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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund Mat är en viktig del av vårt sociala liv. Har man en födoämnesöverkänslighet 

försvåras matglädjen tillsammans med andra. Födoämnesöverkänslighet delas in i två 

grupper, födoämnesallergi och födoämnesintolerans. Födoämnesallergi är en immunologisk 

reaktion i kroppen, medan födoämnesintolerans är en icke immunologisk reaktion. När man 

lagar och serverar mat till personer med födoämnesöverkänslighet är det viktigt att veta vad 

man gör, det är därför kunskap inom födoämnesöverkänslighet behövs. Kommuner i Sverige 

har sedan en tid uppmärksammat att det finns brister i kunskap inom specialkost. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hantering av specialkost i kommunala 

mottagningskök, samt att undersöka upplevd kunskap och utbildning kring 

födoämnesöverkänslighet bland personalen. 

Metod En enkätundersökning genomfördes för att kartlägga hantering av specialkost i 

mottagningskök. En enkät utarbetades med öppna och slutna frågor som distribuerades bland 

mottagningskök i fem kommuner. Datan sammanställdes och analyserades i SPSS 18.0. 

Resultat Fem av de 57 deltagarna hade inte någon form av utbildning anpassad till deras 

arbetsuppgifter. Resultatet visade att ett antal deltagare hade förkunskaper i form av 

utbildning anpassad till deras arbetsuppgifter men uppgav sig ha låg kunskapsnivå inom 

hantering av specialkost. 

Slutsats Nyckeln till att servera säker mat är utbildning som är anpassad till personalens 

arbetsuppgifter. Denna studie har påvisat brister i kunskapsnivån och rutiner på arbetsplatsen 

inom specialkost bland personalen. Behovet för mer utbildning finns bland personal i 

mottagningskök. 



ABSTRACT 
 
Background Food is an important part of our social life. If you have food hypersensitivity the 

joy of sharing food with others becomes more complicated. Food hypersensitivity is divided 

into two groups, food allergy and food intolerance. Food allergy is an immunological reaction 

in the body, while food intolerance is a non-immunological reaction. When you cook and 

serve meals to people with food hypersensitivity, it is important to know what to do, that is 

why knowledge of food hypersensitivity is needed. Municipalities in Sweden have for some 

time recognized the lack of knowledge of special diets. 

Purpose The purpose of this study was to investigate the handling of special diets in the 

municipal receiving kitchens, and also to examine the perceived knowledge and education on 

food hypersensitivity among staff. 

Design A questionnaire survey was conducted to make a study of the management of special 

diets in receiving kitchens. A questionnaire was developed with open and closed questions 

which were distributed among receiving kitchens in five municipalities. The data were 

compiled and analyzed in SPSS 18.0. 

Results Five of the 57 participants had no form of education adapted to their tasks. The 

results showed that a number of participants had previous knowledge in the form of education 

adapted to their tasks, but indicated a low level of knowledge in dealing with special diets. 

Conclusion The key to serving safe food is training that is tailored to staff work. This study 

has revealed deficiencies in knowledge and practices in the workplace in the dietary among 

staff. The need for more education is great among staff in receiving kitchens. 
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1 BAKGRUND 

Mat är en viktig del av vårt sociala liv. Vi lagar mat tillsammans, bjuder varandra på måltider, 

går ut på restaurang, kalas med mera. Om man är allergisk eller överkänslig mot livsmedel 

försvåras dessa stunder med andra. Extra förberedelse, förståelse och kunskap krävs från 

omgivningen för att personer med födoämnesöverkänslighet ska känna sig säker att äta mat 

som andra lagat (1, 2). 

 

Födoämnesöverkänslighet är en term som kan beskriva reaktioner mot födoämnen (3). 

