dalen (2015) skriver att 

med urvalet vill man åstadkomma en variation av olika informanter. Variationerna i mitt 

urval innebar olika arbetsuppgifter och anställningar på kommunen. 

För att få ett brett urval av från olika arbetsplatser kontaktades både kommunala förskolor 

och måltidsservice. Måltidsservice hjälpte till att kontakta personal på produktionsköken.  

Intervjuerna ägde rum på informanternas arbetsplatser i Umeå under april 2019. 

Intervjuernas längd varierade, den längsta var 42 minuter medan de andra var kring 10–25 

minuter. I resultatet benämns personerna på produktionsköken med namnen kock 1, 2, 5, 6 

eller 7. Medan förskoleperonalen benämns med namnen personal 3 eller 4.  
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5.3 Bearbetning av empiriskt material och analys 

Det empiriska materialet samlades in med intervjuer vilka spelades in med diktafo.  

Inspelade intervjuer transkriberas ordagrant till text. Vid en intervju är det enligt Bryman 

(2011) viktigt att höra vad som sägs och hur. Under intervjuerna eftersträvades tydligt 

uttal och förtydligande av frågorna ifall informanten inte uppfattade frågan. Direkt efteråt 

transkriberades intervjun till text. Enligt Dalen (2015) är transkriberade texter 

tolkningsbara och beskrivande händelser i texten kan lyftas upp till tolkning. Efter att 

intervjuerna var transkriberade påbörjades analysering av texterna. 

 

Kvalitativ innehållsanalys användes som analysmetod. Vid en innehållsanalys organiseras 

materialet efter transkriberingen (Elo & Kyngäs, 2008). Vilket betyder att under analysen 

görs en kodning och kategorisering av det som har nämnts. Kategorier med liknande 

händelser grupperas ihop och huvudkategorier bildas. Transkriberingarna lästes igenom ett 

flertal gånger och därefter kondenserades meningarna till mera detaljerade meningar kring 

ämnet som diskuterades. Meningarna kodades och koderna kategoriseras i kategorier. Elo 

& Kyngäs (2008) menar att med kategorierna vill man bland annat beskriva fenomenet 

och öka uppfattningen. Analysen strukturerades med hjälp av rubriker som 

meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori.  

 

Tabell 1: Visar innehållsanalysen av det transkriberade materialet  

Meningsbärande enhet  Kondenserad 

enhet  

Kod  Kategori  
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S: Ja vi har ju så strikta 

rutiner att 

och är det något som är 

osäkert gör vi nya. Sätter 

oss ner 

och funderar hur kan 

vi göra det här bättre, 

för att det ska flyta på 

bättre. Och då startar vi 

om och gör 

på ett annat sätt. 

Vi vet ju aldrig från dag 

till dag hur 

det ser ut här, det är sant. 

 

De strikta 

rutinerna  

angående 

specialkost i köket 

som inte fungerar 

förnyas. 

 

Strikta rutiner 

 

Hantering och rutin 

 

S: jag skickar varje vecka 

en allergen 

specialmatsedel. 

Men jag vet inte om de 

ger den till 

avdelningarna. 

Jag tror den sitter i köket. 

 

 

Varje vecka 

skickas 

specialmatsedel 

med alla 

allergener 

nedskrivna 

 

 

Specialmatsedel 

 

Kommunikation

 

 

Hantering och rutin 

 

Kommunikation 

och trygghet 

 

   

Likadan mat 

 

Specialkost 
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S: så försöker vi ha 

samma mat oberoende 

kost eller ja, liknade mat. 

 

Samma mat till 

alla barn trots 

specialkost 

 

Tabellen visar hur analysen av det empiriska materialet har genomförts och hur koder och 

kategorier bildades.  

 

Vid kategoriseringen framkom flera små kategorier och kategorierna som liknade 

varandra eller hade samma typ av betydelse, dessa slogs ihop till en gemensam kategori. 

Efter avslutad analys fanns kategorierna: specialkost, utbildning och kännedom, 

kommunikation och trygghet samt hantering och rutiner. Allmänna fakta som framkom 

under intervjuerna skrevs ner till en sammanhängande text som presenteras i början av 

resultatdelen.  

5.4 Trovärdighet, överförbarhet och etik 

Arbetet grundas på material som samlats in och analyserats. Materialet består av 

semistrukturerade intervjuer med personal vid Måltidsservice och förskolepersonal vi 

Umeå kommun. För att visa trovärdigheten av studien skriver Ahrne & Svensson (2015) 

att material som samlats in måste stödja sig på undersökningar och inte innefatta 

tolkningar eller gissningar.Trovärdigheten svarar på frågan hur pålitligt resultatet är 

(Bryman, 2018). Inom kvalitativ forskning använder man sig inte utav 

sannolikhetskalkyler skriver Ahrne & Svensson (2015). Trost (1993) beskriver att ifall 

ingen reflektion angående datainsamlingen eller etiska förhållningssätt görs kan arbetets 

trovärdigheten ifrågasättas. Ahrne & Svensson (2015) menar också att vid trovärdig 

forskning kan arbetet diskuteras och kritiseras. 

 



  11

Jag har medvetet försökt höja arbetets trovärdighet i olika delar av uppsatsen. I 

bakgrunden av arbetet refereras bland annat till vetenskapliga artiklar, forskning och 

myndighetssidor som är relevanta för studieområdet. Referenser till tidigare forskning och 

vetenskapliga artiklar kan ses som ett sätt att öka trovärdigheten av arbetet (Ahrne & 

Svensson, 2015). I metodavsnittet har jag beskrivit forskningsprocessen så att läsaren ska 

kunna följa med i arbetsgången. Läsaren kan se vilka frågor som ställdes under 

intervjuerna och analysprocessen går att följa i Bilaga 1.  

 

Överförbarheten av en studie kan liknas med generaliserbarheten. Ahrne & Svensson 

(2015) menar att generaliseringar innebär hur överförbart resultatet är. I detta arbete kan 

mönster kring, hantering, servering och tillagning av specialkost ses vilket i sig kan ses 

som överförbarhet. Överförbarheten av studien kan också diskuteras av läsaren. För att 

studie ska vara generaliserbar behövs två till tre studier med samma resultat skriver Ahrne 

& Svensson (2015). Trots detta finns enligt Fejes & Thornberg (2019) ingen säkerhet att 

liknande resultat fås oavsett liknande miljöer och situationer.  

