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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Det har under decennier skett en ökning av födoämnesöverkänslighet och 
matallergier, vilket resulterat i ett större behov av en bredare kunskap inom området. 
Inom grundskolan är bemötandet av stor vikt när det gäller elevers välbefinnande inom 
måltidsmiljön. 
Syfte Att undersöka personalens upplevda kunskap kring specialkoster inom Piteå kom-
muns grundskolor. Vidare undersöktes skyltning, pedagogiska luncher samt jämställd 
behandling oberoende av kost. I och med detta även säkerställandet av en trygg serve-
ring av specialkoster i måltidsmiljön. 
Metod En enkät utformades i Google Formulär. Enkäten skickades via e-post till an-
ställda inom Piteå kommuns grundskolor. De inhämtade svaren (n=89) analyserades i 
IBM SPSS version 22, där den signifikanta nivån sattes till p≤0,05. 
Resultat Den upplevda kunskapsnivån varierade mellan yrkesgrupperna med en större 
bristande upplevd kunskap angående bland- och specialkost hos den pedagogiska perso-
nalen. Majoriteten av respondenterna var pedagogisk personal vilket resulterade i sned-
fördelning av svaren. Merparten ville inte ha vidareutbildning. Av respondenterna var 
det tre fjärdedelar som ansåg att eleverna inte blev olika behandlade. En tredjedel av re-
spondenterna ansåg att skyltningen var bristande och behövde förbättras. De pedago-
giska luncherna fungerade bra enligt majoriteten. 
Slutsats De flesta respondenter var tillfredsställda med sin upplevda kunskap, kände sig 
trygga vid frågor gällande specialkost och var inte intresserade av vidareutbildning gäl-
lande specialkost. Skyltningen av specialkost upplevdes som tydlig och respondenterna 
var positivt inställda till hur de pedagogiska luncherna fungerade. Merparten av all per-
sonal ansåg att eleverna behandlades lika oberoende av kost men vidare undersökning 
skulle behöva genomföras för att undersöka elevernas åsikter om detta.  
 
  



 

	
	

ABSTRACT 
Background Food allergies and food intolerance have increased the last decades which 
has resulted in a need for increased and extensive knowledge in the field. The treatment 
of pupils in the dining environment has been found to be of considerable importance for 
the pupils’ well-being in elementary school. 
Objective To investigate the perceived knowledge of special diets in staff working 
within schools in Piteå municipality. Furthermore investigate display of the lunch, edu-
cational lunches and equal treatment regardless of diet. In doing so, also ensuring a safe 
serving of special diets in the dining area. 
Method A questionnaire was designed in Google Forms. The questionnaire was sent 
through e-mail to employees within elementary schools in Piteå municipality. The col-
lected responses (n=89) were analysed in IBM SPSS version 22, where the significant 
difference was set at p≤0,05. 
Results This study showed varied levels of perceived knowledge amongst the profes-
sional groups, school staff had the lowest perceived knowledge regarding special- and 
mixed diets. The majority of respondents were school staff resulting in a distorted distri-
bution of answers. The majority of respondents expressed lack of interest towards the 
idea of further education. Three quarters of the respondents felt that the pupils were not 
treated differently. A third of the respondents felt that the display was inadequate and 
needed to be improved. The majority of respondents found the educational lunches 
well- functioning. 
Conclusion Most respondents were satisfied with their perceived knowledge, felt secure 
with questions regarding special diets and were not interested in further education 
regarding special diets. The respondents thought the display of special diets was clear 
and they were positive about how the educational lunches worked. Most of the staff felt 
that the students were treated equally regardless of diet, but further studies should be 
done to investigate the pupils’ experience. 
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1 BAKGRUND 

Barn inom grundskolan befinner sig i en växande ålder och behöver ungefär lika mycket 
energi som en vuxen men eftersom de inte orkar äta lika stora portioner är det viktigt att 
maten är näringstät (1). Enligt skollagen är alla grundskolor i Sverige skyldiga att ser-
vera näringsriktiga skolmåltider (2). En studie gjord i Sverige undersökte skolmatens 
näringsinnehåll i förhållande till kostråden och hur mycket av de makro- och mikronut-
rienter som eleverna fick i sig av att äta lunch på skolan (3). Det visade sig att det be-
hövdes stora förbättringar inom skolmåltiden i Sverige. Matens innehåll var bristfällig 
då det kom till ett flertal centrala näringsämnen som kan vara avgörande för barns väl-
mående. Om man dessutom äter någon typ av specialkost är det extra viktigt att maten 
är näringstät och att ersättningsprodukterna innehåller de ämnen som har uteslutits (4). 
Cirka åtta till tretton procent av elever i grundskolan lider av någon slags födoämnesö-
verkänslighet eller matallergi (5), detta är siffror som ökat kraftigt under de senaste de-
cennierna (6). Det som kan ge allergier i vår mat är proteiner av olika slag och dessa 
återfinns i all mat vi konsumerar (7). De vanligaste råvarorna som kan orsaka allergiska 
reaktioner är mjölk, ägg, vete, fisk och skaldjur, baljväxter såsom jordnötter och soja, 
samt olika nötter och fröer.  
 
Vikten av en välgenomtänkt lunch inom grundskolan är central då minst en tredjedel av 
det dagliga kostintaget intas där (8). Detta betyder indirekt att det är ytterst relevant att 
personalen har god kunskap om den mat som serveras. En interventionsstudie gjord i 
USA 2013, beskrev den märkbara skillnaden av vad utbildning inom födoämnesöver-
känslighet och/eller allergier kunde göra för lärare (9). Studien pekade på brister gäl-
lande kunskap om specialkost hos pedagogerna men efter utbildning ökade kunskapen 
signifikant gällande orsaker, symptom och behandling av allergiska reaktioner kopplat 
till kosten. Brist på kunskap kan för ungdomar med någon typ av matallergi leda till 
ökad risktagning (10). Det vill säga att ungdomarna utsätts för situationer i vardagen 
med exempelvis kontaminering och påtryck som grundar sig i okunskap vilket kan leda 
till allergiska reaktioner. Studien visade även att 68 procent av ungdomarna trodde att 
det skulle bli lättare att leva med sin allergi om deras vänner fick utbildning inom äm-
net. 
 
