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SAMMANFATTNING 
 
Övervikt och fetma är ett av de mest omfattande folkhälsoproblemen i Sverige och det är en 
stor andel barn och unga som lever med detta problem. Då goda matvanor grundläggs i tidig 
ålder utgör skolmåltiden en betydelsefull roll för att upprätta hälsosamma matvanor. Faktorer 
i den fysiska matmiljön, såsom möblering, städning, dekorering, inredning, belysning samt 
ljudnivå påverkar elevernas upplevelse av måltidssituationen. Den psykiska miljön som 
innefattar både psykologiska och sociala faktorer, det vill säga servering av skolmaten, 
arbetskläder, matglädje, elevernas matintag samt möjligheterna för skolmåltidspersonalen att 
gå någon fortbildning är även av betydelse för måltidssituationen. Dessa faktorer har studerats 
i detta examensarbete som utförts på uppdrag av Region Halland och som syftade till att 
studera skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka måltidssituationen i skolan. En 
kvalitativ forskningsansats har tillämpats då avsikten var att studera skolmåltidspersonalens 
upplevelser och livsvärld. Intervjuer har genomförts på skolmåltidspersonal som varit 
köksansvariga i ett mottagningskök i Varbergs kommun. Resultatet tyder på att 
skolmåltidspersonalen kan påverka matmiljön gällande användandet av det som redan finns 
till förfogande. Brist på pengar uppges utgöra ett hinder för att kunna påverka 
måltidssituationen. Skolmåltidspersonalen kan inte påverka huvudkomponenten men däremot 
de tillbehör och komponenter som serveras därtill. Kunskaperna anses vara goda för att kunna 
påverka måltidssituationen, dock finns det önskemål om fortbildning på vissa områden. 
 
Nyckelord: Fetma, matmiljö, skolmåltidssituationen, servering, skolmåltidspersonal, övervikt 
 
 
ABSTRACT  
 
Overweight and obesity are among the largest public health issues in Sweden with a high 
proportion of children and young people living under these conditions. Healthy eating habits 
are established early in life and the daily school meal plays an important role in the work for 
creating and sustaining those habits. Factors in the physical environment, such as furnishing, 
cleaning, decorating, lighting and sound, all affect the students’ experience of their food 
situation in school. Also the mental environment, including both psychological and social 
factors like the serving of the school meal, food happiness, the students’ food intake, working 
clothes for the school restaurant staff and the possibility for further education, are relevant to 
the meal situation and environment. These factors were studied in this thesis which was 
carried out on behalf of the Region Halland and which aimed to study the school restaurant 
staff´s experiences to influence the food situation in school. A qualitative research approach 
has been applied as the intention was to study the school food staff´s own thoughts and 
experiences. Interviews were conducted with persons responsible for reception kitchens in 
Varberg municipality. The results show that school food staff can to some degree influence 
the school meal environment with means already available to them, although lack of money is 
considered a barrier to further improve the food situation. The school food staff cannot 
themselves affect the main component, but the accessories and other components. Knowledge 
among the staff is considered good enough to influencing the meal situation. However, there 
are requests for more in-service training and further education in certain areas. 
 
Keywords: Food environment, obesity, overweight, school food staff, school meal situation, 
service 
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1 INLEDNING 
 
Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem i Sverige och många barn och unga lever under 
dessa omständigheter. Då goda matvanor grundläggs i tidig ålder är skolmåltiden av stor 
betydelse för att främja hälsosamma matvanor. Sverige är unikt i världen med att servera 
kostnadsfri skolmat till eleverna. Trots detta har debatten kring skolmaten under den senaste 
tiden varit av negativ karaktär, utlåtanden som berört allt ifrån näringsinnehåll till 
handhavandet av skolmaten. Under hösten 2008 har ett tv-program vid namn Matakuten 
behandlat måltidssituationen i skolorna, detta program har även bidragit till att skolmaten i 
Sverige har blivit ett aktuellt ämne i debatterna. Under samma tid som programmet visades 
utförde jag mitt fältarbete i Region Halland och främst projektet Liv & Rörelse, ett projekt 
som syftade till att förbättra matvanorna och öka den fysiska aktiviteten bland barn och 
ungdomar inom förskola och skola i Halland. Genom fältarbetet fick jag möjlighet att vid en 
konferens lyssna på Annika Unt Widell som är dietist och projektledare för Skolmatens 
Vänner. Annikas entusiasm i skolmatsfrågor medförde att jag fick ett ökat intresse av att 
fördjupa mig inom detta område.  
 
Under fältarbetstiden fick jag även möjlighet att följa med på ett flertal besök på skolor runt 
om i Halland. Vid ett av besöken fick jag träffa en person som arbetade som köksansvarig i ett 
skolkök. Detta möte gav ökad inblick i måltidssituationen vid den aktuella skolan samt tips på 
vad skolmåltidspersonal kan göra för att förbättra och utveckla denna. Det väckte även mitt 
intresse för att vilja veta mer om måltidssituationen i skolan och skolmåltidspersonalens 
upplevelser av att kunna påverka denna. Projektet Liv & Rörelse bidrog även till ökad insikt 
för mig i barns och ungdomars matvanor samt vilka dokument som ligger till grund för 
måltidssituationen i skolan. Efter diskussion med de verksamma inom området folkhälsa på 
Region Halland framkom en idé för ett kommande examensarbete som närmare kommer att 
presenteras här. 
 
Region Halland hade intresse av att stå som uppdragsgivare till undersökningen som ansågs 
kunna utgöra en fortsättning på det avslutade projektet Liv & Rörelse. Från författarens sida 
fanns ambitionen att uppmärksamma och studera hur skolmåltidspersonal som arbetar i 
mottagningskök i Varbergs kommun upplever att deras möjligheter att påverka 
måltidssituationen är. I debatterna framställs skolmåltiderna ofta ur negativ karaktär och i 
vissa fall tillsammans med synpunkter på förbättrings- och förändringsmöjligheter. Därmed 
har författaren ett intresse av att studera hur skolmåltidspersonalen upplever att de kan 
påverka måltidssituationen och vad de anser att deras ansvar inom området ligger. Det finns 
även en uppfattning om att majoriteten av studierna inom detta område belyser 
måltidssituationen utifrån elevernas perspektiv och inte utifrån de som är verksamma inom 
denna. Därmed är det av stor vikt att närmare belysa skolmåltidspersonalens perspektiv på 
måltidsituationen. Ur folkhälsosynpunkt är det angeläget att studera måltidssituationen i 
skolan, då det belyser en arena där flera individer vistas dagligen och därmed berörs. 
Skolmåltiden kan även ses som en grundläggande förutsättning för att skapa goda matvanor 
och främja elevers hälsa. 
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2 BAKGRUND 
 
2.1 Begrepp och definitioner 
 
Arena- Mötesplatser som exempelvis skola, arbetsplats samt idrottsanläggningar där 
människor vistas och på ett effektivt sätt kan nås av insatser som syftar till att ge personer en 
mer hälsosam livsstil. Arena benämns vanligtvis i det hälsofrämjande arbetet (Janlert 2000).  
 
Fortbildning- Utbildning som syftar till att ge fördjupad kunskap inom ett område du redan 
besitter kunskap inom (Janlert 2000).  
 
Matmiljö- Innefattar skolmatsalens fysiska miljö, det vill säga lokalens möblering, städning, 
dekorering, inredning, belysning samt ljudnivå (Egen definition).  
 
Mottagningskök- Ett skolkök som inte tillagar skolmatens huvudkomponent utan tar emot 
denna varm från ett tillagningskök. Mottagningsköken ansvarar dock för att förbereda det som 
serveras därtill, det vill säga om det exempelvis ska serveras potatis, pasta eller ris samt vad 
salladen ska innehålla. I de mottagningskök där frukost och mellanmål serveras förbereds 
även detta på plats1. 
 
Måltidssituation- Omfattar det som berör skolmåltiden, det vill säga både den fysiska och 
psykiska miljön i skolmatsalen. Det som innefattar den fysiska miljön är lokalens möbler, 
utrymme, städning, inredning, belysning, och ljudnivå. Med psykisk miljö menas de 
psykologiska och de sociala faktorerna som ingår i måltidsmiljön, det vill säga upplevelserna 
kring skolmåltidssituationen såsom servering av maten, arbetskläder, matglädje, elevernas 
matintag samt skolmåltidspersonalens möjligheter till fortbildning (Egen definition). 
 
Skolmatens Vänner – En organisation som i samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund, 
LRF samt de bondeägda livsmedelsföretagen verkar för att värna om maten som serveras 
inom förskola och skola. Skolmatens Vänner arbetar efter visionen, ”Ge barn och elever ett 
lustbetonat intresse för bra mat och verka för att de får tillgång till god mat i skola och 
förskola, så att de får bra matvanor och kunskap om mat och hur mat produceras”1. 
 