 

Olika etiska aspekter har tagits i beaktan under examensarbetet. Vid datainsamling ska 

informanten enligt Bryman (2018) bli informerad om studiens syfte och vad det insamlade 

materialet kommer användas till. Dessutom ska informanten vara medveten om att 

medverkan är frivilligt och intervjuerna utförs i enlighet med konfidentialitets- och 

nyttjandekravet. Insamling av material ska enligt Datainspektionen (2019) göras i enlighet 

med dataskyddsförordningens krav, General Data Protection Regulation (GDPR). 

 

Vid förfrågan om deltagande i intervjun blev informanten informerad om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde gå ur undersökningen. De meddelades också 

att personauppgifterna hanteras enligt GDPR. Vid själva intervjutillfället blev 

informanterna informerade om arbetet, syfte, konfidentialitets-och nyttjandekravet i ett 

informationsbrev som de blev tilldelade före intervjun (Bilaga 2). Insamlat material, 
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ljudinspelningar och transkriberat material från intervjuerna (sju stycken) förvarades hos 

författaren och kommer att förstöras efter att uppsatsen godkänts av examinator. 

5.5 Källkritik 

Examensarbete bygger på trovärdig och tillförlitlig hantering av källor utifrån de 

anvisningar som Bryman (2011) och Bell (2016) ger. De skriver att källor som används 

ska granskas källkritiskt. Källor granskas vanligen enligt Bell (2016) med en intern 

granskning. Den interna granskningen innebär reflektioner kring källan som valts, 

innehåll, källans syfte och ifall källan är trovärdig. Till detta arbetet har olika typer av 

litteratur använts. En stor del av litteraturen är vetenskapliga peer-review artiklar, vilket 

innebär att de är granskade av ämnesexperter. Ämnesspecifika böcker och 

myndighetssidor liksom livsmedelsverket och svenska celiakiförbundets webbsidor 

användes som databaser för insamling av bakgrundsmaterial. Litteratur som användes var 

till största del från 2000-talet framåt, då detta materialet ansågs som mest relevanta för 

undersökningens syfte. Vid litteratursökning användes bland annat sökorden food allergy, 

preschool, specialkost, celiaki, förskola och produktionskök. Umeå 

universitetsbibliotekets databas användes med Pubmed och Google Scholar som 

sökverktyg. Artiklar om skolmåltider och hälsovård valdes att begränsades till Sverige, för 

att hälsovården och skolmåltider inte är lika i alla länder. Tidigare forskning från andra 

länder användes dock vid insamling av material om specialkost och celiaki. 

6. Resultat 

Nedan presenteras undersökningens resultat. Inledningsvis beskrivs bakgrundsfakta som 

framkom under intervjuerna med måltidsservice och produktionsköken. Därefter 

presenteras resultaten av innehållsanalysen. Flera citeringar görs till kock 7, som 

uppfattades som var pratsam och berättade detaljerat. Kategoriseringen av materialet 

som framkommer i resultatbeskrivning finns samlad i tabell 2 nedan. Tabellen visar hur 

koderna som framkom under innehållsanalysen har kategoriserats.  
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Tabell 2: Visar kategorisering av koder  

Specialkost  Utbildning och 

kännedom 

Kommunikation 

och trygghet  

Hantering och 

rutiner 

Tidskrävande Utbildning erbjuds Kommunikation 

med föräldrar 

Förpackning 

Multiallergier 

tidskrävande 

Inläsning efter eget 

intresse 

Kontakt med 

förskoleperosnal 

och köket 

Märkning  

Ekonomiskt 

påfrestande 

Specialkocken har 

utbildning 

Bra kommunikation 

med familjen  

Väl förslutet  

Positiv intsällning Bra kunskap hos 

anställda 

Kommunikation 

med 

förskolepersonal 

om barnets 

specialkost  

Märkning av 

kastruller 

Rätt till 

specialkost  

Litteratur i köket Kommunikation 

med måltidsservice 

Skild förvaring av 

specialkost 

Intyg Inget stort utbud av 

utbildning 

Kommunikation 

med matsedel 

Rutiner om 

tillagning  

Lika behandling 

av specialkost 

barn  

Bra kunskap hos 

förskolepersonal 

Föräldrabesök i 

köket  

Pärm med 

innehållsförteckning

Likadan mat  Noggrann 

förskolepersonal 

Måltidsservice 

trygghet 

Allergenlista  

Inga problem 

angående celiaki 

Ingen utbildning har 

erbjudits för 

förskolepersonal 

Kommunikation 

med familjen ger 

trygghet 

Lista med barns 

specialkoster 
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 Utbildning vore bra  Trygghet att servera 

specialkost  

Nya rutiner ifall de 

inte fungerar 

 Förskolepersonal osäker 

om litteratur  

 Minimera 

kontaminering 

 Ingen litteratur på 

förskola 

 Egna ytor 

 

6.1 Förekomst av specialkost inom måltidsservice 

Måltidsservice definierar specialkost som tillfällen när en annan måltid tillagas utifrån den 

ordinarie måltiden. Måltidsservice har kring 140 kök runt om i Umeå. Tio procent av 

matportionerna som tillagas vid dessa kök är specialkost. Allergi mot mjölkprotein och 

överkänslighet mot laktos är de vanligaste specialkosterna som tillagas i Måltidsservice 

produktionskök. Vidare tillagas kring 460 portioner glutenfri mat. Måltidsservice arbetar 

med programvaran ”Mashie” där alla måltider planeras och näringsberäknas. Här kan även 

varubeställningar, recept, utskrifter och matsedlar planeras. Utbildning erbjuds för 

personalen på produktionsköket i form av introduktion till de vanligaste specialkosterna. 