Födoämnesöverkänslighet kan delas in i två grupper, födoämnesallergi och 

födoämnesintolerans. Vid födoämnesallergi reagerar immunsystemet på ett ämne, en allergen 

som den inte känner igen och bildar så kallade allergiantikroppar mot ämnet (4). Allergener är 

de ämnen från livsmedel, växter eller djur som ger en allergisk reaktion i kroppens 

immunförsvar. Allergenerna är oftast naturliga ämnen, de flesta är proteiner som exempelvis 

mjölkproteiner och pollenproteiner. Vid allergi mot protein räcker mycket små mängder för 

att ge allvarliga reaktioner. Reaktion vid födoämnesallergi är allt från prickar, klåda och 

svullnad på huden eller i halsen, diarré och magont till en anafylaktisk chock med andnöd och 

medvetslöshet och i värsta fall till döden (5). De vanligaste födoämnen som orsakar 

anafylaktisk chock är olika sorters nötter bland annat jordnötter, hasselnötter, valnötter och 

paranötter men även ägg, skaldjur, fisk och sesamfrön (6). 

 

Födoämnesintoleransintolerans betyder att kroppen inte tolererar ett speciellt ämne, 

exempelvis laktos (4) eller gluten. Reaktionen av intolerans startar ofta någon timme eller 

ända upp till 72 timmar efter att man ätit födoämnet. Vanliga symtom vid 

födoämnesintolerans är diarré, magont och kräkningar (5). Vid intolerans, till exempel mot 

laktos, tål de flesta små mängder av födoämnet, men även här gäller det att vara aktsam för att 

må bra. Vid glutenintolerans krävs däremot en strikt glutenfri kost (7). 

Livsmedelsverket klassar personer med födoämnesöverkänslighet som en känslig 

konsumentgrupp (5). För personer som är allergiska eller överkänsliga mot ett eller flera 

födoämnen är det extra viktigt att maten hanteras på ett säkert sätt, eftersom de löper större 

risk att bli akuta sjuka eller få långsiktiga skador. Enligt EG-förordning 178/2002 artikel 14 

om krav på livsmedelssäkerhet, har alla rätt att bli serverade säker mat (8). I och med den nya 

livsmedelslagen som började tillämpas den 1 januari 2006 ställs högre krav på 

livsmedelsföretagare (9). Livsmedelsföretagaren har huvudansvar för att servera 

konsumenterna säker mat. EG-förordning 178/2002 definierar en livsmedelsföretagare som 

”de fysiska eller juridiska personer som ansvarar för att kraven i livsmedelslagstiftningen 

uppfylls i det livsmedelsföretag de bedriver” (8). Ett livsmedelsföretag definieras i samma 

förordning som ”varje privat eller offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver 

någon av de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions- bearbetnings- 

och distributionskedjan av livsmedel”. 

 

Det finns flera sorters mottagningskök, där graden av vad personalen gör varierar. Ett 

mottagningskök kan ta emot alla komponenter av en lunch/middag och endast serverar det. 

Maten kommer då från ett tillagningskök, där maten lagas. Andra mottagningskök tar emot 

den varma huvudkomponenten (t.ex. kött och sås) till lunchen/middagen och personalen 

bereder själva de övriga komponenterna som potatis, ris, pasta, grönsaker och sallad. 

 

Miljökontoret i Umeå genomförde under hösten 2009 ett projekt, med syftet att kontrollera 

och säkerhetställa att specialkosthanteringen i skolarnas beredningskök sker på ett 

tillfredsställande sätt (10). Vid samtal med Helena Hallgren, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
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på Umeå kommun berättade hon att projektet visade på brister i tillräcklig kunskap om 

allergihantering ute på verksamheter. Vid senare kontroller av Umeåskolors beredningskök, 

kundes livsmedelsinspektörerna konstatera att ”hanteringen av specialkosten avsevärt hade 

förbättrats”. Vid en kontroll i november 2011 av en kommunal skolan kunde 

livsmedelsinspektörerna i Umeå konstatera det fortfarade fanns brister i hanteringen av 

specialkosten (11). Även specialkosthantering inom verksamheter såsom tillagningskök inom 

förskola, skola och äldreomsorg har tidigare studerats (12). I den studien kunde författaren 

konstatera att de flesta anläggningar (tillagningskök) hade bra kontroll på tillagning av 

allergenkosten. Detta kunde bero på att allergierna inte varit så många eller allvarliga. 