I Piteå kommuns riktlinjer för pedagogisk lunch är syftet att ge tillfälle till gemenskap 
mellan lärare och barn (11). Lärarnas uppgift är att ge eleverna en positiv upplevelse av 
måltiden samt ge kunskap om maten som serveras. För att lärarna ska kunna se potentia-
len med pedagogiska luncher bör de utbildas, det är ett bra sätt för att se hur vuxnas be-
teende påverkar elevernas inställning till mat (12). Pedagogiska luncher behöver inte 
endast ske i skolan utan även familjemiddagar kan ses som detta och kan vara ett ut-
märkt tillfälle att lära ut grunderna för hälsosamma livsmedelsval till sina barn (13).  
 
En kvalitativ studie gjord i Sverige undersökte ungdomars erfarenheter av att vara fö-
doämnesöverkänslig och/eller ha en matallergi (4). Detta handlade inte bara om olika 
typer av reaktioner som kan uppstå kroppsligt av att äta något man inte tål, det var be-
tydligt mer komplext än så. Psykiskt och fysiskt prövas dessa ungdomar dagligen och 
måste ständigt vara på sin vakt. Vid upprepade tillfällen beskrev ungdomarna i studien 
opålitliga miljöer, där exempelvis skolmåltiden innefattades. Det kunde vara ofullstän-
diga etiketter av innehållsförteckningen på maten och om de frågade kunde svaret vara 
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felaktigt vilket då resulterade i att eleven fick en allergisk reaktion. Ingredienser i rätter 
kunde även ändras utan vidare information. Med den givna bakgrunden till ämnesområ-
det väcktes intresset för att undersöka ämnet vidare.  
 

2 SYFTE   

Syftet med denna studie var att undersöka upplevd kunskap kring specialkoster hos per-
sonal verksamma inom Piteå kommuns grundskolor. Vidare undersöktes personalens 
bemötande av elever beträffande säkerställandet av en trygg servering av specialkoster i 
måltidsmiljön. 
 
Frågeställningar som belysts är: 

• Hur stor kunskap om specialkost anser sig personalen ha som är verksamma inom Piteå 
kommuns grundskolor? 

• Hur fungerar bemötandet på grundskolorna inom Piteå kommun gällande skyltning, pe-
dagogiska luncher samt jämställd behandling oberoende av kost? 

• Finns det några skillnader mellan kökspersonal och pedagogisk personal gällande samt-
liga frågeställningar?  
 

3 METOD 

Denna uppsats skrevs på uppdrag av Piteå kommun. Anledningen till valet av att ge-
nomföra en kvantitativ undersökning grundades i att en enkät lätt kan nå ut till många 
respondenter på kort tid, detta för att kunna generalisera svaren bland Piteå kommuns 
anställda. Enkäten skickades ut via internet och e-post vilket effektiviserade datain-
samlingen och inmatningen av data. Enkäten (Bilaga 1) berörde bland annat kunskapen 
och hanteringen av specialkost inom Piteå kommuns grundskolor (förskoleklass till års-
kurs 9). Frågor som ingick i enkäten var bland annat hur mycket kunskap personalen an-
såg sig ha om specialkost, hur trygga de kände sig vid eventuella frågor från elever gäl-
lande specialkost samt om hur den pedagogiska lunchen fungerade på skolan de var 
verksamma inom. I uppsatsen användes benämningen specialkost, vilket innefattade: al-
lergier, födoämnesöverkänslighet, önskekoster, minuskoster och andra koster där exem-
pelvis etiska-, hälso- och miljöskäl kan finnas. Specialkoster i denna studie kan även de-
finieras med maträtter som på något sätt frångår ordinarie matsedel. Vidare användes 
ordet bemötande, vilket i denna studie innefattade skyltningen av specialkost och deras 
ersättningsprodukter, den pedagogiska lunchens betydelse samt jämställd behandling 
oberoende av kost.  
 

3.1 Urval, svarsfrekvens och bortfall 

Inklusionskriterierna för att få delta i undersökningen var att informanterna skulle vara 
18 år eller äldre samt arbeta på någon av Piteå kommuns grundskolor. Enkäten skicka-
des ut till kökspersonal och pedagogisk personal. Sextio personer med anställning i nå-
got av respektive skolkök blev tillfrågade att besvara enkäten, varav 31 svar inhämtades. 
Två av dessa exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriteriet att arbeta inom 
grundskolan, dessa togs inte med i analysens olika tester. Den pedagogiska personalen 
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som var verksam inom de berörda skolområdena var 400 stycken, efter ett flertal påmin-
nelser resulterade detta i 60 inhämtade svar. Det totala externa bortfallet beräknas till 
cirka 80 procent. Det var ett internt bortfall på fyra respondenter på frågan om hur de 
pedagogiska luncherna fungerade, då denna fråga var en följdfråga och därför inte obli-
gatorisk kan detta förklara det interna bortfallet. Frågan valdes att behållas trots det in-
terna bortfallet. Vidare fanns det även interna bortfall på alla frågor där respondenterna 
fick möjlighet att ge förslag till förändring eller förbättring, dessa frågor var heller inte 
obligatoriska.  
 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För att optimera studiens trovärdighet och gå ifrån eventuella förförståelser om hur ele-
ver med specialkost behandlas, har noggrannhet med att formulera frågorna på ett så-
dant sätt att det inte skall leda respondenterna åt något håll varit väsentlig. Svaren som 
kom in skulle alltså vara respondentens egna genuina svar i så stor utsträckning som 
möjligt. Enkäten gjordes i Google formulär (https://docs.google.com/forms/) och bestod 
av 17 obligatoriska frågor samt fem frivilliga följdfrågor (Bilaga 1). Enkäten bestod av 
flervalsfrågor, skrivfrågor samt frågor med en tiogradig svarsskala. När enkäten var fär-
digställd skickades denna ut som en pilotstudie till sju kostvetarstudenter för att säker-
ställa att länken fungerade, att frågorna var lätta att förstå och för att få en uppfattning 
hur lång tid det tog för respondenten att besvara enkäten. Inga justeringar gjordes efter 
pilotstudien genomförts. Länken skickades sedan till kontaktpersonen verksam inom Pi-
teå kommun. Hen skickade i sin tur ut enkäten till kökspersonal och rektorer, rektorerna 
skickade sedan vidare denna till den pedagogiska personalen. Efter två påminnelser via 
e-post var de inhämtade svaren fortfarande i det minsta laget, framförallt från köksper-
sonalens sida. Det gjordes därför en sista insats innan enkäten skulle stängas ned för da-
tabearbetning, vår kontaktperson i Piteå ringde då ut till ansvariga för kökspersonalen. 
Detta då ett flertal av kökspersonalen vanligen inte använder e-post frekvent. Länken 
var öppen i elva dagar och resulterade i 89 besvarade enkäter som uppfyllde inklusions-
kriterierna.  
 