Arbetserfarenheten är varierande bland personalen i köket. En del av personalen vid 

Måltidsservice har bred och mångsidig arbetserfarenhet inom kök, men det finns också 

personer som är nya i branschen. Bristande kunskaper i svenska kan också förekomma 

bland personalen. 

 

Barn ska bli serverade rätt och säker mat vilket är ett av Måltidsservices mål. Ett 

egenkontrollsystem följs som stöd för det dagliga arbetet. Enligt en av dietisterna vid 

Måltidsservice är det inte lätt att förklara för barn vad specialkost innebär. En utmaning är 

bland annat att ett barn tar av fel mat från kompisens tallrik. Pedagogerna har en viktig roll 

och det behövs ett eget intresse hos personalen för att ha kunskap angående specialkost. 
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Dietisten uttrycker också att celiaki kan vara en svårförstådd specialkost för många 

människor. Bra och rätt hantering av glutenfria livsmedel vid servering, tillagning och 

förvaring är väldigt viktigt. Måltidsservice erbjuder inget arbetsunderlag angående celiaki 

för förskolepersonal. Ett ingredienslexikon om specialkost skulle vara bra för 

förskolepersonalen att använda sig av anser dietisten på Måltidsservice. 

 

Barnen som går på förskolan behöver inte visa medisinsk journal om allergin eller 

födoömnesöverkänsligheten, det räcker med en muntlig eller skriftlig kommunikaion med 

köket. I de större produktionsköken får köket vanligast informationen via marshi när ett 

barn behöver specialkost medan i de mindre köken blir kocken informerad muntligt eller 

via mail. 

 

Informanterna arbetade i olika stora produktionskök, allt från kök som dagligen serverar 

70 till 1000 portioner. Personalen på Måltidsservice som arbetade med specialkost hade 

utbildning eller erfarenhet inom måltidssammanhang. Tre av kockarna på 

produktionsköken som ansvarade för specialkosten hade vidareutbildat sig inom 

specialkost. Vanligaste specialkosterna vid de fyra produktionsköken var bland annat 

mjölkproteinallergi, celiaki, önskekost, äggallergi, multiallergi och fläskfritt. 

6.2 Specialkost 

Under kategorin specialkost framkom koder som intyg, tidskrävande, positiv inställning, 

lika behandling, liknande måltider och inga problem angående specialkost. 

Personalen vid produktionsköken inom Måltidsservice ansåg att intyg är önskvärt vid 

specialkost. Ifall inget intyg finns men det önskas specialkost för barnet får barnet 

anpassad kost. Enligt kockarna 1 och 7 har barnen ofta intyg när de ska bli serverade 

specialkost. 
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 När det gäller specialkost hos vuxna behöver man intyg, när det gäller barn måste vi ha 

det men vi kan inte heller säga nej till dem det måste föräldrarna. Är föräldrarna dåliga 

på att sköta det kan vi inte utsätta barnen för att dom inte får det. (Kock 7) 

 

Informanterna lyfter här frågor kring ansvar, där både föräldrar och personal har ett delat 

ansvar. Personalen som tillagar specialkost på produktionsköken ser tillagningen av 

specialkost som mera tidskrävande i jämförelse med ordinarie maten, menar kockarna 2, 6 

och 7. En av dem uttrycker sig såhär: 

 

 Men specialkost är ju krävande det tar ju mycket mera tid. Väldigt, väldigt mycket mera 

tid. Man måste hela tiden tänka och planera och verkligen att inte blanda fel och så 

vidare. Inom normalkosten är det ju enklare ett storkok där du inte behöver tänka så 

himla mycket. Men just på specialkostdelen är väldigt tidskrävande. (Kock 7) 

 

Specialkost är dock inte enbart tidskrävande utan resulterar också i större kostnader för 

köket tyddliggör kockarna. Några av informanterna som arbetade på förskolan hade en 

positiv inställning till specialkosten och tyckte det var viktigt att barnet med specialkost 

behandlas lika oberoende av vilken specialkost de fick. Kock 6 berättar att hen anser det är 

viktigt att specialkosten liknar den ordinarie maten, om de andra barnen får pannkaka ska 

barnet som inte tål ägg också få det. En av de andra informanterna lyfte också fram att det 

också är viktigt att det inte blir extra uppmärksamhet kring barn med specialkost. 

6.3 Utbildning och kännedom 

Under kategorin framkom följande koder; utbildning erbjuds, vidareutbildning, inläsning 

efter eget intresse, specialkocken har utbildning, litteratur i köket, förskolepersonalen har 

kunskap, förskolepersonalen är noggrann, ingen utbildning har erbjudits för 

förskolepersonal, ingen litteratur på förskolan. 

 



  17

Informanterna på produktionsköken hade utbildning inom måltidssammanhang, somliga 

hade blivit erbjudna vidareutbildning eller utbildat sig utav eget intresse. Två av kockarna 

påpekade att de utbildat sig inom specialkost och de ansåg att kollegorna i köket hade bra 

kunskap angående specialkost. Måltidsservice erbjuder utbildning till sina anställda men  

enligt kock 7 är utbildningen mera inspiration och idéer till ett mera kreativt tänkande 

inom arbetet. Kock 1 berättar också om utbildningsplanen som Måltidsservice erbjuder. 

 

 Ja en utbildningsplan för måltidsservice, där kommer vi in då. Specialkoster, ergonomi 

alla dom här sakerna som vi behöver ligger i den här planen. (Kock 1) 

 

Utbildning erbjuds för kockarna vid måltidsservice men mycket ligger efter eget intresse 

uttrycker kockarna.  

 

I de fyra olika produktionsköken finns litteratur om specialkost, det är bland annat pärmar 

med information, böcker och recept. Kock 2 berättar att de har recept som kan skrivas ut, 

dessa recept ser de som litteratur om hur en specialkost kan tillagas. Informanten tillägger 

att man inte kan förlita sig helt på receptet men att det är en bra utgångspunkt. Kock 7 

beskriver att de har ett lexikon i köket gällande specialkost. 