Övervikt- En person som i relation till kroppslängden uppmäter en vikt som överskrider en 
viss norm. Övervikt definieras olika, men benämns vanligtvis i måttet BMI (Body Mass 
Index, kroppsmasseindex), som förklaras med en persons kroppsmassa i förhållande till 
längden. BMI = kroppsvikten i kg / (kroppslängden i m)2 (Janlert 2000). Övervikt bland barn 
bedöms inte på samma sätt som hos vuxna. Barns vikt i förhållande till längden, det vill säga 
BMI ändras under uppväxten samt även riktlinjerna för vad som är ett högt BMI är lägre hos 
yngre barn. Inom barn- och skolhälsovården tillämpas en längd- och viktkurva som bygger på 
detta (Socialstyrelsen 2009a). 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
1 www.skolmatenvanner.se, 2009-02-21. 
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2.2 Internationella och nationella styrdokument  

 

2.2.1 Världshälsoorganisationen, WHO – Hälsa 21 

Hälsa 21 är det styrdokument som 1998 antogs av Världshälsoorganisationens, WHO:s, 
medlemsstater och som ska visa vägen för de folkhälsoarbete som ska utföras i Europa på 
2000-talet. Det grundas på visionen Hälsa för alla som togs upp under Alma-Ata-konferensen 
1978, där även hälsa tydliggjordes som en grundläggande mänsklig rättighet. Hälsa för alla 
ska även skapa förutsättningar för att människor världen över ska uppnå ett gott hälsotillstånd 
som vidmakthålls livet ut. Visionen är även att skapa jämlikhet i hälsa och därmed vända 
utvecklingen för de som idag lever under sämre hälsoförhållanden. WHO uppmanar därmed 
medlemsländerna att vidta både nationella och internationella åtgärder för att uppnå detta. 
Dokumentet omfattar 21 målområden med tillhörande delmål. Barn och ungdomars hälsa 
utgör ett enskilt mål där det förtydligas att fram till år 2020 ska Europaregionens ungdomar ha 
utvecklat en bättre hälsa samt vara väl förberedda för att kunna fullborda sina uppgifter i 
samhället. Ett av delmålen handlar om att barn och ungdomar ska ges bättre kunskap för att 
kunna fatta hälsosamma val. I dokumentet redogörs det även för att ungdomar i ett flertal 
länder har utvecklat fetma, ett problem som även vanligtvis följs upp i vuxen ålder och 
därmed utgör en hälsorisk (WHO 1999).  
 

2.2.2 Folkhälsopolitikens elva målområden 

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken; att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, fattades av Sveriges 
riksdag år 2003 (Regeringens proposition 2002). För att uppnå detta övergripande 
folkhälsomål har elva målområden tagits fram, vilka behandlar de bestämningsfaktorer som 
har störst påverkan på folkhälsan i Sverige. Nedanstående målområden har valts då 
vetenskaplig fakta tydliggör att frånvaro av insatser inom dessa områden kan medföra ohälsa 
(Regeringens proposition 2007). 
 
Målområde 3; Barn och ungas uppväxtvillkor, målområde 4; Hälsa i arbetslivet samt 
målområde 10; Matvanor och livsmedel är de målområden som behandlar barns och ungas 
matvanor samt skolmåltidspersonalens arbetssituation. Enligt Regeringens proposition (2007) 
utgör trygga och goda uppväxtvillkor grunden för barns och ungas hälsa samt är avgörande 
för folkhälsan på lång sikt. Utöver barnets relation till föräldrar och syskon utgör även skolan 
en väsentlig roll. Insatser inom skolan kan verka för att främja elevers hälsa samt minska 
skillnader i barns uppväxtvillkor.  
 
Hälsa i arbetslivet ses som en angelägenhet utifrån den enskilde personens hälsa och 
välbefinnande. Något som även är av betydelse för verksamhetens framsteg, tillväxt och 
konkurrens. Arbetsplatsen ska inte utgöra någon risk för att den anställde utsätts för skada 
eller ohälsa (Regeringens proposition 2007). Faktorer som är betydelsefulla för att uppleva 
hälsa i arbetslivet är delaktighet och inflytande över sin egen arbetssituation. Det ska även 
finnas utrymme för utveckling i arbetet, att individen blir sedd och känner sig behövd2. 

                                                 
 
 
 
2 www.fhi.se, 2009-05-20. 
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Matvanor och livsmedel utgör tillsammans med fysisk aktivitet en angelägen satsning för att 
skapa god hälsoutveckling. Föräldrar har det yttersta ansvaret för sina barns matvanor, dock 
finns det andra aktörer i samhället som utgör en väsentlig roll för att bidra till att goda 
matvanor grundläggs bland barn och därmed förebygga övervikt och fetma. Regeringen 
antyder att det även i fortsättningen är angeläget att utföra breda insatser mot detta område för 
att bekämpa den stora andel som lider av övervikt och fetma (Regeringens proposition 2007). 
 

2.2.3 Skollagen samt skolans läroplan, Lpo 94 

I skollagen står det skrivet att elever i grundskolan ska få tillgång till kostnadsfria 
skolmåltider3. Ett förslag till en ny skollag är i dagsläget ute på remiss och kan troligtvis 
appliceras 1 juli år 20114. I den nya skollagen görs ett tillägg, där skolmåltiden preciseras till 
att även vara näringsriktig, ”eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra 
lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider” 
(Utbildningsdepartementet 2009, s. 86). Det förtydligas dock inte vad skolmaten ska 
innehålla, men värderingen av vad som är en näringsriktig måltid uppges ske efter 
Livsmedelsverkets råd för bra mat i skolan (Utbildningsdepartementet 2009). 
 
I skolans läroplan, Lpo94 nämns det att skolan ska medverka till att varje elev efter avslutad 
grundskola ”har grundläggande kunskaper om förutsättningarna för en god hälsa samt har 
förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön” (Skolverket 1994, s. 10). 
Hälso- och livsstilsfrågor är även något som skolan ansvarar för att beakta under skolgången 
(Skolverket 1994).  
 

2.2.4 Livsmedelsverkets råd  

Livsmedelsverkets råd, Bra mat i skolan, har arbetats fram på uppdrag från regeringen. Råden 
berör måltider inom förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt fritidshem. Dessa råd ska 
utgöra ett stöd för dem som arbetar med mat i skolan. Råden ska även ge vägledning och idéer 
på hur goda matvanor kan främjas bland Sveriges skolbarn. Det avgörande ansvaret för 
skolmaten har varje enskild kommun, skola och personalgrupp. Det är de som har i uppgift att 
bestämma och mer ingående planera för hur goda matvanor ska kunna främjas. 
Livsmedelsverkets råd berör beslutsfattare i kommunen, kostchefer, upphandlare, 
förskolechefer, rektorer, skolmåltidspersonal, pedagogisk personal och föräldrar, det vill säga 
berörda aktörer i ansatsen mot att skapa goda matvanor i skolan (Livsmedelsverket 2007).  

2.3 Övervikt och fetma som folkhälsoproblem  

Hälsoutvecklingen bland Sveriges befolkning är till största del positiv. Övervikt och fetma är 
dock ett av de problem som går en ogynnsam utveckling till mötes. Idag är det ett av det mest 
omfattande folkhälsoproblemen i Sverige. Ökningen sker främst bland barn (Regeringens 
proposition 2007). Detta väcker oro för vad framtida konsekvenser kommer att bli för 
människors hälsa (Sjöberg et al. 2008). Mest oroväckande är att vikten bland skolbarnen i 
Sverige ökar i större utsträckning än längden (Pellmer & Wramner 2007). Olika studier tyder 

                                                 
 
 
 
3 www.riksdagen.se, 2009-07-21. 
4 www.regeringen.se, 2009-07-21. 
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på att omkring 15-20 procent av barnen i Sverige är överviktiga och att 3-5 procent är feta. 
Andelen överviktiga barn har fördubblats under de sista två decennierna. Under samma tid har 
andelen feta barn blivit fyra till fem gånger vanligare. Det återfinns störst andel barn med 
övervikt på landsbygden samt i socioekonomiskt svaga grupper. Under år 2008 presenterades 
dock statistik som visade att ökningen av andelen barn med fetma har avstannat och kanske 
även håller på att minska (Socialstyrelsen 2009a). 

Övervikt utgör även ett problem bland vuxna i Halland. Flest överviktiga män återfinns i 
Varbergs kommun, 47 procent. I jämförelse med de andra kommunerna i länet har Varbergs 
kommun näst minst andel kvinnor med övervikt, 26 procent. Andelen personer med fetma i 
Varbergs kommun skiljer sig inte mycket från de övriga kommunerna i länet, andelen män 
med fetma är 11 procent och andelen kvinnor 9 procent (FoU-enheten, Primärvården Halland, 
2005). 

Det är inte enbart i Sverige som övervikt och fetma är ett växande problem, det samma gäller 
i stora delar av världen (SBU 2004). Ökningen har skett i samtliga åldrar, dock är de 
långsiktiga konsekvenserna av problemet främst allvarsamt bland barn och ungdomar 
(Rasmussen et al. 2004). Om problemet fortsätter in i vuxen ålder kan det utgöra en 
avgörande risk för hälsan. Övervikt och fetma är en oberoende och en allt mer betydelsefull 
avgörande faktor för förtidig död (SBU 2004). Enligt Socialstyrelsen (2009a) beräknas fetma i 
genomsnitt förkorta en persons liv med 6-7 år, det bidrar även till negativ inverkan på 
människans livskvalitet. Summerbell med flera (2005) menar att övervikt och fetma är känt 
för att ha en negativ inverkan på barns fysiska och psykosociala hälsa. SBU (2004) 
rapporterar att minskad fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ligger bakom den ökade 
utvecklingen av fetma bland unga människor. Fetma som ökat problem väntas medföra ökade 
hälso- och sjukvårdskostnader under de närmsta decennierna (Rasmussen et al. 2004). 
 