3.3 Databearbetning och analys 
När datainsamlingen var slutförd överfördes data till Microsoft Excel för Mac 15.16 där 
kodning gjordes, flervalssvar ersattes med siffror. Därefter importerades detta till IBM 
SPSS statistics version 22 där analys påbörjades. Först kategoriserades frågorna utifrån 
vilken skaltyp de innefattade. Nästintill alla variabler var av skaltypen ordinal eller no-
minal och därför behövdes inte normalfördelning undersökas (14). Detta ledde till att 
ickeparametriska test valdes (15). Analyser som genomfördes var Mann-Whitney U-
test, Kruskal-Wallis H-test, Chi-två test och Fisher´s Exact test. Centralmåttet medel-
värde (+-SD) användes på variabeln ålder vilken var den enda på kvotskalenivå. Ytterli-
gare ett centralmått, median [25,75 percentilen] användes i lådagram samt som grund 
för skillnadstesterna. För att åskådliggöra resultaten från analyser gjordes både låda-
gram, stapeldiagram och cirkeldiagram. De flesta frågorna hade en svarsskala mellan 1 
till 10, dessa klassades om till dålig/otydlig (1-4), okej (5-6) och bra/tydlig (7-10) för att 
lättare kunna analyseras. Skillnader mellan kökspersonal och pedagogisk personal, jäm-
fördes mot varandra med alla frågor som innefattade ordinalskala, desamma gjordes för 
utbildning och skolområde. Signifikansnivån sattes till p≤0,05 för samtliga test.  
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3.4 Etiska aspekter  

Enkäten var frivillig att delta i och respondenterna kunde närsomhelst avbryta sitt med-
verkande om de ansåg att frågorna var etiskt problematiska eller av annan anledning 
inte längre ville delta. Detta fick respondenterna information om i början av enkäten 
(Bilaga 1). Svaren behandlades sedan anonymt. Kunskapsfrågorna kan ha setts som 
etiskt problematiska då de skulle rapportera sin kunskapsgrad angående bland- och spe-
cialkost. Vidare kunde ålder och högsta avklarade utbildning vara av etisk känslig ka-
raktär. Detta eftersom det kunde uppfattas som en typ av rangordning där något av 
svarsalternativen kunde anses vara bättre. Enkäten i sin helhet anses inte vara av etisk 
känslig karaktär då den hanterades anonymt.  
 

4 RESULTAT 

4.1 Deltagare 

Antalet respondenter i studien var 89 stycken varav 77 kvinnor (87 %) och 12 män (13 
%). Åldersspannet på respondenterna låg mellan 25 till 65 år, varav majoriteten 48 
stycken (54 %) var äldre än 45 år. Medelåldern var 46 år (±10). Majoriteten av respon-
denterna (72 %) hade högskole-/universitetsutbildning. Fördelning av utbildningsnivåer 
hos respondenterna redovisas i Tabell 1. 
 
Tabell 1. Kökspersonalens (n=29) och den pedagogiska personalens (n=60) högsta av-
klarade utbildning presenteras. Respondenterna kommer från Piteå kommuns grundsko-
lor, vårterminen 2016.  
Högsta avklarade utbildning Antal 

Grundskola/folkskola 2 

Realskola/Tvåårig gymnasieutbildning 13 

Treårig gymnasieutbildning 6 

Eftergymnasial utbildning 4 

Högskole-/universitetsutbildning (två år eller kortare) 3 

Högskole-/universitetsutbildning (mer än två år) 61 

 
Av respondenterna var det 29 stycken (33 %) som arbetade som kökspersonal och 60 
stycken (67 %) som arbetade som pedagogisk personal. Det registrerades svar från fem 
olika skolområden och en övrig grupp. Skolområdena var Norrfjärden med 22 respon-
denter, Hortlax med 14 respondenter, Öjebyn med 20 respondenter, Centrala stan med 
16 respondenter, Infjärden med sju respondenter och tio respondenter från övriga sko-
lor. 
 

4.2 Kunskap 

Enligt Mann-Whitney U testet hittades signifikanta skillnader (p<0,001) för samtliga 
frågor angående kunskap där kökspersonal och pedagogisk personal jämfördes. Nedan 
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presenteras detta med hjälp av lådagram (Figur 1). Majoriteten av kökspersonalen ansåg 
sig ha en relativt god kunskap om den mat som serverades och kände sig tillfreds med 
denna kunskap. De kände sig även trygga vid frågor om maten från elever. Den pedago-
giska personalen ansåg sig ha en okej kunskap om de berörda frågorna. Den pedago-
giska personalen ansåg att deras kunskap om specialkost och tryggheten vid frågor gäl-
lande detta var mest begränsad och främst tillfreds var de med sin kunskap om bland-
kosten. Spridningen i den pedagogiska personalens lådagram var nästintill total, där det 
i alla frågor utom en fanns någon som valde att svara någon av högsta eller lägsta värde. 
 