Författaren kunde även konstatera att vissa anläggningar hade svårt att garantera en kost fri 

från allergener, då det också tillagades ordinarie kost i samma kök och med samma 

utrustning. Författaren menar att ”alla anläggningar bör ha beredskap, då det mycket snabbt 

kan komma en person med en allvarlig allergi”. Tanken med denna studie var att undersöka 

förhållandena inom mottagningskök, en verksamhet som tidigare inte studerats. 

 

 

2 SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hantering av specialkost i kommunala mottagningskök, 

samt att undersöka upplevd kunskap och utbildning kring födoämnesöverkänslighet bland 

personalen. 

 

 

3 METOD 

En enkätundersökning valdes för att möjligggöra en kartläggning av hanteringen av 

specialkoster i mottagningskök. Enkätundersökning gav möjlighet att undersöka sambandet 

mellan exempelvis kunskap och utbildning. I denna studie defineras specialkost vid 

födämnesöverkänslighet. Vilket inte inkluderar vegitarisk kost, fettreducerad kost och 

liknande. 

 
3.1 Urval 

Studien riktar sig till personal i kommunala mottagningskök och omfattar mottagningskök i 

fem kommuner: Umeå, Lindesberg, Nora, Hällefors och Ljusnarsberg. Dessa kommuner 

valdes då det fanns ett intresse för denna kartläggning vid kommunernas miljökontor. En lista 

för mottagningsköket i varje kommun rekryterades från kommunernas måltidsservice eller 

miljökontor. I studien ingick mottagningskök som var inom områdena barnomsorg, skola och 

äldreomsorg. Sammanlagt fanns det 64 mottagningskök i de fem kommunerna. Totalt 

besvarades enkäten av 57 deltagare från 27 mottagningskök. De 27 mottagningsköket valdes 

av praktiska skäl baserat på geografiskt läge. Mottagningskök med ett centralt läge 

prioriterades. Deltagarna som besvarade enkäten var de som vid besöken arbetade i köken. 

Inga externa bortfall förekom, alla som blev tillfrågade besvarade enkäten. Interna bortfall 

förekom på enstaka frågor. På fyra frågor förekom ett internt bortfall på 5-11 missade svar. 

 

3.2 Utformning av enkät och datainsamling 

För att ta fram olika enkätfrågor till undersökningen kontaktades Helena Hallgren på Miljö 

och hälsoskydd, Umeå kommun. Där författarna fick råd, vägledning samt ta del av 

kommunens checklistor för inspektioner. 



7 

  

Enkäten (Bilaga 1) bestod av 18 frågor; både öppna och slutna. En av frågorna på enkäten 

skulle besvaras genom att sätta ett kryss på en tio centimeter lång, som var graderad från 

otillräcklig till tillräcklig. Frågan handlade om hur personalen själva uppskattade sin kunskap 

om specialkost. Författarna bestämde innan enkäten delades ut att gränsen för tillräcklig 

kunskap sattes vid sju centimeter. En pilotstudie genomfördes för att kontrollera om 

enkätfrågorna var lätta att förstå samt för att få en uppfattning om hur lång tid som krävdes för 

att besvara enkäten. Två personer ingick i pilotstudien. Efter pilotstudien gjordes små 

gramatiska ändringar i enkäten. 

 

De flesta enkäter distrubierades (n= 30) i samband med att författarna personligen besökte 

mottagningsköken. En överenskommelse gjordes mellan personalen och författaren för att 

senare hämta enkäten. Detta för att personalen skulle ha tid att besvara enkäten. I vissa fall 

överlämnades enkäter i samband med kommunernas offentliga kontroll antingen av 

författarna (n=13) eller kommunernas livsmedelsinspektörer (n=10). Vissa mottagningskök 

(n=4) kontaktades via telefon, då personalen fick besvara enkäten muntligt. I flera 

mottagningskök besvarades enkäten av flera personer. 

 

3.3 Analys 

Efter insamling av samtliga enkäter sammanställdes alla svaren i ett Excel-dokument. 

Därefter matades all data in i programvaran SPSS 18.0. Ett Fishers Exact test gjordes för att 

undersöka om det fanns något samband mellan personal som hade eller inte hade utbilding, 

med vilken upplevd kunskap de ansåg sig ha (otillräcklig- tillräcklig). Testet visades att det 

inte fanns något signifikant samband mellan utbildning och upplevd kunskap (p=0,652) bland 

personalen. En signifikantsnivå på 0,05 användes. Datan har även analyserats genom 

diskussioner mellan författarna. Resultaten visas både skriftliga och sammanställt i figurer. 