Svenska barns och ungdomars välbefinnande och levnadsvanor är en samhällsfråga av stor 
vikt, inte minst på grund av dess konsekvenser och påverkan på den framtida folkhälsan i 
landet (Rasmussen et al. (2004). Både WHO och Europeiska Unionen, EU uppmanar samtliga 
medlemsländer till att avsätta mer resurser för att på nationell nivå komma tillrätta med det 
ökande folkhälsoproblemet, övervikt och fetma. För att få långsiktiga effekter av 
förebyggande arbete krävs breda insatser som genomsyrar skilda politikerområden. Då 
barnfetma anses vara svårt att behandla är det viktigt att förebygga, detta genom att observera 
de riskfaktorer som förekommer under barndomen för att kunna förebygga ohälsa i vuxen 
ålder (Regeringens proposition 2007). Stepherd med flera (2006) förtydligar att goda 
matvanor och ett hälsosamt ätande är viktigt i det förebyggande arbetet mot sjukdomar som 
hjärtsjukdomar, diabetes, högt blodtryck, stroke, cancer, tandkaries samt astma. Enligt Wills 
med flera (2005) är goda matvanor även avgörande för barns nuvarande och framtida hälsa. 
Trots att matvanor inte är fast bestående utan förändras under en persons liv, kan grunden för 
att utveckla hälsosamma matvanor formas i tidig ålder (Sepp, Abrahamsson & Fjellström 
2005). Goda matvanor i tidig ålder innebär med sannolikhet upprätthållande i vuxen ålder, 
vilket tyder på att det är viktigt att uppmuntra till ett hälsosamt ätande så tidigt som möjligt 
(Stepherd et al. 2006). Mat utgör en central roll för barns hälsa, utveckling och välbefinnande, 
därför är det något som även nämns i FN:s barnkonvention (Livsmedelsverket 2007).  

2.4 Skolan som arena för hälsosamma matvanor  

 
Livsmedelsverket (2006) antyder att samhället ska ge förutsättningar för att människan ska 
kunna leva hälsosamt. I SOU (2000) framgår det att skolan är en unik arena för barns och 
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ungas utveckling, även ur hälsosynpunkt. Därmed utses skolan som en arena där barn och 
ungdomar kan nås genom folkhälsopolitiska insatser. Detta förtydligas med att skolan är en 
samhällsverksamhet som besitter störst kvalifikationer att minska ojämlikheter i hälsa då det 
är en arena där människor från skilda socioekonomsiska grupper vistas. Skolan är även 
Sveriges största arbetsplats, vilket innebär att det vistas ett stort antal individer där. Barns och 
ungas framtida hälsa påverkas av skolan och det är därför av stor vikt att skolan är 
hälsofrämjande. Engagemang och de prioriteringar som utförs i skolans hälsofrämjande arbete 
bör elever, lärare, föräldrar samt andra aktörer som är involverade i skolan ansvara för. Skolan 
har möjlighet att delge barn med kunskaper inom såväl matvanor, fysisk aktivitet och hälsa 
samt kan även fungera som stödjande miljö för en hälsofrämjande livsstil. Skolan bär ansvaret 
för att stötta arbetet för att skapa hälsofrämjande matvanor, däribland genom att förbättra 
skolmåltiderna.  
 
Enligt Gross och Cinelli (2004) utgör skolmåltidspersonalen en av de grupper på skolan som 
ska bidra till att förstärka och stötta arbetet för att utveckla ett hälsosamt ätande bland 
eleverna. SOU (2000) förtydligar att då ohälsosamma matvanor sammankopplas med 
livsstilsrisker, är det angeläget att undervisning som i skolan berör hälsa och mat sammanförs 
med övrig hälsoundervisning. Budskapen som förmedlas ska ge en positiv bild av mat och 
kroppen. Enligt Livsmedelsverket (2007) har skolan som arena goda möjligheter att på ett 
positivt och naturligt sätt arbeta för att främja en hälsosam livsstil såsom goda matvanor bland 
barn och ungdomar. Därmed bör insatser genomföras i skolan vilken är en offentlig arena där 
ett utbud av livsmedel finns samtidigt som det är en plats där barn och ungdomar vistas 
(Livsmedelsverket 2006). WHO (1999) förespråkar att grundskolan ska verka för att 
grundlägga attityder hos elever för att skapa god hälsa, däribland upprätta hälsosamma 
matvanor. WHO (2003) förespråkar att goda matvanor är ett av de områden som bör 
prioriteras i folkhälsoarbetet. 

2.5 Skolmåltiden i Sverige 

 
Den svenska skolmaten har en lång tradition. Den infördes på vissa platser redan på 1930-talet 
och var även vid denna tid kostnadsfri (Johansson et al. 2006). Genom att barn får ta del av 
både goda och näringsrika skolmåltider i en trevlig miljö där barn och vuxna äter tillsammans 
ges personal tillfälle att praktiskt visa och förmedla positivt förhållningssätt till mat och 
måltider. Bra mat i skolan innebär att maten ska smaka gott, vara näringsrik samt motsvara 
elevernas behov. Den ska även serveras i en trevlig miljö (Livsmedelsverket 2007).  
 
Skolan uppmanas utgöra ett stöd för att skapa hälsofrämjande matvanor och ett steg för att 
uppnå detta kan vara att förbättra skolmåltiderna. Att se till så att eleverna erbjuds god och 
hälsosam skolmat samtidigt som eleverna ska ges insikt i kostens betydelse för hälsan, 
förmåga att orka samt välbefinnande, ses som en utmaning för skolan. Det finns ett samband 
mellan barn som äter lite skolmat och barn som äter för lite frukost. Genom att skolan 
grundlägger goda matvanor hos eleverna, kan inlärningsförmågan förbättras bland de elever 
som skolan annars har svårt att nå ut till (SOU 2000). Elever som äter skolmat presterar bättre 
i skolan, vilket även studieresultaten speglar. Skolmåltiden utgör därmed en viktig del i 
elevernas prestation och välmående i skolan som helhet (Nordlund och Jacobson 1997).  
 
I en studie av Johansson med flera (2006) jämfördes måltidssituationen i Nordens länder, 
resultatet visade att skolmåltiden i Sverige och Finland utgjorde en väsentlig del i skolornas 
arbete då eleverna erbjuds kostnadsfri mat i skolan samt för att det finns tydliga riktlinjer för 
vad skolmaten får innehålla. Detta skiljer dem från både Norge och Danmark, där istället 
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eleverna får ansvara för att köpa eller ta med egen mat. Det är därmed vanligt att lunchen 
består av smörgåsar. Både hälsoexperter och politiker anser att ett införande av skolmåltider i 
de båda länderna skulle vara ett steg i rätt riktning för att motverka den ökande fetman bland 
barn och ungdomar (Johansson et al. 2006).  
 
För att kunna höja statusen på skolmåltiden är det angeläget att det finns en medvetenhet om 
att skolan är en arena med goda förutsättningar för att bidra till hälsosamma matvanor bland 
barn och unga (Larson & Story 2006). Den negativa utvecklingen av övervikt och fetma kan 
förebyggas genom att servera goda skolmåltider. På så sätt kan barn och ungdomar äta 
ordentligt av bra mat som skyddar dem från näringsbrist och ger dem mättnad, något som kan 
bidra till att de avstår från ohälsosam mat (Larsson & Norrgren 1992).  
 

2.5.1 Skolmåltiden i Hallands län  

En enkätundersökning som genomfördes på elever i årskurs 7, 8, 9 och andra året på 
gymnasiet syftade till att kartlägga hälsan bland ungdomar i Halland. Resultatet visade att 
bland de ungdomar som nästan aldrig eller aldrig åt skollunch eller frukost, var det mer än 
dubbelt så många som kände av symptom som huvudvärk och magont vid mer än ett tillfälle i 
veckan. Tidigare studier tyder på att ungdomar som har sämre frukost- och skolmatsvanor 
röker, tar droger, och dricker mer alkohol. De är ungdomar som även presterar sämre i skolan 
samt skolkar i större omfattning. Resultat från en annan studie tyder på att de ungdomar som 
upplever att de oftare är trötta och hängiga, äter i mindre utsträckning frukost och skolmat 
men oftare glass och godis. Omkring sex av tio ungdomar äter skollunchen samtliga dagar i 
veckan medan det framgår att cirka fem procent av ungdomarna nästan aldrig eller aldrig åt av 
skollunchen. En ökning av antalet elever som åt skollunch har skett mellan åren 2001-2006. 
Bortsett från detta positiva resultat är det trots allt en stor andel som sällan äter skollunch 
(FoU-enheten Primärvården Halland 2006).  

2.6 Matmiljön i skolmatsalen 

 
Skolans matmiljö har en signifikant påverkan på barns matval, detta då ungdomar äter upp till 
40 procent av deras totala dagliga energi i skolan (Larson & Story 2006). Både fysiska och 
sociala brister utgör hinder för att kunna skapa goda matvanor bland elever i skolan. Stress, 
buller och mobbning är bara några av de faktorer som kan medföra att elever avstår från att 
äta skolmaten (Livsmedelsverket 2005). Matmiljön utgör lika stor påverkan på barns 
matvanor som själva maten gör (Wesslén 1991). Enligt Skolmatens Vänner är en trivsam och 
fräsch matsalsmiljö grundläggande för att maten i skolan även ska kunna smaka bra5. Även 
Statens offentliga utredningar, SOU (2000) uppger att matens innehåll tillsammans med 
matmiljön medverkar till trevliga måltider. Måltidsmiljön ska vara utformad på ett sätt att 
både barn och vuxna är tillfredställda med att kunna äta där5. En god skolmåltidsmiljö är 
nödvändigt för att eleverna ska kunna inta skolmåltiden på ett trivsamt och rofyllt sätt 
(Jacobson och Nordlund 1993). Eleverna bör inta skolmåltiden i både en fysisk och psykisk 
god miljö. Skolmåltiden ska även bidra till att ge eleverna social samvaro och avkoppling. 
Rektorn har det övergripande ansvaret för skolmåltidsmiljöns utformning och planering 

                                                 
 
 
 
5 www.skolmatensvanner.se, 2009-01-21. 
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(Livsmedelsverket 2007). Skolmåltidspersonal är en av de grupper som har en avgörande roll 
i arbetet med att främja goda matvanor bland eleverna (Johansson 2004).  
 