 
Figur 1. Lådagram där kökpersonalens (n=29) och den pedagogiska personalens 
(n=60) svar angående kunskap om den mat som serverades under skollunchen presente-
ras. Respondenterna kom från Piteå kommuns grundskolor, vårterminen 2016. Frå-
gorna hade skalan 1-10 där 1=Inte bra och 10=Mycket bra. 
 
Vidare jämfördes variabeln utbildning med samma frågor som ovan i lådagrammen. En-
ligt Kruskal-Wallis H testet visade resultaten att det fanns en signifikant skillnad 
(p<0,001) för samtliga frågor. Det visade att det var märkbara skillnader mellan svaren 
från de olika utbildningsgraderna. De som var högst utbildade ansåg sig ha den mest be-
gränsade kunskapen gällande alla frågor som berörde kunskapen om kost och de med 
lägst utbildning ansåg sig ha mest kunskap om detta. Samma test och jämförelser gjor-
des mellan de olika skolområdena. Det visade sig att det fanns en signifikant skillnad i 
kunskapsfrågorna om specialkost (p=0,045) och tryggheten med att besvara frågor an-
gående specialkost (p=0,036). 
 
Majoriteten från samtliga skolområden svarade nej på frågan om de önskar vidareutbild-
ning (Figur 2). I skolområdena Hortlax och Övrigt var det störst andel som önskade vi-
dareutbildning. Totalt sett var det nästan 30 procent som önskade vidareutbildning me-
dan 70 procent ansåg att de hade tillräckliga kunskaper inom ämnet. Ingen signifikant 
skillnad hittades mellan skolområdena (p=0,44).   
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Figur 2. Stapeldiagram över respondenternas svar på om de önskade vidareutbildning 
gällande specialkost, en jämförelse mellan de olika skolområdena (100 % vardera) i Pi-
teå kommuns grundskolor, vårterminen 2016. Svarsalternativen var Ja eller Nej (n=89). 
 
Med hjälp av ett Chi-två test hittades en signifikant skillnad (p<0,001) mellan de två 
olika yrkesgrupperna gällande vidareutbildning i Piteå kommuns grundskolor, vårtermi-
nen 2016. Majoriteten av kökspersonalen önskade vidareutbildning gällande specialkost 
medan mer än hälften av alla ur den pedagogiska personalen inte önskade vidareutbild-
ning. En tredjedel (29 %) av alla respondenter (n=89) önskade vidareutbildning, mer-
parten av dessa jobbade inom köket (21 %).   
 

4.3 Bemötande 

4.3.1 Skyltning av specialkost och ersättningsprodukter 
En signifikant skillnad hittades mellan skolområdena och deras åsikt om skyltningen av 
specialkost, detta med hjälp av Kruskal-Wallis H-test (p<0,001). De flesta av respon-
denterna ansåg att skyltningen av specialkost på deras skola var tydlig (Figur 3). Samti-
digt som drygt en tredjedel (37 %) ansåg att skyltningen var bristande och svarade att 
den var okej eller otydlig. 
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Figur 3. Stapeldiagram över respondenternas svar om hur tydlig de ansåg att skylt-
ningen av specialkosten var på de olika skolområdena (100 % vardera). Frågorna hade 
skalan 1-10 där 1=Otydlig och 10=Tydlig dessa omkodades till Otydlig=1-4, Okej=5-6 
samt Tydlig=7-10. Undersökningen gjordes bland grundskolorna i Piteå kommun, vår-
terminen 2016 (n=89). 
 
Med hjälp av Kruskal-Wallis H-test hittades en signifikant skillnad mellan vad persona-
len på de olika skolområdena ansåg om skyltningen av ersättningsprodukter (p<0,001). 
Drygt hälften av personalen inom de olika skolområdena tyckte att skyltningen av er-
sättningsprodukterna var tydlig. Däremot var det totalt kring 40 procent som ansåg att 
skyltningen var okej eller otydlig. Personalen inom skolområdena Norrfjärden, Centrala 
stan och övriga skolor bidrog mest till att tycka att skyltningen av ersättningsprodukter 
var otydlig (Figur 4).   
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Figur 4. Stapeldiagram över respondenternas svar om hur tydlig de ansåg att skylt-
ningen av ersättningsprodukterna var på de olika skolområdena (100 % vardera).  Frå-
gorna hade skalan 1-10 där 1=Otydlig och 10=Tydlig dessa omkodades till Otydlig=1-
4, Okej=5-6 samt Tydlig=7-10 Undersökningen gjordes bland grundskolorna i Piteå 
kommun, vårterminen 2016 (n=89). 
 
En respondent som arbetade som vikarie och därmed arbetade på flera olika skolor be-
skrev att det var väldigt olika hur bra skyltningen var. Hen ansåg att skyltningen på 
vissa skolor var jättebra medan andra skolor saknade skyltning helt. Många svarade att 
de tyckte att skyltningen skulle vara tydligare men inte på vilket sätt den kunde bli det. 
En del tyckte det skulle underlätta om det istället för text på skyltarna skulle vara bilder. 
Detta stärktes av en annan respondent som skrev att hen alltid får frågan från eleverna 
om vilken mat de tålde eller inte. Vidare tyckte vissa att tydligare skyltar på väggarna 
och på kylskåpen skulle underlätta för eleverna, samt tydliggörande om de olika rätter-
nas innehåll. En respondent tyckte även att det tydligare skulle framgå när den ordinarie 
maten var anpassad efter någon av specialkosterna. Ett par påpekade även att de tyckte 
att ersättningsprodukterna stod för nära produkterna med allergener och att det på så vis 
var lätt att exempelvis smörknivarna blandades ihop. 
 

4.3.2 Pedagogiska luncher 

På frågan om pedagogiska luncher användes på de olika skolorna svarade alla utom tre 
(57 av 60) respondenter ja. De tre som inte svarade ja svarade att de inte visste. Figur 5 
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visar att det fanns en spridning på svaren gällande personalens tycke om den pedago-
giska lunchen, detta mellan de olika skolområdena. Ingen signifikant skillnad hittades 
med Kruskal-Wallis H-test (p=0,685). Alla skolområden var övervägande positivt in-
ställda till hur de pedagogiska luncherna fungerade. Totalt sett var det 71 procent som 
tyckte att de pedagogiska luncherna fungerade bra och 29 procent som tyckte att det 
fungerade mindre bra. 
  