 

3.4 Etiska aspekter 

I ett följebrev till enkäten framgick det att deltagandet i studien var frivilligt. All insammlad 

data behandlades konfidentiellt. Då utdelniningen av enkäterna gjordes i samband med den 

offentliga kontrollen var författarna och livsmedelsinspektörerna tydliga med att enkäten var 

en studie och inte ingick i kommunernas offentliga kontroll. 

 

 

4 RESULTAT 

Av de totalt 57 deltagarna var tre män och resterande var kvinnor. Åldrarna på personalen var 

mellan 25 och 65 år. Största andelen (n=31) var i åldrarna mellan 35 och 55 år. Enbart sju 

deltagare var yngre än 35 år. Resterande (n= 19) av deltagarna var 55 år eller äldre. 

Medelåldern för deltagarna var 49 år och medianåldern var 50 år. 

 

4.1 Specialkost 

Det var tre mottagningskök som svarade att de inte tog emot specialkost från ett 

tillagningskök, men själva tillagade eller beredde specialkost i någon form. Det var nio 

mottagningskök som tog emot specialkost och även tillagade och beredde specialkost i någon 

form samt 15 mottagningskök som enbart tog emot specialkost. 

 

De vanligaste förekommande specialkosterna var kost utan laktos, mjölk, gluten och nötter 

(figur 1). I kategorin ”övrigt” ingick tomat, citrus, curry, bönor, äpple, persika, morot, soja, 
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paprika, lök, chilli, selleri och linser. Att döma av en del svar är det tveksamt om man förstått 

att undersökningen bara gäller födoämnesöverkänslighet. Exempel på sådana svar var fläsk 

(n= 5), kyckling (n= 2) och vegetarisk kost (n= 1). Dessa svar ingick inte under kategorin 

övrigt. Andra enstaka svar var frukt (n= 1) och pannkaka (n= 2). Det framkom även att det 

fanns överkänslighet mot både ris (n= 2) och vetemjöl (n= 2). 

 

 
Figur1. Fördelning av specialkoster i mottagningskök (n= 27) i Umeå, Lindesberg, Nora, 

Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, hösten 2011. 

 
 
4.2 Märkning av kantiner och redskap 

Specialkosten kom från tillagningsköken i separata kärl. Hur mottagninsköken säkerställer 

separeringen av de olika kosterna svarade nästan hälften (n= 25) att man märker med innehåll. 

Ett fåtal (n= 12) svarade att kosterna förvaras årskilt. Resterande (n= 20) svarade att de både 

märker och förvarar varorna åtskilt. Kökspersonalen i mottagningskök upplevde att 

märkningen av kantinerna var tydlig och lätt att förstå. Ingen av deltagarna tyckte märkningen 

av kantinerna kunde förbättras. 

 

Alla (n= 45) utom tolv deltagare svarade att de använde speciell utrustning/redskap vid 

hantering av specialkost och av dessa svarade 13 deltagare att de hade märkta redskap. Det 

var fyra deltagare som inte visste om redskapen var märkta medan övriga (n= 37) svarade att 

de inte var märkta. 

 

4.3 Rutiner 

Alla deltagare svarade att de hade någon form av rutiner kring specialkosten. Både skriftliga 

och muntliga rutiner förekom, några deltagare (n= 20) hade svarat att de hade både skriftliga 

och muntliga rutiner. 

 

Om hur specialkosten hanteras när inte ordinarie personal är i tjänst svarade tolv att 

kantinerna är tydligt märkta. Att det finns någon form av rutin, skriftlig eller muntlig uppgav 

21 deltagare. Att det alltid fanns ordinarie personal på plats uppgav 18 deltagare. Att 

personalen ringer en överordnad och frågar om rutiner svarade två deltagare och en deltagare 

svarade att de arbetar på samma sätt som när ordinarie personal är på plats. 
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4.4 Utbildning 

Om personalen hade fått någon form av utbildning/instruktioner kring 

allergier/födoämnesöverkänslighet som är anpassad till deras arbetsuppgifter svarade fem 

deltagare att de inte hade någon form av utbildning. Resterande (n= 51) svarade att de hade de 

fått anpassad utbildning/instruktioner. 