Enligt en enkätundersökning som genomfördes på elever i årskurs 6-9 vid ett flertal skolor i 
Stockholms län uppgav två tredjedelar att de trivdes bra i skolmatsalen. Nästan två tredjedelar 
åt det som serverades i skolmatsalen varje dag. En tredjedel uppgav att maten som serverades 
ofta smakade bra. De elever som tyckte att maten vanligtvis smakade bra trivdes även bättre i 
matsalen, åt och blev oftare mätta av skolmaten samt upplevde mindre fysiska besvär såsom 
huvudvärk och magont. Ungefär hälften av eleverna blev oftast mätta av skolmaten. De elever 
som ofta kände sig mätta trivdes bättre i matsalen och visade sig ha mindre psykiska (ofta 
irriterad, koncentrationssvårigheter med mera) och fysiska besvär. Drygt en tredjedel 
upplevde att det ofta var rent och snyggt i matsalen, en andel som även trivdes bättre i 
matsalen, åt oftare av maten samt ansåg att maten var god. Drygt hälften av flickorna och 
knappt hälften av pojkarna ansåg att personalen i matsalen ofta var trevliga. De elever som 
ansåg att personalen ofta var trevlig, trivdes även bättre samt åt oftare i matsalen. De angav 
även att maten oftare var god och att de inte lika frekvent hade ont i magen. Drygt hälften 
ansåg att de kunde inta skolmaten i lugn och ro, det var elever som trivdes bättre i matsalen 
och som åt långsammare samt upplevde mindre psykiska och fysiska besvär. Nästan hälften 
av eleverna upplevde ofta att miljön i matsalen var bullrig. Dessa trivdes sämre samt åt sämre 
i matsalen, och de rapporterade mer fysiska och psykiska besvär (Trivsel i skolmatsalen – för 
dig som vill förbättra miljön i skolans matsal u.å.).  
 
Undersökningen visade att 14 av 20 skolor hade regler i skolmatsalen, dock hade inte samtliga 
vetskap om dessa. Hälften upplevde att reglerna hade god eller ganska god funktion. Förslag 
som redovisades för att skapa god matmiljö var att införa fler vakter, informera om reglerna 
samt upprätta strängare regler. Skolan ansågs kunna medverka till en bättre måltidssituation 
genom att skolmåltidspersonalen kontinuerligt uppmärksammar matmiljön. Något som lärarna 
även kan arbeta efter. De kan även på ett positivt sätt tala för skolmaten och redogöra för 
skolmåltidens betydelse (Trivsel i skolmatsalen – för dig som vill förbättra miljön i skolans 
matsal u.å.).  
 

2.6.1 Serveringen av skolmaten 

I Livsmedelsverkets råd betonas det att maten ska serveras och dukas upp på ett trevligt, 
fräscht och aptitretande sätt. Om elever inte äter skolmaten, har det heller ingen betydelse hur 
bra sammansatt och näringsrik den är (Livsmedelsverket 2007). Maten bedöms inte enbart 
efter smakupplevelse utan även efter gestaltning (Meyer & Conklin 1998). Något som även 
påverkar upplevelsen av matmiljön är att det är rent och fräscht. Disken och matrester ska tas 
hand på ett sätt så att det inte upplevs som kladdigt, ett gott råd är att diskinlämningen 
avskärmas6. 
 
Faktorer som enligt elever är betydelsefulla för att skapa matglädje i skolan är att maten 
serveras på en lämplig tid, samma tid varje dag samt att det avsätts minst 20 minuter för lunch 
(FoU-enheten Primärvården Halland 2006). Förutom att måltidsmönstret bör vara 
regelbundet, hävdar Livsmedelsverket (2005) även att den avsatta tiden för måltiden ska 

                                                 
 
 
 
6 www.skolmatensvanner.se, 2009-01-21. 
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upplevas räcka till så att måltiden kan intas i lugn och ro. En trevlig måltidsmiljö förutsätter 
att eleverna inte störs av köer och spring. Köerna som placeras utanför matsalen utgör ett 
mindre störningsmoment. Köbildning kan undvikas genom att se över antalet serveringsdiskar 
och även dess placering7. 
 
Vid serveringen ska inte eleverna tvingas till att äta eller att äta upp. Ett bättre sätt är att arbeta 
för att skolmåltiden ska uppfattas som ett trevligt och positivt avbrott i skolan (Larsson & 
Norrgren 1992). Inrättande av två-rättssystem under serveringen av skolmåltiden kan vara ett 
tillvägagångssätt för att få fler elever att äta och svinnet av maten att minska. Försök där detta 
har beprövats, har visat resultat på att elevernas inställning till skolmåltiden har förbättrats 
(Thille 1991). Ett tips kan vara att låta elever börja med att ta sallad, genom att duka upp ett 
salladsbord först. En trevlig atmosfär kan skapas genom att överraska eleverna med att 
genomföra temadagar-/veckor för den mat som serveras7. 
 

2.6.2 Ljudnivån i skolmatsalen 

Buller definieras som oönskat ljud och är den miljöfaktor som påverkar flest individer i 
Sverige. Buller är inte livshotande men utgör stor påverkan på vår hälsa och vårt 
välbefinnande. Höga ljud kan medföra nedsättning av hörseln samt ge upphov till tinnitus. 
Ljudnivåerna i skolan har uppmätts till 70 dB vilket går att likställas med nivåer som 
förekommer i flera verkstadsindustrier. I skolmatsalen uppmäter ljudnivån ofta högre nivåer 
(Socialstyrelsen 2006b). Idag finns inget gränsvärde för hur hög ljudnivån i skolmatsalarna får 
vara (Lundin, Backman & Lenell 2005). Barn tillhör den grupp som är extra känsliga för 
buller och höga ljud. En arbetsmiljö där individer beräknas vistas åtta timmar per dag har ett 
uppsatt gränsvärde för exponering av buller på 85 dB (Socialstyrelsen 2006b). 
 
För att elever ska känna lust att äta maten som serveras i skolan och även få den matro som är 
nödvändig, bör måltidsmiljön varken vara bullrig eller stressig (Lundin, Backman & Lenell 
2005). Av den enkätstudie som genomfördes på ungdomar i Hallands län framkom det att 
över hälften av eleverna upplevde att ljudnivån var för hög i skolan. För att minska ljudnivån 
och få en lugnare miljö i skolmatsalen ansåg ungdomar att det var mer fördelaktigt att äta i ett 
flertal mindre matrum än i en stor skolmatsal (FoU-enheten Primärvården Halland 2006). 
Elevers uppfattning av matmiljön samt buller hade ett samband med om de åt av skolmaten. 
Därmed anses buller i skolmatsalen utgöra ett intresse för framtida forskning då det innefattar 
både elevernas matvanor och den miljö de vistas i (Lundin, Backman & Lenell 2005). 
 
En undersökning visade även att hälften av eleverna som tillfrågades uppgav att det ofta eller 
alltid upplevde att det var bullrigt i matsalen. De yngre eleverna upplevde i större utsträckning 
att ljudnivån var högre än de äldre. Ökat antal elever i skolmatsalen, har ett samband med 
ökad ljudnivå, vilket innebär att antalet elever som äter samtidigt bör reduceras. Ljudnivån 
kan även kontrolleras genom att blanda elever i olika åldrar. Den primära källan till den höga 
ljudnivån beror främst på ljud från elevernas samtal samt stolarnas förflyttning. Ljudet från 
stolarna kan åtgärdas genom att använda slitstarka tassar på stolsbenen. Att avskilja delar av 
matsalen med hjälp av skärmar som absorberar bullret, kan vara en annan åtgärd. De kan även 
bidra till att akustiken förbättras. Skärmar bör även avskilja diskinlämningen. Taket samt 
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väggarnas övre delar kan utrustas med ljudabsorbenter, vilket uppges vara en 
grundförutsättning för att minska ljudnivån. Undersökningen visade även att en vuxens 
närvaro medförde att ljudnivån sjönk, det handlade om samma nivå som för vad den ökade för 
varje ny elev som tillkom. Vuxna, som äter tillsammans med eleverna i matsalen bidrar till att 
ljudnivån sänks, speciellt om de vuxna sprider ut sig (Stockholms läns landsting 2007).  
 

2.6.3 Möbler, inredning och dekorering i skolmatsalen 

När det gäller matsalens möblemang, kan detta vara avgörande för hur eleverna upplever 
maten som serveras. En förutsättning är att eleverna sitter bekvämt och att det finns plats för 
dem som vill äta. Runda bord upplevs vara trevligare. Lämpligast är dock att variera formen 
på borden, det vill säga inreda matsalen med både rektangulära och runda bord. Borden kan 
förses med en blomma, duk eller värmeljus för att tydliggöra att omsorg ges till dem som äter 
i matsalen. Måltidsmiljön kan upplevas som trevligare genom att pryda väggarna med tavlor8. 
I skolans läroplan, Lpo 94, finns det riktlinjer som uppger att alla som är verksamma inom 
skolan ska ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” 
(Skolverket 1994, s. 12). 
 

2.6.4 Belysning i skolmatsalen 

Belysning är en betydelsefull faktor för att uppleva trivsel i miljön. Dagsljus och fönster för 
utsikt kan bidra till god arbetsmiljö, det är därmed viktigt att arbeta för att främja detta. Ur 
hälsosynpunkt är dagsljus nödvändigt, då det ger minskad känsla av trötthet och instängdhet 
(Arbetarskyddsstyrelsen 2000). Belysning är avgörande för hur maten upplevs, inte minst för 
att ljuset har en inverkan på hur maten ser ut8. 
 

2.6.5 Fortbildning för skolmåltidspersonal  

I Livsmedelverkets (2007) råd framgår det att rektorer ska se till att personal får möjlighet att 
ta del av fortbildning samt delta på personalmöten, något som även gäller för 
skolmåltidspersonal. Enligt Perlhagen med flera (2007) är all personal inom förskola och 
skola i behov av fortbildning. Skolmatens Vänner belyser att skolans måltidsverksamhet bör 
integreras med skolans ordinarie arbete8. Enligt Livsmedelsverket (2006) bör det ges 
möjligheter till fortbildning för personalen inom skolan för att uppmärksamma betydelsen av 
goda matvanor. Ökad kunskap bland skolpersonalen samt föräldrar är en förutsättning för att 
de i sin tur ska kunna ge barn information om vikten av en hälsosam livsstil. 
  