 
 
Figur 5. Stapeldiagram över respondenternas svar om hur de tyckte att den pedago-
giska lunchen fungerade, beroende på vilket skolområde de tillhörde (100 % var-
dera).  Frågorna hade skalan 1-10 där 1=Inte bra och 10=Mycket bra, dessa omkoda-
des till Dåligt=1-4, Okej=5-6 samt Bra=7-10 Undersökningen gjordes bland grundsko-
lorna i Piteå kommun, vårterminen 2016 (n=86). 
 
Enligt Mann-Whitney U-test hittades en signifikant skillnad i hur de två yrkesgrupperna 
ansåg att den pedagogiska lunchen fungerade (p<0,001) (Figur 6). Ur kökspersonalen 
tyckte majoriteten (56 %) att de pedagogiska luncherna var bristfälliga, medan det var 
färre (15 %) från den pedagogiska personalen som delade samma åsikt. Övriga 84 pro-
cent av den pedagogiska personalen var nöjda med hur de pedagogiska luncherna funge-
rade. 
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Figur 6. Stapeldiagram över respondenternas svar om hur de tyckte att den pedago-
giska lunchen fungerade, beroende på vilken yrkesgrupp de tillhörde (100 % vardera), 
kökspersonal n=27 och pedagogisk personal n=58.  Frågorna hade skalan 1-10 där 
1=Inte bra och 10=Mycket bra, dessa omkodades till Dåligt=1-4, Okej=5-6 samt 
Bra=7-10 Undersökningen gjordes bland grundskolorna i Piteå kommun, vårterminen 
2016. 
 
Kommentarerna från respondenterna angående den öppna följdfrågan om vad som 
kunde förbättras vid de pedagogiska luncherna följde en röd tråd. Respondenterna ansåg 
att pedagogerna inte satt med sina elever vid de pedagogiska luncherna. En spridning av 
pedagoger till olika matbord efterfrågades. Merparten ansåg att det behövdes en förbätt-
ring och tydliggörande för de anställda som hade denna pedagogiska lunch på sitt 
schema. En av respondenternas kommentar kan sammanfatta ett flertal kommentarer 
kring frågan. “Pedagogerna verkar mest intresserade av sin egen mat och bryr sig inte 
speciellt mycket om annat som sker i matsalen. Bland de äldre eleverna sitter inte peda-
gogerna vi samma bord som eleverna utan verkar ha lärarkonferans”. Det efterfrågades 
också en trevligare attityd gentemot matsalspersonalen och ett allmänt större intresse 
gällande maten som eleverna serverades. 
 
Ett Chi-två test gjordes angående frågan om extra stöd gällande specialkost ingick i den 
pedagogiska lunchen och visade inte på någon signifikant skillnad mellan yrkesgrup-
perna (p=0,383). Figur 7 åskådliggör yrkesgruppernas svar angående om extra stöd gäl-
lande specialkost ingår i den pedagogiska lunchen. Tolv procent fler från kökspersona-
len svarade ja på frågan jämfört med den pedagogiska personalen. Det var ungefär lika 
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många som inte tyckte att det ingick och det var nio procent fler ur den pedagogiska 
personalen som inte visste om det ingick eller ej. 
 
 

 
Figur 7. Cirkeldiagram över respondenternas svar på om de ansåg att extra stöd gäl-
lande specialkost ingick i den pedagogiska lunchen. En jämförelse mellan de två yrkes-
grupperna i Piteå kommuns grundskolor, vårterminen 2016. Svarsalternativen var ja, 
nej eller vet inte (n=89). 
 

4.3.3 Jämställd behandling 

Majoriteten (85 %) av respondenterna ansåg att eleverna inte bemöttes olika oberoende 
på vilken kost de åt, resterande (15 %) tyckte att eleverna bemöttes olika (Figur 8). 
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Figur 8. Stapeldiagram över respondenternas svar om de ansåg att elever bemöts olika 
beroende på vilken kost de äter. Frågorna hade skalan 1-10 där 1=Stämmer inte och 
10=Stämmer (n=89). Undersökningen gjordes bland grundskolorna i Piteå kommun, 
vårterminen 2016. 
  
Kommentarerna på den öppna följdfrågan om elever bemöts olika och orsakerna till 
detta sammanfattades med tre huvudområden. Dels att det berodde på vilken sjukdoms-
bild eleven hade, dels stress och okunskap hos personalen och slutligen att eleverna med 
specialkost blev mer uppmärksammade av personalen. 
 