 

 Vi har en pärm, där det finns när det gäller specialkost glutenfri och rubbet allt som ett 

litet lexikon. Som man ba snabbt kan kolla det här är eller gäller. (Kock 7) 

 

Kockarna belyser att i köken används litteratur både som stöd för vad som gäller för 

resoektive  specialkost men också hur specialkosten ska tillagas. Tre av sex informanter på 

produktionsköket upplever att förskolepersonalen har god kunskap angående specialkost. 

De berättar att förskolepersonalen ibland kan ha bättre koll än kökspersonalen i vissa fall. 

Personal 3 och 4 som arbetade på förskola hade inte erbjudits utbildning angående 
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specialkost. De var också osäkra om litteratur om specialkost fanns tillgänglig vid 

förskolan och tyckte utbildning vore till nytta. 

 

 Det tycker jag på ett sätt, det beror ju också på vad man har men är ju också sunt förnuft 

kanske, a ja! Från person till person. Men jag tycker eftersom att förskoleverksamhet ska 

vara ett genusperspektiv ett icke diskriminerande alltså alla dessa perspektiv. Att man ska 

tänka på att det inte ska förstoras upp det kan det lätt bli för ett barn som inte kan 

bestämma själv därför tycker jag det kunde vara bra att liksom synen på specialkost kunde 

va bra att veta. Ja tänker bara att jag utgår från mig själv men kanske vissa av religiösa 

skäl ha specialkost inte ska ifrågasättas de eller liksom att det tycker jag man har rätt till 

såklart. (Personal 4) 

 

Här lyfter förskolepersonalen också fram att specialkost kan relateras till annat än 

sjukdom och att det också bör ifrågasättas. 

6.4 Kommunikation och trygghet 

Kategorin innefattar koder som kommunikation med föräldrar, kontakt med 

förskolepersonalen, kommunikation med föräldrar angående specialkost, kommunikation 

med produktionsköket, besök till köket, kommunikation ger trygghet och trygghet att 

servera. 

 

Informanterna uttrycker att kommunikationen är viktig. En bra kommunikation behövs 

både mellan produktionsköket och förskolepersonal samt mellan produktionsköket och 

familjerna. Kontakten med föräldrarna kan i viss mån också vara en trygghet för kocken 

på produktionsköket. Föräldrarna är enligt kock 6 expert på barnets specialkost. Medan 

kock 7 poängterar att en bra kommunikation med föräldrarna är lönsamt, föräldrarna kan 

komma med tips och enkla råd kring hur de till exempel gör hemma. Produktionsköken 

kan också kontakta dietisten vid Måltidsservice ifall frågor uppstår angående specialkost. 
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Kommunikation behöver inte enbart vara via mail eller telefon, föräldrar kan också besöka 

produktionsköken. 

 

 De var som sagt det här barnet som har allergi, extrem allergi mot ägg och mjölk. 

Hennes pappa hade kommit hit för att jag ska veta att det är såhär och jag måste vara 

mest noggrann när det gäller henne. Så det var jättebra för då började jag tänka att jag 

måste ha special. Okej, jag måste ha specialutrustning åt henne, att det inte blir något 

problem. (Kock 6) 

 

Kockarna uppfattar kommunikation som ett tillvägagångsätt för både stöd och hjälp i 

arbetet. Här ser vi exempel på hur kommunikation med föräldrar bidrar till ökad kunskap. 

En annan informant beskriver också hur besök i köken och samtal om behoven av 

specialkosten kan bidra till att skapa trygghet och tillit hos föräldrarna. Även för kocken 

kan en god kontakt med familjen skapa trygghet kring tillagning av en specialkost. 

 

 Aa det är klart att det är jättebra om ett barn är extremt eller någonting så är det jättebra 

att dom kommer höra av sig har dom möjligt att komma så har vi ett möte en kortare 

variant ett telefonsamtal vilket också ger trygghet för dom. Det är ju de käraste dom har. 

Så när det är något speciellt så är det en trygghet att kunna få prata och tänka att shit de 

kan va såhär att det här få inte blanda,s det får inte det är extremt så det är jättebra att 

man hör av sig. För jag menar vi jobbar ju med barn och vi jobbar med mat de är dom vi 

är till för. (Kock 7) 

 

Veckovis eller dagligen skickas allergenlista till mottagningsköken, vilket tydliggör 

kommunikation mellan produktionskök och mottagningskök. En informant berättar att 

köket dagligen skickar en innehållsförteckning om vad maten innehåller. Likaså beskriver 

kock 2 att de skickar en lista med allergener till mottagningsköken. 
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 Jag skickar varje vecka en allergen special matsedel. Men jag vet inte om de ger den till 

avdelningarna. Jag tror den sitter i köket. (Kock 2) 

 

Köken strävar efter en tydlig kommunikation till exempel med hjälp av matsedlar och 

allergenlistor. Vid förskolorna används listor som stöd vid kommunikation om vilka barn 

med specialkost som är på förskolan. Listan uppdateras dagligen på de olika förskolorna 

med eget produktionskök som deltog i undersökningen. Informanterna upplever att listan 

ger trygghet. Kock 6 berättar att det också finns listor med barnets namn och specialkost 

på vagnarna som går ut till de olika avdelningarna på förskolan. Informanterna som 

arbetar som förskolepersonal känner sig trygga med att servera specialkost och anser det 

vara viktigt med noggrannhet så att inget blir fel. 

6.5 Hantering och rutiner 

Koderna som förekom under kategorin hantering och rutiner var bland annat: märkning av 

specialkost, specialkost packas noga, specialkost packas, rutiner i köket, lista med 

specialkost, daglig allergenlista, noggrannhet vid tillagning, egna ytor i köket och 

glutenfritt kök under drift. 

 

Det finns strikta rutiner gällande hantering, tillagning och servering av specialkost. Vid 

produktionsköken är det en ansvarig specialkock som tillagar specialkosten. I flera av 

produktionsköken fanns rutiner angående arbetsfördelning kring specialkost. I köket fanns 

ett rullande system bland personalen som hjälpte specialkocken med tillagningen av 

specialkost måltiderna. Det rullande  systemet var till för att allas kunskap gällande 

specialkost skulle hållas uppdaterad. En av informanterna beskriver hur tillagning av 

specialkost skedde på egna ytor i köket där endast specialkost tillagades. 