 

På enkäten fanns en fråga om vilken form av utbildning personalen hade fått som var 

anpassad till deras arbetsuppgifter. Frågan hade tre fasta svarsalternativ. Att man fått 

utbildning genom hygienutbildning hade tre deltagare svarat, åtta deltagare hade fått 

instruktioner på plats och fem svarade att de fått utbildning via kurser inom 

allergi/födoämnesöverkänslighet. Många hade svarat flera av de fasta alternativen. Det var 13 

deltagare som svarade att de fått utbildning via alla av de tre fasta svarsalternativen 

(hygienutbildning, instruktioner på plats och kurser inom allergi/födoämnesöverkänslighet). 

Att man fått utbildning genom både hygienutbildning och kurser inom 

allergi/födoämnesöverkänslighet svarade 16 deltagare. Genom hygienutbildning och 

instruktioner på plats svarade fem deltagare. Enbart en deltagare svarade att den fått 

utbildning via instruktioner på plats och genom kurser inom allergi/födoämnesöverkänslighet, 

en annan person svarade att den hade fått information genom föräldrar och en tredje person 

svarade att de fått kunskap genom egna erfarenheter. 

 

4.5 Kunskap 

Det visade sig att deltagarna svarade varierande (figur 2). Drygt 2/3 (n=39) uppskattade sin 

kunskapsnivå högt, det vill säga tillräcklig. Ca 1/3 (n=18) uppskattade sin kunskapsnivå lågt, 

det vill säga otillräcklig. Medelvärdet av upplevd kunskap var sju och medianvärdet var åtta. 
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Figur 2. Upplevd kunskapsnivå bland personal i mottagingskök i Umeå, Lindesberg, Nora, 

Hällefors och Ljusnarsbergs kommuner, hösten 2011. 

 

Om hur personalen ville öka sin kunskapsnivå valde 25 deltagare att inte svara på frågan, då 

de ansåg sig ha tillräcklig kunskap inom området födoämnesöverkänslighet. Bättre/mer 

instruktioner ville tre deltagare ha och 17 deltagare svarade att de ville ha mer 

utbildning/kurser. Resterande (n=12) deltagare svarade att de ville ha både mer 

utbildning/kurser och bättre/mer instruktioner. 

 

 

5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden att använda en enkätstudie valdes för att en kartläggning skulle göras och för att fler 

informanter skulle kunna delta. Även för att författarna ville att det skulle gå fort att besvara 

frågor kopplade till syftet. 

 

Från början var målsättningen att alla mottagningskök i samtliga kommuner skulle besvara 

enkäten. Efter vägen ändrades målsättningen då författarna kände att tiden inte fanns att hinna 

ut till samtliga mottagningskök, då förarbetet hade tagit mer tid än vad som var planerat. Den 

nya målsättningen blev istället att försöka ut enkäten och få flera personer att besvara enkäten. 

Det var därför inte längre viktigt med hur många mottagningskök som blev tillfrågade. 

Författarna kände att det i ett mottagningskök kunde skilja sig mellan personalen. 

Enkätundersökningen var inte en totalundersökning av de 27 mottagningsköken. Personalen 

som arbetade vid besöket tillfrågades endast. 



11 

  

Enkäten bestod av både öppna och slutna frågor, då det var svårt att hitta fast svarsalternativ 

till vissa frågor. Detta för att det kunde finns så många olika svar. Meningen var inte att det 

enbart skulle vara ”ja” och ”nej” frågor, för att det inte skulle bli för lätt och för att få ut mer 

av enkäten. Meningen var att få svar på själva syftet, om personalen hade kunskap om det 

som de arbetade med. 