4.3.4 Övriga kommentarer 

De övriga kommentarerna var bland annat att en från köket ansåg att pedagogerna borde 
ha större vetskap om hur och vad eleverna åt. En av respondenterna tryckte på att hen 
tyckte det var bra att skolan försökte ha mycket närodlat/närproducerat men att merpar-
ten av eleverna med laktosintolerans hellre drack vatten istället för Norrmejeriers lak-
tosfria mjölk då de antytt att den var för söt. Hen tyckte att skolan borde ta till sig detta 
och överväga att ta in ett annat märke trots längre transportsträckor. Vidare ifrågasatte 
samma respondent varför likabehandlingsplanen inte gällde i bespisningen då elever 
med viss typ av specialkost ständigt fick olik mat jämfört med resten av eleverna utan 
en bra förklaring från kökspersonalen. Det fanns även en del som tyckte att specialkost-
serveringen och lokaliseringen av denna fungerade utan problem.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Det finns mycket att skriva om när det kommer till ämnet kost vilket gjorde det lite 
svårt att tillsammans med uppdragsgivaren komma fram till ett ämne som uppfyllde al-
las önskemål. Svagheter med att använda undersökningsmetoden enkät var att möjlig-
heten till spontana följdfrågor uteblev. De kommentarsfrågorna som fanns i enkäten var 
inte obligatoriska och därmed resulterade dessa inte i så många svar som hade önskats 
och detta kan ha lett till ett mindre reliabelt resultat. Dessutom lämnade dessa kommen-
tarer mycket utrymme för egna tolkningar vilket kan ha misslett resultaten och bidragit 
till en minskad reliabilitet. Ingen marknadsföring av enkäten gjordes och detta kan ha 
lett till att respondenterna kände att den kom från ingenstans. Enkäten var dessutom öp-
pen under en begränsad tid vilket kan ha lett till att färre svar inhämtades, hade antalet 
respondenter varit högre hade även resultatet kunnat ha en högre validitet. Om tiden inte 
varit så begränsad hade även enkäten kunnat bearbetas bättre vilket hade kunnat leda till 
mer djupgående svar och därmed ett mer reliabelt resultat. En pilotstudie genomfördes 
vilket skulle kunna lett till ökad validitet då författarna fick möjligheten att ändra frågor 
om det var någon som uppfattades otydlig eller liknande. Språket anpassades även efter 
enkätdeltagarna vilket ökade reliabiliteten (16). Enkäten skickades först till kontaktper-
sonen inom Piteå kommun som sedan skickade den vidare till kökspersonal och rektorer 
som i sin tur skulle skicka den vidare till sina anställda. I och med detta blev det ett 
långt led i utskicket av enkäterna där det fanns en stor risk att många kan ha utelämnats 
och inte ens fick möjlighet att besvara enkäten, vilket skulle förklara bortfallet på 369 
av 460 möjliga respondenter (80 %). Då svarsfrekvensen stannade av skickades påmin-
nelser via kontaktpersonen i Piteå ut, detta kan ha påverkat engagemanget både positivt 
och negativt. Positiv påverkan i och med att det resulterade i fler inhämtade svar och ne-
gativ påverkan då respondenterna kan ha svarat på frågorna utan vidare eftertanke. Efter 
två påminnelser via e-post var de inhämtade svaren fortfarande i det minsta laget, fram-
förallt från kökspersonalens sida. Det gjordes därför en sista insats innan enkäten skulle 
stängas ned för databearbetning, vår kontaktperson i Piteå ringde då ut till ansvariga för 
kökspersonalen. Detta då ett flertal av kökspersonalen vanligen inte använder e-post fre-
kvent. Ytterligare orsaker till låg svarsfrekvens från kökspersonalen (29 av 60) kan ha 
varit att de inte på samma sätt har tillgång till datorer som den pedagogiska personalen 
då detta skulle medföra bristande hygien i köken. De kan även ha känt sig ifrågasatta då 
frågorna handlade om deras kunskap.  
 
På grund av denna ojämna fördelning av yrkesgrupper kan det ha lett till missvisande 
resultat när skolområdena jämfördes emellan. Exempelvis kan ett skolområde endast ha 
representerats av pedagogisk personal och därmed uteslöts kökspersonalens åsikter i frå-
gan. Vidare kan bias ha uppstått på ett flertal ställen gällande svar och tolkning av enkä-
ten, dessa kan ha minskat resultatets reliabilitet. Exempel kan vara frågan som handlade 
om elever bemöts olika beroende på vilken kost de äter. Det kan vara lätt att svara det 
man tänker sig är det rätta svaret, i detta fall att alla bör behandlas lika. Ytterligare bias 
kan vara gränsdragningen som gjordes med att sortera svaren från skalan 1 till 10 till tre 
kolumner. Eftersom svarsalternativen klumpades ihop kan detta ha lett till missvisande 
resultat då det är en tolkning från författarna. 
 
Enkäten besvarades via internet och Google Formulär vilket gjorde datainsamlingen och 
inmatningen av data betydligt enklare än att registrera svaren manuellt, detta kan ses 
som en styrka med en webbaserad enkät. Detta sparade både tid och pengar men var 
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också bra ur ett miljöperspektiv. Dock hade kanske fler svar kunnat inhämtas om enkä-
ten delats ut för hand på ett personalmöte eller liknande. Något mer som resulterade i 
minskning av internt bortfall var att de flesta frågorna gjordes obligatoriska, det gick 
alltså inte att hoppa över dessa frågor eller kryssa i fler alternativ än vad som var tänkt. 
Något negativt som detta kan ha medfört var att feltolkningar kan vara svåra att identifi-
era. Resultaten i denna studie skulle kunna generaliseras och därmed användas i andra 
sammanhang som gäller liknande skolverksamhet med valfria årskurser. Detta då åldern 
på eleverna inte har någon större betydelse för studiens utfall.  
 
Könsfördelningen bland respondenterna var 87 procent kvinnor och 13 procent män. 
Detta kan jämföras med Statistiska centralbyråns statistik på könsfördelningen mellan 
personalen inom grundskolan där 76 procent var kvinnor och 24 procent var män (17), 
samma jämförelse mellan måltidspersonalen i Sveriges kommuner och landsting 2007 
visade att 93 procent av dessa var kvinnor (18). Könsfördelningen i denna studie stäm-
mer väl överens med statistiken från Statistiska centralbyrån vilket gör studiens resultat 
generaliserbart, inom Piteå kommun. Vad gällde utbildningsnivån bland respondenterna 
hade de flesta (76 %) eftergymnasial utbildning och hela 72 procent hade högskole- el-
ler universitetsutbildning, åldersspannet låg mellan 25 till 65 år. Jämför vi detta med 
Statistiska centralbyråns statistik finner vi att motsvarande siffror är att var tredje 
svensk i åldern 25 till 64 har någon form av eftergymnasial utbildning (19). Anled-
ningen till den stora procentuella skillnaden kan ligga i att det idag oftast krävs en hög-
skoleutbildning för pedagogisk personal. För att kunna generalisera dessa resultat hade 
de olika yrkesgrupperna behövt granskas separat.  
 