 

 En bänk där hon håller till med specialkosten använder vi inte den bänken. Hon har sin 

och vi har våran. Men det är ju klart om vi behöver tillgång till bänken i eftermiddag så 
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tar vi den men då spritar man extra noga och allting. Hon har ju sina verktyg och allting 

och knivar i sitt set och vi har ju våra så vi blandar inte. Hon har sitt lilla kök i köket. Hon 

har sin lilla hörna med alla sina stekpannor och vad det nu kan va. (Kock 7) 

 

Kockarna lyfter att i köken finns strikta rutiner för att tillagningen av specialkosten ska gå 

rätt till och inga misstag ska uppstå. Produkter avsedda för specialkost förvaras också 

avsides från andra livsmedel i produktionsköken. Vilket innebär att livsmedlen till 

exempel förvaras högst uppe i skåpet, i förslutningsbara lådor eller avsides från livsmedel 

de kan kontamineras med. 

 

 Men när det [gäller] hur vi ska förvara i torrförrådet att det är uppdelat det där är det 

där och de det. Helst inte så nära varann, avsides. Så väldigt uppdelat när det gäller var 

man vill förvara dom. (Kock 7). 

 

Förvaring av specialkostprodukter och måltider är också en viktig del av hanteringen 

angående specialkost tyddliggör kockarna. Specialkosten som tillagas i produktionsköken 

förpackas även noga så att ingen kontaminering ska uppstå berättar kockarna 7 och 2. 

Märkning av specialkosten är också viktigt enligt informanterna i produktionsköket. 

Förskolepersonalen som serverar maten ska ha kännedom om vilket barn som ska ha 

vilken måltid. Märkningen sker med namn, datum och vilken specialkost det är frågan om 

beskriver en av informanterna 

 

 Så kommer de ut såna här lappar med barnet namn och specialkost. Så limmar man de på 

lådan. (Kock  2) 

 

All specialkost märks vid måltidsservice produktionskök tydligt för att personalen som 

serverar maten ska ha kännedom om vem som ska ha vilken måltid. Personalen på 

produktionsköket lyfter också fram hanteringen av den glutenfria kosten. Vid tillagning av 
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glutenfri kost används egna kärl som endast är för tillagning av glutenfria måltider. 

Kockarna 1, 6 och 7 berättar att de har ett glutenfritt kök, som innebär att gluten inte 

används i köket, något som underlättar arbetet i produktionsköken. 

 

 Vi är ett glutenfritt kök, så vi har inget mjöl eller någonting. Vi tillagar all mat med till 

exempel maizena. Det innebär att de gånger vi ska ha mjöl gör vi det efter jobbet eller så 

kommer vi hit in och vispar. De underlättar mycket. Så behöver vi inte fundera extra över 

det. (Kock 1) 

 

Vid tillagning av specialkost är det viktigt att ingen kontaminering sker. I ett glutenfritt 

kök underlättas arbetet med bland annat celiaki. Ifall produktionsköken känner att en rutin 

är bristfällig skapas skapar nya för att garantera att tillagningen av specialkost går rätt till. 

 

 Ja, vi har ju så strikta rutiner att och är det något som är osäkert gör vi nya, sätter oss 

ner och funderar hur kan vi göra det här bättre. För att det ska flyta på bättre. Och då 

startar vi om och gör på ett annat sätt. Vi vet ju aldrig från dag till dag hur det ser ut här. 

det är sant. (Kock 1) 

 

Flexibilitet och möjlighet att förändra rutiner tycks därmed vara viktigt för att arbetet ska 

fungera bra.  

6.6 Sammanfattning av resultat 

Barnen som serveras specialkost på Umeå kommuns förskolor har intyg. Ifall inga intyg 

finns och det behövs en specialkost har barnet rätt till specialkost även utan intyg. 

Produktionsköken uppfattar specialkost som tidskrävande men personalen på 

produktionsköken och förskolan har överlag en positiv inställning till specialkost. Barnen 

som äter en specialkost behandlas lika trots annan kost och strävar  efter att specialkosten 

ska likna den ordinarie maten som serveras. 
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Personalen på produktionsköket har utbildning, tillgång till litteratur och kännedom om 

specialkost. Kunskapen om specialkosten i relation till celiaki uppfattas som bra på grund 

av strikta rutiner och hantering av glutenfria produkter. Produktionsköken uppfattar att 

förskolepersonalen har god kunskap och hanterar specialkost på rätt sätt. Inom Umeå 

kommun verkar en en del förskolor ha blivit erbjudna utbildning medan andra inte har det. 

 

Kommunikation betraktas som viktig och ger trygghet både för produktionsköket och 

föräldrar. Kommunikation inkluderar också markeringar eller tydliga 

innehållsförteckningar som skickas dag- eller veckovis. Rutiner i produktionskök finns för 

att garantera att inget ska kontamineras eller bli fel i produktionskedjan. Förpackning, 

förvaring och märkning av specialkost produkter är viktig. 

7. Diskussion 

I kapitel diskuteras resultatet och metodens lämplighet för forskningsfrågan. I slutet av 

kapitlet presenteras förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

De vanligaste specialkoster som tillagades vid produktionsköken som deltog i 

undersökningen var allergi mot mjölkprotein, ägg, laktosintolerans, glutenintolerans, 

fläskfritt och önskekost. Vilket också återspeglar det Servin et al. (2017) beskriver som de 

vanligaste specialkosterna för mjölkallergi, äggallergi, fläskfritt och laktosintolerans. 

Även Charles, Sabouraud, Lavaud, Lebargy & Motte (2004) studie pekade på att 80 % av 

livsmedelsallergier hos barn är mot mjölk, jordnötter och ägg.  

 

Celiaki anses som den vanligaste kroniska sjukdomen bland barn i Sverige (Svenska 

celiakiförbundet, 2019). Måltidsservice beskriver också att de tillagar också runt 460 
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glutenfria portioner per dag. Med tanke på antalet personer med diagnostiserad celiaki 

skulle den siffran kunna vara ännu högre. 