 

Då frågorna till enkäten utformades, diskuterades på vilket sätt som författarna lättast skulle 

nå ut till deltagarna. Det diskuterades även vilka frågor som var viktigast att få med för att få 

syftet besvarat samt att det skulle var lätt och gå fort att besvara enkäten. Den slutliga 

svarsfrekvens blev inte helt optimal, men ändå genomförbar för att dra slutsatser. En optimal 

svarsfrekvens hade varit med 100 deltagare. 

 

Svagheterna kan vara många med en enkätundersökning (13). Deltagarna kanske inte känner 

ett stort intresse eller engagemang att fylla i en enkät, något som kan leda till att enkäten blir 

slarvigt ifylld. Ett annat problem kan vara att deltagarna inte fyller i enkäten ärligt med vad de 

själva tycker, utan att de fyller i det som de tror att författarna till undersökningen vill höra 

(13). Speciellt för denna studie kunde vara att deltagarna kände sig stressade i samband med 

att en offentlig kontroll utfördes och de samtidigt blir tillfrågade om de vill delta i en 

enkätundersökning. Det kan även vara så att viss information glöms bort och att all 

information inte blir ifylld på en enkät. 

 

Sammanställningen av den insamlade datan i SPSS har varit till hjälp för att kunna ta fram 

resultat av enkätundersökningen. Samt att ett Fishers Exakt test för att se om det fanns något 

statistisk samband mellan upplevd kunskapsnivå och utbildning. Varför det inte fanns något 

statistisk samband har författarna funderat över. En anledning kan vara att deltagarna har 

arbetet länge i mottagningskök och att de lärt sig under de arbetsverksamma åren. En annan 

anledning kan vara att ju mer man lär sig om ett ämne, ju mer upptäcker man att det finns att 

lära sig om detta ämne. Det kan även vara så att eftersom detta var en liten studie kan det vara 

svårt att dra viktiga slutsatser. Det krävs stora skillnader för att det ska ”falla ut” och man ska 

kunna se signifikanta skillnader. 

 

Något som författarna missade under datainsamlingen var att hålla redan på hur många och 

vilka personer som besvarade enkäten som arbetade på samma kök. Något som upptäcktes 

under sammanställningen av datan. Detta är varför de flesta resultat är presenterade per antal 

individer och inte i antal mottagningskök. Det finns flera saker som författarna insett under 

vägen att de kunde gjort annurlunda. Det blir något som författarna tar med dig från denna 

enkätundersökning. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

Fokus på denna studie låg på hantering, utbildning och upplevd kunskap kring 

födoämnesöverkänslighet bland personal i mottagningskök. Miljöförvaltingarna har riktat 

kontroll med mer fokus på allergi –och specialkost hantering det sista året, för att det visat sig 

att det brister inom detta område (10). 

 
Personer som får mat från ett mottagningskök har rätt till säker mat och det ska inte finnas 

någon risk för dem att insjukna i allergier eller för redan allergiska personer att försämra sin 

sjukdom (14). Kommunerna bär ansvar för skol- och äldrematen, det innebär även ansvar för 

de som är i behov av särskild kost. Hanteringen av allergiskost är därför väldigt viktig och om 

det inte fungerar kan konsekvenserna bli allvarliga (14). 
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På många mottagningskök visade det sig att personalen fått någons sorts utbildning eller 

instruktioner kring allergier och födoämnesöverkänslighet. Det kunde vara exempelvis 

hygienutbildning, instruktioner på plats eller kurser inom allergi och 

födoämnesöverkänslighet eller liknande utbildningar. Det fanns även personal (n=5) som 

hade fått inte hade fått någon utbildning, personal (n=1) som hade utbildning genom egna 

erfarenheter och personal (n=1) som hade fått ”utbildning” genom föräldrar. Något som 

författarna inte anser som godtagbart. Då det är viktigt att det inte blir fel när man hanterar 

och tillagar specialkost. Flera av deltagarna upplevde att det fanns ett behov av mer 

utbildning. Enligt EG-förordning 852/2004 skall livsmedelsföretagaren se till att den personal 

som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett 

sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter (15). 

 

Även om personalen angett att de hade kunskaper om födoämnesöverkänslighet, så upplevde 

många att deras kunskapsnivå inte var tillräcklig inom allergikost på deras arbetsplats. Detta 

kan bero på det kan vara svårt känna sig fullärd. Bland annat att nya personer tillkommer som 

medför nya allergier för personalen. Det bör finnas mer utrymme att erbjuda kökspersonal 

utbildning kring säker mat så de får ökad kunskap och kan känna sig fullständig säkra i köket. 