2.6.6 Pedagogiskt ansvar under skolmåltiden 

Ett råd till skolor, där elever tar mat själva, är att ha en tallrik stående i skolmatsalen som 
visar hur en portion ska se ut enligt tallriksmodellen. I skolor där skolmatsalspersonal 
portionerar mat till eleverna, bör detta även ske efter tallriksmodellen (Livsmedelsverket 
2007). För att förbättra måltidsmiljön i skolan kan matsedeln sättas upp utanför matsalen. 
Maten bör även framställas på ett säljande sätt. För de minsta barnen kan maten presenteras 
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genom att med hjälp av illustrationer visa vad skolmaten kommer att bestå av. En idé är att 
eleverna får i uppgift att göra detta i sällskap med personalen9. 
  
Ett sätt att få barn medvetna om matens väg till tallriken samt ge dem kunskap kring hygien 
vid matlagning, är att låta dem praktiskt delta i arbetet i skolköket. Att låta eleverna delta i 
köket innebär en god pedagogisk möjlighet för eleverna. Idag finns det inget i lagstiftningen 
som tyder på att barn inte får vara med och delta vid matlagningen i skolkök10. 
Elevdeltagande i skolköket kan leda till att elevernas aptit ökar samt att skolmåltiderna 
upplevs som en högtidsstund (Larsson & Norrgren 1992). 
 
En annan viktig aspekt för en god måltidssituation är att starta upp ett matråd där eleverna får 
vara med och bestämma, där rektorn kan vara med som stöttepelare (Livsmedelsverket 2007). 
Genom att skapa ett matråd, kan intresset och engagemanget på skolan öka. Det är angeläget 
att det finns företrädare från skolmåltidspersonal, skolledning, elever från olika klasser, lärare 
och helst även skolhälsovård i skolans matråd. Det är positivt om det även finns någon 
förälder representerad9. 

2.7 Beskrivning av den aktuella kommunen 

 

2.7.1 Varbergs Kommun 

Varbergs kommun är beläget vid kusten i Hallands län och har ett invånarantal på omkring  
56 000 personer. Varberg gränsar till Kungsbacka, Falkenberg samt Marks kommuner. Det 
finns 25 kommunala grundskolor i Varberg. Verksamheten i Varbergs kommun är 
organiserad i 13 skilda förvaltningar. De olika förvaltningarna bereder bland annat ärenden 
och verkställer de beslut som antagits av kommunpolitikerna. Varje förvaltning leds av en 
förvaltningschef som ser till att nämndernas beslut verkställs. Serviceförvaltningen på 
Varbergs Kommun har omkring 400 anställda. Det är under serviceförvaltningen som Kost 
och Städ återfinns11. 
 

2.7.2 Förvaltningen Kost och Städ i Varbergs kommun 

Kost och Städ bildades år 2001 efter att kommunen och serviceförvaltningen hade fått i 
uppdrag av politikerna att samla kommunens all kost- och städverksamhet under en och 
samma organisation. Syftet med denna förändring var dels att klarlägga kostnaderna för kost- 
och städverksamheten i kommunal regi, samt att förelägga en effektiviseringsplan för att 
sänka kostnaderna för de inköpande förvaltningarna12. 

Omkring 250 personer arbetar inom Kost och Städ, det vill säga på förskolor, skolor, 
gruppboenden inom socialförvaltningen samt förvaltningsstäd. Kost och Städ som 
organisation är uppdelad i åtta olika områden som alla styrs av en enskild enhetschef. 
Enhetschefen har ansvar över personal, drift samt budget inom sitt enskilda område. Inom 

                                                 
 
 
 
9 www.skolmatensvanner.se, 2009-01-21. 
10 www.slv.se, 2009-01-22. 
11 www.varberg.se, 2009-03-18. 
12 Kerstin Eriksson, enhetschef, Kost och Städ Varbergs kommun. Mailkontakt, 2009-02-10. 
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varje område finns olika antal arbetsgrupper. I genomsnitt har varje enhetschef 30 
medarbetare och mellan 10-20 arbetsplatser att ansvara för. Inom samtliga åtta indelade 
områden finns måltidsverksamhet samt lokalvård inom förskola och skola. På skolorna 
arbetar ofta större arbetsgrupper, dock kan det även förekomma kombitjänster, då delar av 
tjänsten utgör arbete i kök samt städ. Av den skolmåltidspersonal som arbetar på skolorna är 
en av de anställda köksansvarig, det vill säga har huvudansvaret i köket. Vanligtvis är denna 
person kock och har budgetansvar för den enskilda verksamheten, vilket medför ansvar över 
inköp och viss driftsplanering13. 

Mellan år 2003 och år 2004 genomfördes i kommunen en kostutredning i syfte att 
effektivisera verksamheten. Resultatet av detta blev att antalet tillagningskök i kommunen 
minskade till att idag omfatta åtta tillagningskök, vilka i sin tur skickar ut mat till omkring 
sjuttio mottagningskök inom förskola och skola. Det nya konceptet innebär att 
tillagningsköken tillagar samt skickar ut huvudkomponenten för skolmåltiden till 
mottagningsköken. Därmed tillreds skolmåltidens tillbehör, såsom potatis, pasta, ris samt 
salladsbordet av det enskilda mottagningsköket. Mottagningsköket bestämmer vad 
salladsbordet ska innehålla13. 

Budgeten för varje tillagningskök är uppdelad så att en del av summan går till 
tillagningsköket, vilket täcker tillagning av huvudkomponent, resterande summa pengar går 
till varje enskilt mottagningskök. Mottagningsköket ska då ansvara för att få pengarna att 
räcka till inköp av råvaror såsom grönsaker, potatis, ris, pasta, dryck, bröd och så vidare. En 
del skolor har dessutom fritidsavdelningar som äter frukost och mellanmål i skolmatsalen, 
vilket ingår i budgeten för respektive mottagningskök13. 

Under år 2008 genomgick Varbergs kommun ytterligare en förändring. Denna gång 
beslutades det att kommunens alla tillagningskök skulle arbeta efter en gemensam matsedel. 
Innehållet för denna gemensamma matsedel arbetas fram av de kocknätverk som består av 1:a 
kockarna från varje tillagningskök, det vill säga dem som har en arbetsledande funktion i 
köken. De träffas en gång i månaden. Syftet med genomförandet av en gemensam matsedel 
har varit att försöka styra kostnaderna. I dagsläget arbetar samtliga tillagningskök efter denna 
matsedel, men recepten kan variera beroende på kök. I framtiden ska matsedeln utformas med 
hjälp av ett kostprogram. I och med detta kommer samtliga tillagningskök att bli styrda till att 
tillaga efter samma recept13.  

Ansvaret för kommunens skolmatsalar är fördelat på så sätt att Kost och Städ har det totala 
ansvaret för serveringen, det vill säga ansvar för inköp av serveringsdiskar, kantiner, porslin 
med mera. Skolan ansvarar för skolmåltidslokalen i övrigt vilket innebär möblering, inredning 
och dekorationer13.  

2.8 Precision och avgränsning av problemområde 

 
Bakgrundsmaterialet tyder på att övervikt och fetma är ett stort problem då det idag utgör ett 
av folkhälsoproblemen i Sverige. Främst oroväckande är utvecklingen bland barn. Övervikt 
och fetma utgör även ett problem bland vuxna i Varbergs kommun. Både internationella och 

                                                 
 
 
 
13 Kerstin Eriksson, enhetschef, Kost och Städ Varbergs kommun. Mailkontakt, 2009-02-10. 
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nationella organisationer och styrdokument poängterar att insatser är nödvändiga för att 
komma till rätta med problemet. Folkhälsopolitiska mål som Barn och ungas uppväxtvillkor 
samt matvanor och livsmedel styrker att frånvaro av insatser inom dessa områden kan leda till 
ohälsa. Genom att främja hälsosamma matvanor bland barn och unga kan olika hälsorisker 
förebyggas. Skolan nämns som en arena med goda kvalifikationer för att grundlägga goda 
matvanor och främja elevers hälsa. Genom bland annat de skolmåltider som serveras där. 
Skolmåltiden bidrar även till bättre koncentrationsförmåga och kan ses som en förutsättning 
för lärande bland elever. Grundläggande av goda matvanor i tidig ålder ger ökad möjlighet för 
vidmakthållande även under senare år. 
 
Denna studie syftar till att undersöka skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka 
måltidssituationen. Det kan vara intressant att studera skolmåltiden utifrån de som är 
köksansvariga inom ett mottagningskök och får matens huvudkomponent skickat till sig. För 
att ta reda på var skolmåltidspersonalens ansvar ligger samt hur de upplever kunna påverka 
måltidssituationen, det vill säga matmiljön och det som serveras. Intervjupersonerna 
rekryterades från Varbergs Kommun.  
 
 
3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien var att studera skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka 
måltidssituationen i skolan.  
 

Hur upplever skolmåltidspersonalen att de kan påverka: 
• skolmatsalens matmiljö? 
• maten som serveras i skolmatsalen?  
• serveringen av skolmaten i skolmatsalen?  
• elevernas matintag? 
• måltidssituationen utifrån deras nuvarande kunskap? 