 

Skollagen (2010:800) och Livsmedelsverket (2018) beskriver att det är en rättighet för 

barn med och utan specialkost att få rätt mat. Förskolan omfattas dock inte av skollagen 

vilket betyder att det inte finns någon inskriven lag om näringsrik kost för barn i 

förskolan. Resultatet visa dock att barn serveras bra, rätt hanterat, tillagad specialkost trots 

avsaknaden av någon lag och Måltidsservice beskriver även att det är viktigt att barnen får 

rätt mat. 

 

Strikta rutiner i produktionsköken gällande hantering, tillagning och servering fanns, 

vilket ger uppfattningen att kökspersonalen har kunskap om kontamineringsrisk och 

specialkost. Det är positivt att konstatera då Socialstyrelsen (2013) påpekar att det tycks 

finns en kunskapsbrist bland kökspersonal. När det gäller Celiaki tydliggör Svenska 

celiakiförbundet (2019) att även små mängder gluten kan skada tunntarmen. Strikta rutiner 

av hantering, tillagning och servering av specialkost kan dock garantera att ingen gluten 

framkommer in måltiden. Rutiner i produktionsköken var bland annat egna ytor vid 

tillagning av specialkost, noggrann förpackning, märkning samt kärl som enbart var till för 

specialkost måltider. Produktionsköks kockarna uppfattas ha kunskap kring hantering, 

tillagning och servering av specialkost. Antagandet bygger bland annat på rutinerna som 

framkom angående specialkost. Resultatet tyder också på att intyg är önskvärt. Servin et al 

(2016) menar dock att det inte finns krav på att visa intyg när ett barn på förskola behöver 

specialkost. De skriver vidare att barnet inte i onödan ska utsättas för begränsningar i 

matval. Personalen som arbetar i köken ser också tillagningen av specialkosten som mera 

tidskrävande vilket resulterar i högre kostnader, något som även uppmärksammats på 

andra håll (Sveriges Radio, 2016). Intyg av specialkost påverkar dock ekonomin positivt 

genom att produktionsköket vet hur många portioner ska tillagas och hur mycket 

specialkostprodukter som måste köpas in.  
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Frågeställningen om hur förskolepersonal och produktionskökspersonal upplever sin 

kunskap kring specialkost besvaras också i resultatet. Det empiriska materialet ger 

uppfattningen att personalen i produktionsköken har kunskap och förståelse för 

specialkost men det tycks råda en viss oklarhet ifall förskolepersonalen har det. Trots att 

till exempel Svenska celiakiförbundet (2018) gjort ett arbetsunderlag till förskolor om 

specialkost ges uppfattningen att kännedom om materialet inte finns. Måltidsservice har 

inte heller något specifikt material att erbjuda. Därför väcks frågan kring vems ansvar det 

är att utbilda om specialkost för all personal verksamma inom förskolan. Som det nämnts 

tidigare i texten har fem procent av barnen i Sverige behov av specialkost 

(Livsmedelsverket 2018) och 84 procent av barnen går på kommunal förskola (Skolverket, 

2018). Sannolikheten att ett barn med specialkost går på en kommunal förskola är relativt 

stor vilket också gör att kunnig personal och användbart arbetsmaterial är önskvärt. 

 

I undersökningen framkom att kockarna i produktionsköken som ansvarade över 

specialkosten hade någon forma av utbildning inom specialkost. Medan utbildningen hos 

förskolepersonalen uppfattades som varierande. Intressant att notera är dock att enbart 

vissa förskolor hade fått delta i utbildning. Men produktionskökespersonalen uppfattade 

att förskoleperosnalen har tillräcklig kunskap om specialkost 

Tidigare forskning av Mikkelsen, Borres, Kristiansson & Odeman (1998) har givit 

likartade resultat. Forskningen fokuserade på kunskapen om glutenfri kost i förskolor. 

Resultatet av forskningen visade att enbart hälften av förskolepersonalen hade fått 

utbildning om celiaki och att endast 66 procent av kökspersonalen hade utbildning om 

specialkost (Mikkelsen et al., 1998). Lanz et al., (2009) menar att den utbildning som 

erbjuds för personer som hanterar specialkost ska vara mångsidig och bör omfatta minst 2 

till 4 timmar. Förskolepersonalen bär inte huvudansvaret för måltiden men i de flesta fall 

hanterar de maten vid serveringen. Resultatet av den undersökningen Mikkelsen et al. 

(1999) gjorde pekade på bristande tillgång till litteratur angående glutenfri kost vid 
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förskolor. I denna undersökning framkom att tillgång till litteratur fanns på 

produktionsköken men att det var mer osäkert om det finns litteratur på förskolan.  

 

I resultatet beskriver informanterna kommunikation som viktig och betydelsefull. Daglig 

kommunikation med mottagningsköken och en kommunikation med föräldrarna skapar en 

trygghet. Kommunikationen kan enligt informanterna ske med hjälp av text, 

telefonsamtal, mail eller Face to face kommunikation. O’Kane & Hargie (2007) beskriver 

flera fördelarna med en direkt kommunikation. Det är bl.a. mindre risk att feltolkning 

uppstår vilket innebär att risken att fel typ av mat erbjuds till ett barn också minskar. 

Nilsson & Waldemar (2016) skriver att också svårigheter kan förekomma vid 

kommunikation ifall människorna som kommunicerar uppfattar situationen olikt. Det är 

därför viktigt att personalen på produktionsköket har förståelse för föräldrarnas oro och 

kommunicerar tydligt till mottagningsköken. 

7.2 Metoddiskussion 

Denna studie belyser hur Måltidsservice arbetar med olika typer av specialkost. 

Semistrukturerade intervjuer valdes för att samla in ett rikt och detaljerat material. En 

frågeguide fungerade som stöd för intervjuerna. Frågeguiden kunde dock ha 

genomarbetats bättre. En tydligare omformulering av frågorna hade bidragit till att få 

informanterna att berätta ännu bredare och tydligare om hur arbetet med specialkosten går 

till på produktionsköken. Trost (2010) skriver att intervjufrågorna bör ställas så att 

informanten vill berätta hur hen tänker. 