Något som skulle kunnat göras annorlunda är att skolorna besökts och framförallt skol-
matsalarna för att få en bild av var specialkosten och ersättningsprodukterna var place-
rade samt hur skyltningen såg ut. Genom att besöka skolorna kunde även en överblick 
inhämtas om hur de pedagogiska luncherna fungerade rent praktiskt och detta hade då 
kunnat resultera i en bättre och mer djupgående diskussion. Ett besök hade även kunnat 
leda till fler inhämtade svar då det brukar vara svårare att säga nej öga mot öga men 
även en jämnare fördelning yrkesgrupperna emellan. Något som också hade kunnat för-
bättras var två av frågorna i enkäten. Frågan om anställning hade kunnat skrivas om för 
att få fram om de var utbildade till exempelvis kock eller om de var anställd som det, 
detta hade kunnat ge oss en bredare förståelse och hjälpt analysen. Frågan angående om 
elever fick extra stöd om de äter någon typ av specialkost kan ha setts som otydlig då 
extra stöd kan betyda mycket. Förslag till förbättring på denna fråga hade kunnat vara 
att lägga till exempel på vad extra stöd kunde innefatta, exempelvis regelbunden upp-
följning eller särskild tillsyn. Alternativt kunde en följdfråga ställts där respondenten 
fick besvara vad hen ansåg vara extra stöd. 
 

5.2 Resultatdiskussion 

Kunskapsnivån varierade mellan yrkesgrupperna med större bristande kunskap angå-
ende bland- och specialkost hos den pedagogiska personalen. Majoriteten av responden-
terna var pedagogisk personal vilket resulterade i snedfördelning av svaren. Merparten 
ville inte ha vidareutbildning. Av respondenterna var det tre fjärdedelar som ansåg att 
eleverna inte blev olika behandlade. En tredjedel av respondenterna ansåg att skylt-
ningen var bristande och behövde förbättras. De pedagogiska luncherna fungerade bra 
enligt majoriteten. 
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5.2.1 Kunskap om bland- och specialkost 

Den signifikanta skillnaden som hittades när utbildningsgraden jämfördes med kun-
skapsfrågorna visade på att de med högst utbildning ansåg sig ha minst kunskap om den 
mat som serverades och de med lägst utbildningsgrad ansåg sig ha mest kunskap om 
den mat som serverades. Detta berodde mest troligt på att den pedagogiska personalen 
hade högre utbildning än kökspersonalen, men inte inom kost, vilket resulterade i ett 
missvisande utfall. Resultat från denna studie kan jämföras med tidigare forskning som 
visat att kunskap bland pedagogisk personal är väsentlig (9). I många fall hade de inte 
den kunskap som krävdes för att eliminera risker för allergiska reaktioner mot mat och 
för att samtliga skulle känna sig trygga. 
 
Då det inte fanns någon signifikant skillnad mellan vidareutbildning och de olika skol-
områdena ansågs det relevant att titta vidare på yrkesgrupperna och deras svar. Det vi-
sade att majoriteten av den pedagogiska personalen inte ville ha någon vidareutbildning 
och eftersom de var fler i antalet gjorde detta att andelen som inte ville ha vidareutbild-
ning dominerade. Hade det varit lika många respondenter från vardera yrkesgrupp hade 
troligen en större procentandel velat ha vidareutbildning. En studie från USA har rap-
porterat angående lärares omedvetenhet om de konsekvenser som kan uppstå vid bris-
tande kunskap gällande specialkoster (9). Att den pedagogiska personalen i vår studie 
inte var intresserad av vidareutbildning i så stor utsträckning kan ha berott på att de inte 
såg det som deras uppgift att ha kunskap om maten som serverades. Bristande kunskap 
hos personal som deltar i pedagogiska måltider kan därför leda till att elever med speci-
alkoster känner sig mindre trygga i måltidssituationen. Vidare var det intressant att 
kökspersonalen önskade vidareutbildning. Som vi förstått var det vissa som önskade att 
fördjupa sin kunskap men det visade sig också att det fanns vissa som inte ansåg sig ha 
tillräckligt med kunskap inom samtliga områden, vilket var oroväckande.  
 

5.2.2 Bemötande 

5.2.2.1 Skyltning av specialkost och ersättningsprodukter 
Det var intressant att resultatet visade skillnader mellan de olika skolområdena men en 
röd tråd kunde ändå hittas när det kom till skyltningen. Det verkade som skyltningen var 
mest otydlig på Norrfjärden, Centrala Stan och övriga skolor både vad gällde skylt-
ningen av specialkost och även ersättningsprodukterna. Rekommendationen är att un-
dersöka detta närmare då det visade sig vara drygt en tredjedel som ansåg att det fanns 
brister i skyltningen, detta för att se om det finns något speciellt som kan förbättras. I 
och med en förbättring av skyltningen skulle eleverna kunna känna sig tryggare med 
den mat som serveras (20). Enligt kommentarerna från respondenterna kunde för-
slagsvis texten på skyltarna kompletteras med bilder för att tydliggöra för de som ännu 
inte kunde läsa så bra. Vidare skulle förkortningar på specialkoster kunnat undvikas och 
istället skriva ut hela ordet för att samtliga skulle förstå, både elever och lärare. Då det 
inte gjordes något besök på de olika skolorna i Piteå är det problematiskt att diskutera 
specifika punkter angående skyltningen som kunde förbättras. Däremot tycker vi att för-
slagen som togs upp i kommentarerna från respondenterna låter relevanta och bör tas i 
beaktning av ledningen för vidare förbättringsarbete.   
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5.2.2.2 Pedagogiska luncher 