 
 
4 METOD OCH MATERIAL 

4.1 Forskningsansats 

 
En kvalitativ metod tillämpades, då studien syftade till att ge inblick i skolmåltidspersonalens 
livsvärld och närmare undersöka deras upplevelser. Genom att tillämpa en kvalitativ metod 
genomfördes ett flertal intervjuer. Enligt Olsson och Sörensen (2007) bidrar en kvalitativ 
metod till beskrivande data. I denna studie handlar det om skolmåltidspersonalens egna talade 
ord.  

4.2 Urval av intervjupersoner 

 
Urvalet i en kvalitativ ansats består av få individer men med stor variation. I förhoppning att 
urvalet ska bidra till svar som ger största möjliga variation och bredd i ämnet samt ge en 
helhet (Olsson & Sörensen 2007). Urvalet begränsades till att omfatta sex personer som var 
verksamma inom kommunens olika skolkök. Intervjupersonerna representerade skolor med 
mottagningskök från varierande geografiska områden. Detta innebar att några skolor var 
belägna på landsbygden och några i centralorten. Det fanns ett krav på att urvalet skulle 
representera ett varierat elevantal; att intervjupersonerna kom från stora respektive små 
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skolor. Intervjupersonerna skulle arbeta som köksansvarig eller ha arbetat som detta inom den 
senaste tiden. Studien fokuserar på grundskolor. 
Studiens uppdragsgivare, Region Halland tog vid det första skedet kontakt med kommunens 
kostchef, skolmåltidspersonalens arbetsgivare, för att informera om grundtanken bakom 
studiens genomförande samt för att undersöka intresset och ställningsstagandet till ett 
genomförande av studien. Då studien mottogs med god respons, kontaktade därefter även 
författaren samma person. Vid detta skede presenterades närmare information om studiens 
genomförande. Arbetsgivaren gav samtycke till ett genomförande av studien och även ett 
medgivande till författaren att rekrytera aktuella intervjupersoner. 
 
För att få förslag på ett strategiskt urval med varierad bakgrund, hänvisade kommunens 
kostchef till en av de verksamma enhetscheferna. Ett krav var att arbetsgivaren skulle ange ett 
urvalsförslag på fler skolor än vad som skulle ingå i studien. Detta skedde för att undvika att 
arbetsgivaren skulle ha kännedom om exakt vilka som skulle ingå i studien. Ett förslag 
mottogs på åtta skolor. Dock nådde inte en av de åtta skolorna upp till de krav som ställts, det 
vill säga att skolköket skulle vara ett mottagningskök. När skolmåltidspersonal i det angivna 
urvalet kontaktades valde även två skolor att tacka nej till att delta. 
För att få ett heltäckande urval kunde författaren på egen hand genomföra ett kompletterande 
urval med hjälp av kommunens hemsida. Skolor som uppfyllde studiens samtliga krav kunde 
därmed väljas ut. För att få ett fullständigt urval av intervjupersoner togs beslutet att även 
boka in två personer som utsågs till reserver, något som personerna även fick kännedom om. 
En av dessa kallades senare in för att delta i studien då författaren fått kännedom om att en 
från urvalet inte arbetade i ett mottagningskök.  
 
Samtliga intervjupersoner som ingick i urvalet kontaktades per telefon. Vid detta tillfälle 
berättade författaren kort om sig själv, studiens syfte samt bakgrunden till intresset av att 
genomföra denna. Under samtalet fick intervjupersonerna ange sitt ställningstagande till att 
delta i studien. De personer som gav ett positivt ställningstagande till att delta i studien, fick 
ange vilken tid och datum som passade dem bäst under vecka fem år 2009. Dagarna före det 
avtalade intervjutillfället kontaktades samtliga intervjupersoner via telefon för att påminnas 
om den kommande intervjun samt för att få möjlighet att ställa eventuella frågor.  
 
Därefter fick samtliga intervjupersoner ett missivbrev skickat per post som gav en närmare 
beskrivning av studiens genomförande (se bilaga 1). Missivbrevet verkade även som skriftligt 
medgivande till intervjupersonernas deltagande i studien. Tillsammans med missivbrevet 
mottog de även ett skriftligt dokument där den avtalade tiden för intervjutillfället fanns 
förtydligad. Samtliga intervjupersoner som kontaktades för att delta i studien var verksamma 
inom ett mottagningskök och arbetade eller hade inom den senaste tiden arbetat som 
köksansvarig inom detta. Samtliga intervjupersoner var kvinnor. 

4.3 Planering och genomförande av datainsamling 

 
Förberedelser, som kan göras innan intervjuerna genomförs, är att fördjupa kunskaperna inom 
området och därmed ta reda på tidigare forskning. Resultatet av detta är att författaren får en 
teoretisk präglad kunskap eller teman som är angelägna för studien. Som grund för den 
kvalitativa forskningsintervjun ligger en intervjuguide som vanligtvis utgår från ett visst antal 
teman. Dessa teman kan även innefatta förslag på frågor som kan ställas under intervjun 
(Kvale 1997). Intervjuerna som genomfördes var halvstrukturerade och intervjuguidens teman 
framställdes utifrån den vetenskapliga kunskapen som inhämtats. Enligt Kvale (1997) innebär 
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detta att intervjuguiden innefattar olika teman och även förslag på tänkbara frågor. Trots 
denna strukturering kan författaren vara flexibel när det handlar om hur frågorna ställs.  
 

4.3.1 Pilotintervju 

Praktisk övning är det allra bästa sättet för att bli en god intervjuare och det ökar 
möjligheterna för att kunna kontrollera intervjusituationen. En pilotintervju bidrar även till 
ökad känsla för att skapa ett tryggt och stimulerande samspel inför de kommande intervjuerna 
(Kvale 1997). Enligt Patel och Davidsson (2003) ska en pilotintervju genomföras på en 
person som stämmer överens med de aktuella intervjupersonerna. En pilotintervju 
genomfördes därmed på en person som var verksam som kökschef inom ett skolkök i en 
annan kommun. Denna pilotintervju bidrog till ökad kunskap och erfarenhet för hur en 
forskningsintervju skulle genomföras. Efter genomförd pilotintervju gjordes vissa 
redigeringar på intervjuguiden, för att undgå att misstolkningar skulle upprepas under de 
kommande intervjuerna. Då intervjuerna dokumenterades med hjälp av en digitalspelare, var 
det en fördel att genom en pilotintervju kontrollera inspelningskvaliteten. Pilotintervjun 
transkriberades för att tydligare studera vad som gick att förbättra gällande intervjutekniken. 
Enligt Kvale (1997) är det värdefull övning att transkribera pilotintervjun, inte minst för att 
tydliggöra betydelsen av att ställa begripliga frågor.  
 
För att få ytterligare respons på intervjuguiden prövades dess innehåll även på en 
högskolestudent vid folkhälsovetenskapliga programmet och som ansågs vara insatt i 
ämnesområdet. Efter denna pilotintervju valde författaren att vidareutveckla de tänkbara 
frågor som ansågs vara angelägna att få svar på för att kunna besvara studiens huvudsakliga 
syfte. Intervjuguiden, som hade prövats vid två tillfällen, kom slutligen att innefatta nio teman 
med underliggande förslag på frågor som skulle utgöra ett stöd för vad författaren ville veta 
mer om (se bilaga 2). De båda pilotintervjuerna hade gett bekräftelse på att intervjuguiden låg 
inom ramen för den angivna tiden som var avsatt för de kommande intervjuerna. 
  

4.3.2 Genomförande av intervjuer 

Kvale (1997) hävdar att det är angeläget att intervjupersonerna förses med information 
angående studiens syfte och intervjuns genomförande. Innan intervjun påbörjades fick 
intervjupersonerna skriva under och lämna ifrån sig en kopia på missivbrevet, för att försäkra 
om sitt medgivande till att delta (se bilaga 1). Intervjutillfället började med att författaren 
öppnade upp med inledande bakgrundsfrågor som intervjupersonen kunde relatera till för att 
därefter utgå från de olika temana. Intervjutillfällena utgick från flexibilitet och frågorna 
ställdes enligt den ordning som föll mest naturligt. Något annat som författaren försökte att 
förhålla sig till var spontanitet under intervjutillfället. Enligt Kvale (1997) bidrar ett sådant 
förhållningssätt till ökad möjlighet för att få spontana och oväntade svar. Författaren försökte 
dock få uttömmande svar på samtliga teman vilket gjordes genom att ställa motfrågor såsom, 
”kan du utveckla det”? Kontrollfrågor var även förekommande under intervjuerna, för att 
försäkra om att det som hade yttrats uppfattades korrekt. Efter varje enskild intervju skrevs 
anteckningar om det mest angelägna som hade dykt upp under intervjun samt de 
personlighetsintryck författaren hade fått av intervjupersonen. Dessa anteckningar togs för att 
användas vid ett senare skede. 
 
Samtliga intervjuer genomfördes på intervjupersonens arbetsplats med undantag av en, som 
skedde på en avskild plats som passade intervjupersonen. Intervjuerna utfördes på hela eller 
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delar av intervjupersonernas arbetstid. De intervjuer som genomfördes på intervjupersonernas 
aktuella arbetsplats, det vill säga på skolorna, skedde oftast i matsalen eller i ett närliggande 
rum. Intervjuerna påbörjades i avskildhet, dock blev samtliga intervjuer utsatta för ett 
störningsmoment, där någon vistades i närheten av intervjutillfället. Intervjuerna pågick 
mellan 49-77 minuter.  

4.4 Dataanalys 

 
Kvale (1997) uppger att den vanligaste dataanalysmetoden är att transkribera de inspelade 
intervjuerna, vilket innebär att intervjun omvandlas till skriftlig form, utifrån egna regler. De 
intervjupersoner som uppgett att de ville ta del av den utskrivna versionen fick göra det innan 
dataanalysen påbörjades. Samtliga intervjupersoner godkände materialet. En intervjuperson 
påpekade att ett citat från intervjun borde skrivas om eller avstås från att användas för att 
undgå att intervjupersonen synliggörs. Efter att ha mottagit samtliga intervjupersoners 
godkännande till att bearbeta materialet lästes samtliga intervjuer igenom samtidigt som 
inspelningen lyssnades av. Detta gjordes för att kontrollera att transkriberingen var korrekt 
genomförd. Intervjumaterialet kom att omfatta 138 dataskrivna A4 –sidor. Varje enskild 
intervju markerades med intervjuperson 1-6, markeringen utfördes efter en annan ordning än 
vad intervjuerna genomförts efter.  
 