 

En pilotstudie hade också varit bra att genomföra, för att testa frågorna före den riktiga 

intervjun för att vara säker på att frågorna svarade på studiens syfte (Bryman, 2011). Ifall 

frågorna skulle ha testats kunde ändringar gjorts och på så sätt möjliggjort en bättre 

intervju genom att ställa mera utarbetade frågor. Under insamlingsperioden av materialet 

framkom tankar och idéer kring utförandet av intervjuer och vad som skulle ha bidragit till 
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mer omfattande svar. Jag lärde mig också under tiden vilka följdfrågor som var bra att 

ställa för att få informanten att berätta mer ingående kring ämnesområdet. För mig var det 

första gången jag gjorde intervjuer som spelades in. Jag kände mig säker på vad jag gjorde 

men bristen på erfarenhet kan ha påverkat standarden på intervjun. T.ex. kunde ledande 

frågor bli ställda vid intervjuer där informanten uppfattades fåordig. Intervjuerna 

genomfördes med sju personer som arbetade antingen på Måltidsservice eller som 

förskolepersonal. Informanterna kontaktades via telefon och blev informerade om studien 

och dess syfte. Till en början uppfattades det som krångligt att samla informanter till 

arbetet och flera uttryckte sig för stressade för att delta i en undersökning. Måltidsservice 

hjälpte därefter till med att kontakta produktionskök som var frivilliga att delta i arbetet, 

vilket underlättade rekryteringen 

 

Vid transkriberingen lade jag märke till mina val av ord och upprepningar. Flera 

följdfrågor kunde också ha frågats för att få informanten att berätta ännu mer utförligt 

kring ämnet. Innan intervjuguiden utformades läste jag in mig på ämnet celiaki och 

specialkost men borde också ha läst mera om vilka riktlinjer som gäller i till exempel 

storkök. I efterhand kan jag se att det skulle ha varit bäst med att ha intervjun med 

dietisten på Måltidsservice först. Detta för att dietisten hade god kontakt och kännedom 

om vilka produktionskök som tillagade flera olika specialkoster. Vid analys av resultat 

finns en stor risk att mina egna känslor, tankar och erfarenheter påverkat analysen av 

resultaten. Därför diskuterades samt granskades min analys och resultatbeskrivning 

tillsammans med handledaren. 

 

För att arbetet ska vara trovärdig för läsaren är det flera olika aspekter som måste tas i 

beaktande däribland att litteratur och material som samlats in måste stödja sig på tidigare 

undersökningar och att det egna arbetet ska diskuteras och kritiseras (Ahrne & Svensson, 

2015), vilket jag försökt göra här.  Läsaren ges också möjligheten att följa vilka frågor 

som ställdes under intervjun med hjälp av intervjuguiden. Förutom intervjun kan läsaren i 
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texten läsa om hur analysen av den transkriberade texten utfördes. Detta är exempel på 

aspekter som kan inverkar på studiens trovärdighet. Generaliserbarheten och 

överförbarheten går i viss mån att visa i arbetet, jag har gjort en kvalitativ forskning vilket 

har lett till att mönster setts i det empiriska materialet som samlats in som kan överföras 

till andra situationer. Resultatet av arbetet har också diskuterats vilket ökar trovärdigheten. 

I arbetet intervjuades enbart sju  informanter vilket kan påverka överförbarheten negativt. 

För att öka arbetets överförbarthet kunde en kvantitativ metod där fler informanter ingick 

ha använts vi insamling av empirisk material.   

 

Under arbetet har enbart ett fåtal kommunala produktionskök samt två stycken 

förskolepersonalen intervjuats. Vilket kan inverka på resultatet och därmed inte ge en 

tydlig helhetsbild av hur det arbetet fungerar. Informenaterna som deltog i arbetet var 

positivt inställda till. De indikerade  också att de var intresserade av arbetet ich det  

slutliga resultatet. 

 

8. Slutsats och förslag till framtida forskning 

 

I uppsatsarbetet undersöktes kunskap, hantering, tillagning och servering av specialkost.  

Utgångspunkten för arbetet var att undersöka hur måltidsservice på de olika 

produktionsköken i Umeå kommun arbetar med specialkost på förskolor. Det tydligaste 

resultatet som framkom var att produktionsköken uppfattade att kommunikation var 

viktigt och att tillagning av specialkost var tidskrävande. Arbetet visade att utbildning och 

litteratur om specialkost var varierande och att det fanns brister i utbildningsutbudet för 

förskolepersonal. Detta indikerar att alla som hanterar specialkost inte har utbildning men 

att det fanns kännedom om specialkost hos alla som deltog i undersökningen. Resultatet 

tyder på behov av material och utbildning för förskolepersonalen vid kommunala 

förskolor. Förskolepersonalen som vill eller känner behov om kunskap angående 

specialkost bör erbjudas utbildning eller material för att inhämta information. 
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Nya forskningsprojekt inom området skulle behöva undersöka hur föräldrar och barn 

uppfattar produktionskökens och förskolepersonalens kunskap och hanteringen av 

specialkost. Ett alternativ till interjuer är att göra observationer av hur produktionsköken 

arbetar med specialkosten. 
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10. Bilagor 

 

Bilaga 1: Intervjuguide 

 

Intervjuguide Förskola 

 

Berätta hur den dagliga måltidssituation ser ut hos er? 

ꞏ       vilka är dessa måltider 

ꞏ       förbereder ni någon av dessa måltider 

 

Berätta hur det går till när ett barn har specialkost hur skiljer sig måltidssituationen? 

- hur många barn med specialkoster har ni? 

- förtydliga gärna vilka specialkoster 

 

Upplever du att alla specialkoster är lika eller finns det lättare/ svårare eller strikta/mindre 

strikta dieter? 

ꞏ     vilka specialkoster är det frågan om 

ꞏ     varför känner du att (en specifik specialkost) är svårare än andra 

 

Har ni på förskolan fått stöd eller utbildning gällande specialkost ? 

ꞏ       isåfall vilka specialkoster? 

ꞏ       anser du att stödet och utbildningen är tillräckligt? 