Trots att många ur kökspersonalen har en gedigen utbildning finns behovet att fräscha upp 

sina kunskaper. Hela tiden sker förändringar i allergiernas komplexitet som alla måste 

informeras om. Säkerheten ökar om all personal får ökad kunskap om rätt hantering som är 

anpassade till de livsmedel och arbetssuppgifter de har. 

 

Vi använde oss av en 10 centimeter lång skala med gradering otillräcklig till tillräcklig, där 

deltagarna skulle sätta ett kryss på linjen vart de tyckte deras kunskapsnivå inom allergikost 

låg. En risk kan vara att missuppfattning av skalan skett och att en del av deltagarna förväxlat 

variablarna otillräcklig och tillräckligt. Detta för att resultatet visade att många av deltagarna 

ansågs sig ha låg kunskapsnivå inom allergikost trots att de flesta hade fått någon form av 

utbildning/instruktioner kring allergier/födoämnesöverkänslighet. 

 

De svarande ansåg att rutinerna kring hur allergikosten sköts om ordinarie personal inte är i 

tjänst var bra. Många svarade att det fanns antingen muntliga eller skriftliga rutiner eller både 

och. Det är bra att det fanns muntliga rutiner,det är dock ännu bättre om det även finns 

skriftliga rutiner. Detta för att det inte ska uppstå några problem om det kommer in en ny 

vikarie i köket. 

 

De flesta mottagningskök använde sig av speciella redskap eller utrustning vid hantering av 

specialkost. Av de som svarade ja på denna fråga visade det sig att redskapen/utrustningen 

inte var märkta. Särskild utrusning bör vara avsedda för hantering av specialkost. All 

utrustning/redskap bör märkas och även förvaras och hanteras separat så att inte fel sorts 

födoämnen blandas ihop. Små mängder av det en person är allergisk eller överkänslig mot kan 

komma från ett redskap som inte blivit tillräckligt rengjort. Födoämnet kan lätt hamna i maten 

och orsaka en reaktion hos överkänsliga personer. Det är viktigt att specialkosten som 

kommer från ett tillagningskök får fortsätta vara fri från det ämnen som personen inte 

tolererar. 

 

Resultatet visade att allergi eller intolerans mot mjölkprotein, laktos, ägg, fisk och gluten var 

mest förekommande. Frågan var även ställd så deltagarna kunde ange andra typer av 

allergikost. Därmed uppgav några få pannkaka och frukt som specialkost, vilket blev 

svårtolkat. Frågan är om de blandar ihop den komponent i pannkakan som personen inte 

tolererar med hela maträtten och därför uppger maträttens namn istället för komponenten. Det 
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kan också handla mer om en sorts önskekost. En annan tolkning kan vara om det handlar om 

okunskap bland personalen om vilka födoämnesöverkänsligheter som finns i deras 

verksamhet. 

 

Det finns tre spannmål som dominerar jordbruket i världen; vete, ris och majs (16). Två av 

dessa spannmål ger allergier/intoleranser som är ovanliga i Sverige, men som framkom i 

denna enkätundersökning. Det ena spannmålet är vete, där man lätt skulle kunna tro att 

veteallergi och glutenintolerans är samma sak (17). Dessa är två helt skilda sjukdomar. Vete 

innehåller flera proteiner och gluten är ett av dessa proteiner. Glutenintoleranta tål inte gluten 

men en veteallergiker tål det, men reagerar på andra proteiner. En veteallergiker tål även råg 

och korn som en glutenintolerant måste undvika. Besvär i magtarmkanalen, hudsymtom som 

svåra eksem eller nässelutslag och i värsta fall kan de drabbas av en allergisk chock. Det finns 

veteallergiker som bara reagerar på att andas in vete men kan äta det utan problem. Det beror 

på att vissa allergener förstörs när maten hettas upp och även av magsyran. Den andra 

spannmålet är ris. Risallergi är inte speciellt vanligt i Sverige men mer vanligt i länder i östra 

asien som Japan, där ris är en stapelvara (18, 19). Personer med födoämnesöverkänslighet mot 

ris reagerar när de får i sig ris samt vid inandning av risets pollen. 