Den utskrivna texten är en god början till genomförandet av analysen, då analysarbetet 
innebär att tolka de utskrivna intervjuerna (Kvale 1997). Analysen bidrar inte till någon ny 
kunskap, däremot medför det vanligtvis att nya synvinklar på fenomenet öppnas upp (Olsson 
& Sörensen 2007). Innehållsanalys kan utföras på inspelade intervjuer i syfte att granska och 
tolka texter. Genom att tillämpa innehållsanalys koncentreras arbetet på vad som sägs under 
intervjuerna. En induktiv ansats i analysarbetet har valts då det innebär en analys som görs 
utifrån utskrifter av intervjuer som behandlar människors egna berättelser och upplevelser 
(Lundman & Hällgren Graneheim 2008). 
  
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008) kan domän som är av betydelse för studiens 
syfte markeras i texten, det vill säga ord och meningar som kan kopplas till undersökningens 
frågeställningar och intervjuguide. Domäner markerades med hjälp av en 
överstrykningspenna samtidigt som korta stödord antecknades i marginalen över vad 
markeringen tydliggjorde. Detta för att det vid ett senare skede skulle vara enklare att läsa av 
vilken av följande fem frågeställningar som de markerade innehållet kunde härledas till. 
Lundman och Hällgren Graneheim (2008) förtydligar även att meningsenheter kan plockas ut 
utifrån de domäner som markerats i texten, det vill säga de ord eller meningar som i en text är 
meningsbärande och som tillsammans betyder och redogör för samma sak. I detta skede är det 
viktigt att se till att den centrala innebörden i texten inte försvinner. Detta tillämpades genom 
att klippa ut de meningsenheter som författaren funnit och sammanställa dessa under den 
frågeställning som enheten belyste, det vill säga varje enskild frågeställning blev till teman 
varav intervjupersonernas utsagor delades in efter. Därefter försågs meningsenheterna med 
koder som mer specifikt förklarade innebörden och som senare i resultatet kom att fungera 
som underrubriker utefter frågeställningarna. Intervjupersonernas utsagor har kortats ned, det 
som inte har varit relevant för studien har tagits bort. Utöver detta har språket i vissa fall även 
redigerats, detta för att få texten mer läsvänlig. 
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4.5 Etiska överväganden  

 
Det finns fyra forskningsetiska principer som ska fungera som riktlinjer för hur en författare 
till en studie ska förhålla sig till undersökningsdeltagarna. Individskyddskravet är den 
grundläggande norm som ska beaktas. Individskyddskravet delas in i forskningens följande 
fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). I samband med intervjun har informationskravet 
beaktats genom att intervjupersonerna har upplysts om villkoren för att medverka i studien. I 
missivbrevet har det tydligt framgått att deltagandet i studien har varit frivilligt samt att 
intervjupersonerna när som helst haft rätt att avbryta sin medverkan.  
 
Informerat samtycke handlar om att undersökningspersonerna deltar på frivillig grund utan 
minsta tvång (Kvale 1997). Denna etiska aspekt har tagits i beaktande genom att samtycke till 
genomförandet av studien har skett av intervjupersonernas arbetsgivare, kommunens kostchef 
samt av intervjupersonerna själva. Detta har förhoppningsvis medfört att intervjupersonerna 
inte har känt något tvång till att delta i studien. Därmed har information om studiens syfte 
samt upplägg tydligt presenterats för intervjupersonerna vid ett flertal tillfällen, både i muntlig 
och skriftlig form.  
 
Hänsyn har tagits till konfidentialiteten genom att författaren har undgått att presentera data 
som gjort det möjligt att identifiera intervjupersonerna. Samtliga intervjupersoner har även 
fått möjlighet att ta del av utskriften av intervjun och därmed fått ge sitt medgivande till att 
använda detta. Konfidentialitetskravet har även uppmärksammats genom att 
intervjupersonernas personuppgifter har förvarats på ett ansvarsfullt sätt så att inga 
utomstående har tagit del av dessa. Nyttjandekravet har beaktats genom att intervjupersonerna 
har informerats om att resultatet från studien kommer att publiceras som ett examensarbete 
och därmed kommer att bli en offentlig handling. Intervjupersonerna har även informerats om 
att det endast är författaren till studien som kommer att ha tillgång till det insamlade 
materialet och att detta endast kommer att nyttjas för den aktuella studien. Slutligen har även 
intervjupersonerna erbjudits att ta del av studiens slutliga rapportering.  
 
 
5 RESULTAT  
 
Resultatet som presenteras utgår från de material som inhämtats från sex genomförda 
intervjuer. Resultatet följer den kronologiska ordning som frågeställningarna redovisas efter. 
Citat från samtliga intervjupersoner illustrerar och stärker redogörelsen för vad som framkom 
under intervjuerna. Det återfinns citat där delar av innehållet är markerat i fet stil, detta 
förtydligar att intervjupersonen har betonat det som sagts. 

5.1 Skolmatsalens matmiljö  

 
När det gäller frågeställningen som berör intervjupersonernas upplevelser av att kunna 
påverka skolmatsalens matmiljö har ett flertal fysiska faktorer vägts in. De faktorer som 
studerats är lokalens möblering, städning, inredning, dekorering, belysning samt ljudnivå.  
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5.1.1 Möblering och utformande i matmiljön 

Intervjupersonerna upplever att de kan påverka möbleringen genom att förändra och flytta de 
möbler som finns i matsalen. Intervjupersonerna framhäver att de vanligtvis inte genomför 
någon förändring gällande matsalens möblering utan att förslaget är förankrat hos både lärare 
och elever.  
 

”…jag gör ju liksom inget utan att jag har förankrat det hos lärarna och eleverna 
också, jag gör ju inga stora förändringar utan att jag får ju med alla…” (IP4) 

 
Nätverk av olika slag är av stor vikt när det handlar om att få nya förslag och idéer till hur 
skolmatsalen kan möbleras och utformas. Däremot upplever intervjupersonerna att de inte kan 
påverka vad det finns för möbler i matsalen, trots att de uppger att det är arbetsmiljöskäl som 
ligger bakom behovet av nya möbler, då de nuvarande möblerna ger med sig höga ljud, tunga 
lyft samt att de inte är anpassade efter gästerna. Det uppges bero på att det inte finns pengar 
till en sådan investering. Om pengar inte hade varit ett problem uppger intervjupersonerna att 
de hade kunnat påverka inköpet av nya möbler. De som har fått igenom önskemålet om inköp 
av nya möbler uppger att detta kommer att ske eller har skett på grund av ihärdigt 
påverkansarbete. De uppger att processen för att få igenom en förändring kan vara lång, 
någon uppger uppemot nio år.   
 

”…dom, [intervjupersonen pekar på en trästol], de dånar väldigt så det är väldigt 
så högljutt men vi får inga mer det kan vi inte heller påverka så mycket 

heller…(IP6) 

5.1.2 Städning i matmiljön 

De intervjupersoner som uppger att städning av skolmatsalens utrymmen ligger under deras 
ansvarsområde känner också att de kan påverka kvalitén av denna. ”… jag tycker den är bra 
men vi städar ju här själva…” (IP1). De uppger dock att de inte har möjlighet att ägna mer tid 
åt städning än vad som görs idag.  
 

”…det är ju inte så trevligt och komma och sätta sig om det är snuskigt och så, 
och sen ser det ju förjäkligt ut ibland på golvet när dom kommer in med leriga 
stövlar och allting, men det är ju inget vi kan göra åt under själva mattiden om 

man säger så..”(IP6) 
 
De intervjupersoner som uppger att ansvarsområdet för städningen av lokalen inte utförs av 
dem har heller ingen upplevelse av att de kan påverka hur denna utförs. Städningen upplevs 
även kunna ske först när matrester har hunnit torka in och att det är svårt att få bort. 
 

”…vårt privata företag har hand om golven och då blir det kanske inte riktigt lika 
bra, dels framför allt att det efter lunch som tidigare när jag hade hand om allt så 

gick man på golvet direkt, nu får det ju ligga och torka igen tills dom kommer 
dagen efter det kan ju kännas lite fel…” (IP4) 

 
Det framgår dock att intervjupersonerna tycker att det är viktigt att matsalsborden är rena och 
fräscha när eleverna kommer för att äta.  
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5.1.3 Dekorering och inredning av matmiljön 

Intervjupersonerna uppger att det inte ligger under skolmåltidspersonalens ansvarsområde att 
inreda och dekorera skolmatsalen. Ansvarsområdet sägs ligga på rektorn och den övriga 
skolpersonalen. Detta gäller både det ansvar som handlar om att köpa in samt förändra vad det 
gäller skolmatsalens inredning och dekorering av gardiner, dukar, tavlor, blommor med mera. 
Anledningen uppges bero på att de arbetar under skilda förvaltningar. I praktiken upplevs 
ansvaret för förändringen i skolmatsalen slutligen hamna på skolmåltidpersonalen och därmed 
upplever de att de kan påverka matmiljön gällande dekoration och inredning.  
 