ꞏ       har ni någon typ av litteratur på förskolan angående specialkost? 

ꞏ       Hur upplever du kökets inställning till specialkost? 

ꞏ       hur har köket informerat er om specialkost? 

 



 

 

 

II

Celiaki är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn vilket innebär att barnen måste strikt 

följa en glutenfri diet. 

ꞏ       Hur arbetar ni på förskolan för att barnet ska följa en strikt glutenfri diet. 

 

Känner du dig trygg att servera specialkost? 

ꞏ       vad kunde få dej känna dig tryggare       //////       vad bygger du denna 

trygghet med 

 

Intervjuguide Kök 

 

Berätta hur många portioner ni gör dagligen och hur många är specialkost? 

ꞏ       vilka specialkoster är de vanligaste ni tillagar 

ꞏ       Finns det specialkost som upplevs mera tidskrävande än andra eller behöver en 

ökad kunskap? 

 

Berätta hur ni jobbar med specialkost i produktionsköket? Finns det tydliga rutiner om hur 

ni ska gå tillväga? 

ꞏ       Berätta om kunskapen hos personalen i köket gällande specialkost? 

ꞏ       Utbildning angående specialkost? 

ꞏ       har ni någon typ av litteratur i köket angående specialkost, isåfall vilken? 

 

Berätta hur ni går tillväga när föräldrar informerar om att deras barn har specialkost? 

ꞏ       sker detta via telefon, mail eller ett möte 

ꞏ       hur önskar ni att detta skulle gå till? 

 

Beskriv hur ni informerar förskolorna om specialkost? 

ꞏ       hur kommunicerar ni med förskolepersonalen angående specialkost 

 



 

 

 

III

Celiaki är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn vilket innebär att barnen måste strikt 

följa en glutenfri diet. 

ꞏ       Kan du berätta hur ni går tillväga på köket för att garantera att barnet med celiaki 

ska få rätt kost, tillredning och servering av maten på förskolan? 

 

Beskriv hur du upplever förskolepersonalens kunskap kring specialkost ? 

ꞏ       hur kan kunskapen förbättras? 

 

Intervjuguide kök på förskola 

 

Berätta om ditt arbete 

 

Berätta hur du arbetar med specialkost 

ꞏ     vilka specialkoster 

ꞏ      vad anser du som jobbigare/ lättare 

ꞏ      rutiner 

ꞏ     stöd till arbetet 

 

Informerar föräldrar om barnets specialkost 

ꞏ     hur går detta till 

ꞏ     var får du trygghet till arbetet 

 

Hur informerar du förskoleperonsalen om specialkost 

ꞏ     kommunikation 

ꞏ     kännedomen om specialkost hos förskolepersonalen 

 

Celiaki är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn vilket innebär att barnen måste strikt 

följa en glutenfri diet. 



 

 

 

IV

 

ꞏ       Kan du berätta hur ni går tillväga på köket för att garantera att barnet med celiaki 

ska få rätt kost, tillredning och servering av maten på förskolan? 

 

 

Beskriv hur du upplever förskolepersonalens kunskap kring specialkost ? 

ꞏ       hur kan kunskapen förbättras? 

 

 

Intervjuguide Kommunen 

 

Hur många specialkost portioner tillagas vid Umeå kommun? 

ꞏ       vilka är de vanligaste 

ꞏ       hur många glutenfria portioner? 

 

Berätta om hur ni på kommunen jobbar med specialkost hos förskolebarn? 

ꞏ       planering av måltider 

ꞏ       utbildning av personal, handahåller kommunen någon typ av utbildning inom 

specialkost för kökspersonal eller annan personal, varför/varför inte? 

ꞏ       hur bred är utbildningen kring specialkost? 

 

Kan du förklara hur ni meddelar (eller kunde meddela) köken respektive förskolor och 

skolor om tillredning och servering av specialkost? 

 

ꞏ       hur kontrollerar ni att detta upprätthålls? 

ꞏ       vem anser ni bär det största ansvaret om att specialkost serveras rätt? 

 



 

 

 

V

Celiaki är en av de vanligaste sjukdomarna hos barn vilket innebär att barnen måste strikt 

följa en glutenfri diet. 

ꞏ       kan du berätta hur kommunen/måltidsservicen jobbar för att ha kunnig personal 

på kök/förskola och garantera bra mat för glutenintoleranta 

ꞏ       arbetsunderlag för personal? 

 

 

På kommunens hemsida står det att en person med specialkost ska få en lika sånär måltid 

som övriga, varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VI

Bilaga 2: Informations brev 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en intervjustudie kring  specialkost 

Mitt namn är  Fanny Nykvist och jag skriver examensarbete inom gastronomi, kreativ 

matlagning vid Umeå universitet. Syftet med arbete är att undersöka hur 

måltidsservice på några av de olika produktionsköken i Umeå kommun arbetar med 

specialkost på förskolor. 

 

Deltagandet i studien innebär en intervju som beräknas ta 30 - 40 minuter. Intervjun spelas 

in. 

Personuppgifterna behandlas enligt ditt informerade samtycke. Deltagande i studien är 

helt frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock 

inte påverkar den databearbetning som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som 

kommer oss till del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. 

De insamlade uppgifterna kommer att förstöras när uppsatsarbetet godkänts och betyget 

har registrerats i Umeå universitets studieregister” 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta. Jag är medveten 

om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagande i studien 

utan att ange något skäl. Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien 

och godkänner att Umeå universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med 

gällande dataskyddslagstiftning och lämnad information.” 

 

Underskrift 

.............................................................. 

Namnförtydligande 

.............................................................. 

Ort och datum 

............................................................ 



 

 

 

VII

Om du har några frågor eller du ångrar ditt deltagande kan du kontakta 

Fanny Nykvist på följande e-postadresser: 

fany0010@student.umu.se 

 

Handledare 

Elisabeth Stoltz Sjöström 

Universitetslektor vid Institutionen för kostvetenskap 

elisabeth.stoltz.sjostrom@umu.se 

 

 

 

”Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av 

samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har 

även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet vid Umeå universitet är pulo@umu.se” 

 

 