 

 

6 SLUTSATS 

Nyckeln till att servera säker mat är utbildning som är anpassad till personalens 

arbetsuppgifter. Denna studie har påvisat brister i kunskapsnivån och rutiner på arbetsplatsen 

inom specialkost bland personalen. Behovet för mer utbildning finns bland personal i 

mottagningskök. 

 

 

7 FÖRFATTARNAS BIDRAG 

Författarna har gemensamt planerat, genomfört, sammanställt och författat studien. 

 

 

8 TACK 

Vi vill börja med att rikta ett tack till alla informanter som varit till stor hjälp vid insamlingen 

av data. Ett stort tack till Umeå kommuns miljökontor och måltidsservice samt Bergslagens 

Miljö- och Byggförvaltning för viktig information och vägledning till vår studie. Tack även 

till de som tagit sig tid att korrekturläsa vår uppsats. 
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Följebrev till enkät 

Till dig som arbetar i mottagningskök 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser Kostvetarprogrammet vid Umeå universitet. Vi har valt att i vår 

uppsats skriva om allergihantering i mottagningskök. Enkätens syfte är att vi ska få mer 

(kommentar 116) kunskap om hur hanteringen fungerar ute i era verksamheter. Vi sänder ut 

enkäter till er och övriga som arbetar i mottagningskök i kommunerna Umeå, Lindesberg, 

Nora, Ljusnarsberg och Hällefors. Att besvara enkäten tar max 5 minuter.  

Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt, men det är betydelsefullt för 

undersökningens genomförande att enkäten besvaras. Naturligtvis behandlas all data 

konfidentiellt.  

Tack på förhand att du tagit dig tid att besvara på frågorna för att öka kunskapen om 

allergihantering på mottagningskök! 

Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta: 

Maria Kjellander: 073-075 81 84 makj0009@student.umu.se  

Maria Eriksson: 070-779 53 88 maer0108@student.umu.se  

 
1.  

2. Ålder……. 

3. Hanteras allergikost från tillagningsköket i ditt mottagningskök?  

 

 

4. Tillagas/bereds egen allergikost i ditt mottagningskök?  

 

 

Om du svarat Nej eller Vet ej på fråga 3 och 4 behöver du inte besvara några fler 

frågor. 

 

5. Vilka typer av allergikost har ni? Ringa in dem alternativ ni har.  

Mjölk      Laktos      Ägg      Fisk      Gluten      Nötter 

Annat……………………………………………………………………………………. 

 

6. Serverar ni mat till personer som riskerar kraftig/allvarlig reaktion mot födoämnen?  

 

 

7. Finns rutiner för allergikosten?  

 

 

8. Hur sköts allergikosten när ordinarie personal inte är i tjänst? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

mailto:makj0009@student.umu.se
mailto:maer0108@student.umu.se
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9. Används speciell utrustning/redskap vid hantering av allergikost?  

 

 

10. Om ja, är dessa märkta?  

 

 

11. Hur säkerställer ni separering av de olika kosterna?  

 

Annat …………………………………………………………………………………… 

 

12. Är allergikosten tillräckligt/tydligt märkt när den kommer från tillagningsköket?  

 

 

13. Om nej, hur kan märkningen förbättras? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

14. Har du fått någon form av utbildning/instruktioner kring 

allergier/födoämnesöverkänslighet som är anpassad till dina arbetsuppgifter?  

 

 

15. Om ja, vilken form av utbildning/instruktioner har du fått?  

 

K  

Annat……………………………………………………………………………………. 

 

16. Tycker du din kunskapsnivå är tillräcklig inom allergikost? Sätt ett kryss på linjen.  

Tillräcklig      Otillräcklig 

 

17. Om du tycker din kunskapsnivå är otillräcklig, hur skulle du vilja öka din kunskap 

inom allergihantering?  

 

Annat…………………………………………………………………………………….  

 

18. Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem 

gärna här; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Tack för ditt deltagande! 