Vid en första anblick på stapeldiagrammet (Figur 5) över de olika skolområdenas åsikt 
angående den pedagogiska lunchen ansåg majoriteten att den pedagogiska lunchen fun-
gerade bra. Eftersom den pedagogiska personalen var överrepresenterade gjorde det oss 
lite misstänksamma då vi fått en annan uppfattning när vi granskade kommentarerna. 
Ytterligare ett test gjordes där yrkesgrupperna jämfördes om deras åsikt i frågan, resul-
tatet visade en signifikant skillnad. Detta kan ha berott på att yrkesgrupperna hade olika 
uppfattning om vad som skall ingå i en pedagogisk lunch, en rekommendation kan vara 
att samtliga genomgår en utbildning där riktlinjer och bestämmelser gällande den peda-
gogiska lunchen och dess innebörd omfattas. Vi anser även att det verkar finnas en på-
taglig “vi och dem”-känsla där kökspersonalen och den pedagogiska personalen har 
olika åsikter och därmed motarbetar varandra. Genom att motarbeta denna och mer ar-
beta som ett team skulle en ökad förståelse gentemot varandra samt den pedagogiska 
lunchen kunna förbättras och dessutom resultera i en tryggare och trevligare måltids-
miljö. Det finns dock inget facit för hur man ska uppnå ett väl fungerande team utan 
uppbyggnaden av teamet måste skräddarsys för att passa personerna i det och uppgiften 
de tillsammans står inför (21). Ett möte med de två yrkesgrupperna skulle kunna hållas 
där alla får säga vad de tycker fungerar mindre bra, detta för att stödja ett arbetsklimat 
med högt i tak och där en tillit mellan grupperna får chansen att växa fram.  
 
5.2.2.3 Jämställd behandling 

Enligt resultatet så bemöttes inte elever olika beroende på vilken kost de åt. Detta resul-
tat stred mot vår förförståelse samt tidigare forskning inom området (4). Vidare under-
sökning skulle enligt oss behöva göras för att lyfta elevernas åsikter gällande bemötande 
för att få en djupare förståelse för deras situation och önskemål. 
 
En studie gjord i Sverige handlade om hur ungdomar med någon typ av specialkost 
kände sig inom måltidsmiljön på skolan (4). Ungdomarna i studien uttryckte osäkerhet 
och rädsla över att drabbas av en allergisk reaktion, detta påverkade med stor säkerhet 
livskvalitén. Studien visade även att trakassering och utfrysning för att man åt en annan 
kost inte var ovanligt. Ungdomarna upplevde att speciellt vuxna inte förstod allvaret 
gällande specialkost, att de lätt kunde visa likgiltighet och ignorans. Detta anser vi 
kunna grunda sig i bristande kunskap inom ämnet, vilket kan leda till osäkerhet för 
samtliga parter och därmed kan bemötandet bli bristfälligt (9). Bristande kunskap inom 
ämnet kan i värsta fall leda till anafylaktisk chock vilket kan resultera i dödsfall (22), 
vilket gör det ytterst relevant att all skolpersonal har den kunskap som anses krävas för 
att kunna säkerställa en trygg matsalsmiljö (23).    
 
De som ändå ansåg att elever bemöttes olika beroende på vilken kost de åt beskrev att 
det antingen kunde bero på stress och okunskap, även att det kunde skilja sig mellan 
elever med olika allergier och slutligen att de blev mer uppmärksammade av persona-
len. Att eleverna med specialkost blir mer sedda kan ses som något bra men vad vi för-
står vill man bara vara som alla andra. Att behöva gå till en speciell kö eller ett speciellt 
område avsett för specialkost kan anses som besvärande då man skiljs från mängden 
och kanske går miste om en plats med kompisarna då bordet hinner bli fullt innan de 
hunnit dit (4).  
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5.2.3 Genusperspektiv 

Män tar och ges mer makt i allmänhet och därför även i arbetsrelaterade situationer me-
dan kvinnor har en tendens att ta och ges mer omsorgsrelaterade uppgifter, vilket styrker 
varför kvinnor är överrepresenterade i vår urvalsgrupp (24). Dessa yrkesgrupper har re-
lativt låg status i vårt samhälle vilket kan bero på att det är yrken där man arbetar prak-
tiskt, i detta fall med omvårdnad och service, detta visar en artikel i Arbetsmiljö-
tidningen (25). 
 

5.2.4 Samhällsrelevans 

Sett ur ett samhällsperspektiv anses denna undersökning vara ytterst relevant att gå vi-
dare med då det är viktigt att alla inom måltidsmiljön innehar kunskapen som krävs för 
att kunna säkerställa en trygg servering och därmed undvika allergiska reaktioner. En 
vanlig uppfattning kan vara att det endast är de som arbetar i köket som borde ha vet-
skap om maten och dess innehåll men både denna undersökning och tidigare forskning 
visar på vikten av att all personal som arbetar runt elever eller restauranggäster bör be-
sitta kunskap om detta (26, 27). Genom att arbeta med prevention mot allergiska reakt-
ioner behövs kunskap och utarbetade strategier som är ytterst väsentliga för såväl yrkes-
grupper såsom medmänniskor i samhället (26). 
 
Som blivande kostekonomer kommer skola, vård och omsorg vara av stor betydelse i 
yrkets vardag. Vi tycker därför att uppsatsen har gett en bra inblick i hur många delar i 
en organisation som behöver tas i beaktning för att skapa en symbios och ett välbefin-
nande hos alla berörda. Vår förförståelse om hur viktigt det är att inneha rätt kunskap 
och därmed minimera risker vid servering av specialkoster har bekräftats genom denna 
uppsats.  
 

6 SLUTSATS  

Majoriteten av respondenterna upplevde sin kunskap som okej eller god, där köksperso-
nalen i större utsträckning upplevde sin kunskap som god. De flesta var tillfredsställda 
med sin upplevda kunskap och kände sig trygga vid frågor gällande specialkost. Vidare 
visade studien att de flesta respondenterna inte var intresserade av vidareutbildning gäl-
lande specialkost. Skyltningen upplevdes som tydlig och respondenterna var positivt in-
ställda till hur de pedagogiska luncherna fungerade. Merparten av all personal ansåg att 
eleverna behandlades lika oberoende av kost men vidare undersökning skulle behöva 
genomföras för att undersöka elevernas åsikter om detta.  
 

8 FÖRFATTARNAS BIDRAG 

IN och LJ har tillsammans strukturerat, planerat och genomfört studiens alla delar. Detta 
genom att konstruera en kvantitativ enkätstudie, analyserat insamlad data, sökt referen-
ser samt författat uppsatsen.  
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9 TACK  

Tack till alla som tagit sig tid att besvara vår enkät och tack till de som engagerat sig för 
vår kandidatuppsats.  
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