”…vi sköter och serverar maten torkar och gör rent liksom men själva 
bordsdekorationen ska skolan stå för, läraren fast i praktiken är det inte så, det 

blir ju skolmåltidpersonalen som tar hand om den biten också.” (IP4) 
 

Intervjupersonerna uppger att de inte styr över resurserna, om de försågs med pengar hade de 
kunnat påverka, men det framgår att möjligheterna för att kunna påverka dekoreringen och 
inredningen i dagsläget är begränsad då resurserna är bristfälliga. För att få igenom en 
förändring, bör det vara något ytterst nödvändigt. Det är därför vanligt att försöka påverka 
genom små medel. Det uppges ha varit enklare att påverka dekoreringen förr, då det ansågs ha 
funnits mer tid, exempelvis kunde det då vara möjligt att ta in nyplockade blommor, idag 
ställs något fram i all hast. Önskan finns att kunna genomföra någon större förändring av 
dekoreringen.  
 

”… vi försöker liksom smycka ut det lite grann vi får inte ha blommor eller 
någonting så då är det bara torkade, men så vi försöker och så byter vi dukar och 

sånt liksom olika färger vid olika årstider försöker i alla fall, men det är alltid 
pengar som är…men så det försöker vi göra i alla fall” (IP5) 

 
Någon uppger att de samarbetar med fritidsverksamheten, detta betraktas som positivt då de 
kan hjälpa till att bland annat sy om dukar. Det finns en önskan om att ta hjälp av eleverna för 
att förändra inredningen.  
 

” ja vi har pratat lite grann nu med rektorn att vi vill ha in eleverna till att kanske 
göra lite saker, så dom blir lite delaktiga i det hela för det tror jag är bra, om man 

gör saker som eleverna själva gör så tror jag dom blir mer rädda om saker och 
ting… och liksom lite stolta över det” (IP1) 

 
Intervjupersonerna upplever även att ansvaret för att påverka skolmatsalens inredning bör 
ligga under dem då det är de som till störst del vistas i denna miljö samt serverar maten och 
därmed även bör kunna påverka hur det ser ut. Intervjupersonerna framhäver även att det har 
skett en förändring till det sämre sedan skolmåltidspersonalen och den övriga skolpersonalen 
har fått skilda förvaltningar och chefer. De anser att lärarna inte bör ta sin arbetstid till att 
inreda skolmatsalen utan istället bör koncentrera arbetsuppgifterna till att undervisa eleverna. 
Intervjupersonerna uppger även att om de ska be om pengar för att förändra skolmatsalens 
inredning är det till rektorn de ska gå till och inte till deras egna chefer. 
 

5.1.4 Belysning i matmiljön 

Intervjupersonerna upplever att de kan påverka belysningen i matsalen, främst under vintertid 
när det är mörkt ute och värmeljus på borden kan ersätta den ordinarie belysningen. Det 
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förekommer dock ett problem med att använda värmeljus och det är att eleverna inte kan låta 
dessa vara ifred. 
 

…”det är en fördel på vintern måste jag säga när man kan släcka ner i taket och 
slippa dom här skarpa ljusen och kunna köra med lite levande ljus på borden…” 

(IP4) 
 
De framhäver även här att det är en prioriteringsfråga och att det är pengar som sätter stopp 
för att kunna förändra och förbättra skolmatsalens ljussättning. Däremot kan 
intervjupersonerna påverka hur den redan befintliga ljussättningen ska nyttjas. 
 

”…det är ju vi som släcker eller tänder, det är vi det är ingen annan som gör 
detta” (IP5) 

 

5.1.5 Ljudnivå i matmiljön 

Nästintill samtliga intervjupersoner upplever att ljudnivån i skolmatsalarna är hög, samtidigt 
ser de det som deras uppgift att tillsammans med lärarna påverka detta. Intervjupersonerna 
framhäver även att dem till viss del kan påverka ljudnivån.  
 

”…den upplevs som ganska högljudd emellanåt fast att vi har så få elever, så att 
varje dag liksom går det ju åt lite energi för att hålla ljudnivån nere och det hjälps 

ju vi åt både jag och lärarna som finns i matsalen…”(IP3) 
 
Några uppger att de har försökt att dämpa ljudnivån med hjälp av en ljudmätare. De upplever 
dock att detta inte var någon metod som gav positivt resultat, snarare tvärtom då eleverna vill 
få mätaren att lysa. När det gäller skiljeväggar som någon har satt upp händer det att eleverna 
blir mer stökiga bakom dessa. Några intervjupersoner upplever att de kan påverka ljudnivån i 
matsalen genom att vid enstaka tillfällen införa klasstävlingar där exempelvis den tystaste 
klassen belönas med något pris. Andra sätt för att påverka ljudnivån är att vistas i elevernas 
närhet under måltiden för att vid behov ge eleverna tillsägelse. De intervjupersoner som 
uppger att de inte har samma möjlighet att vistas ute bland eleverna, utan måste sköta 
sysslorna i köket uppger att det är svårt att påverka ljudnivån. 
 
Musik och dämpat ljus är metoder som intervjupersoner använder för att påverka ljudet. 
Intervjupersonerna upplever att det är en fördel vintertid då det är mörkt ute och de kan 
dämpa ljuset från taklamporna och istället tända adventsljusstakar, värmeljus samt spela 
julmusik. Någon nämner att det finns önskemål om att få tillgång till en bättre 
musikanläggning för att samtliga elever ska kunna höra musiken, något som även rektorn är 
medveten om. I detta fall upplever intervjupersonen att det är en fördel att rektorn står på 
deras sida, vilket kan ge ökad möjlighet att kunna få igenom förslaget.  
 

”…vissa dagar är värre än andra dagar och det kanske kan bero på vad det är för 
mat, är det god mat så dom äter riktigt så hinner dom inte prata det har faktiskt 
också med det att göra, och så försöker vi då med som dom säger med musiken 

och dämpa ljuset” (IP1) 
 
Några framhäver dock att det är svårare att påverka ljudnivån under skolluncherna när det är 
många elever som äter samtidigt. Det upplevs vara enklare när frukost och mellanmål 
serveras. Detta beror på att de har möjlighet att påverka så att eleverna kommer i omgångar 
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och att det då är färre elever som äter samtidigt. Det finns då även ökad möjlighet att dämpa 
ljuset i skolmatsalen samt duka upp måltiden vid bordet. 
 

”för till frukost då så tänder jag aldrig jag har levande ljus på borden så det 
dämpar ner ungarna då liksom och så har vi lampor på tavlorna ute i matsalen 

och så släcker jag dom där eleverna sitter liksom nere i hörnet…” (IP5) 
 
Ett problem som intervjupersonerna uppger när det gäller bidragande faktorer till hög ljudnivå 
är det spring som sker när eleverna ska hämta mer mat. En situation som de inte kan påverka 
då det uppges bero på stora elevantal och att det inte finns möjlighet att duka upp 
skolmåltiden vid varje enskilt bord. Någon nämner att de överväger att återinföra bestämda 
sittplatser, något som de tror kan bidra till en lägre ljudnivå. 
 

”…man kan ju inte säga till dom att ni måste sitta stilla det skulle ju va att man 
kanske dukade varje bord så blir det ju inget spring, men det är ju en 

omöjlighet…”(IP3) 
 
Intervjupersonerna menar att en matsal där färre elever äter samtidigt kan sänka ljudnivån då 
det ger närmare kontakt med eleverna och ökad möjlighet att påverka ljudnivån. Ett önskemål 
är att göra skolmatsalen mindre eller få elever att komma och äta skollunchen i olika 
omgångar. Intervjupersonerna nämner att möblerna ofta ger ifrån sig höga ljud och möblerna i 
sig är något som de upplever svårt att påverka. Det framgår att lärarna kan vara till god hjälp 
för intervjupersonerna att påverka ljudnivån, i de flesta fall fungerar de som ett bra stöd för att 
tysta ner eleverna. Men det framgår även att det kan vara svårt att få lärarna att bli 
involverade. Det nämns att det är vanligt att lärarna sitter tillsammans vid ett bord och äter 
trots att de betalar ett billigare pris för att sitta med eleverna. Ett problem som 
intervjupersonerna försökt att påverka och som följs ett tag men som snart glöms bort. 
 

”…det tycker vi är fel för dom äter ju lite billigare här också för dom har 
abonnemang och det är ju för tack vare att dom äter med eleverna, men vi anser 

inte att dom gör det för då tycker vi att dom kunde sitta med, en del gör la det och 
ibland om det inte finns någon lärare här inne men någon gång så kan dom sitta 

allihopa vid ett bord och det tycker vi är lite fel för det lugnar även eleverna 
mycket mer om det sitter lärare vid borden” (IP6) 

 

5.2 Skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka det som serveras i skolmatsalen 

 

5.2.1 Skolmatens huvudkomponent 

Intervjupersonerna upplever att de inte har möjlighet att påverka huvudkomponenten som 
serveras i skolmatsalen, det vill säga om det ska serveras fisk, kött eller liknande. 
Anledningen till detta är att samtliga skolkök är mottagningskök och tar emot mat från 
kommunens olika tillagningskök. Förändringen från tillagningskök till mottagningskök har 
medfört att påverkansmöjligheterna för vad som serveras har minskat. Detta upplever 
intervjupersonerna som tråkigt, de uppger att om maten tillagades på plats hade 
påverkansmöjligheterna varit större. 
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” jag tycker det är synd att ja att man inte kan laga mat på stället det tycker jag 
är det värsta faktiskt, för jag tycker liksom att man kan påverka mycket om man 

gör det på stället…” (IP5) 
 
Intervjupersonerna uppger att de kan påverka den mängd mat som är önskvärt att få skickat 
till sig, hur maten är kryddad samt vilken temperatur den har. Detta sker genom att 
intervjupersonerna veckovis skriver kommentarer som skickas till tillagningsköken. 
Intervjupersonerna kan även uppge omdömen om maten, hur mycket eleverna åt och hur 
mycket som fick slängas. I kommentarerna kan måltidens popularitet hos eleverna anges, om 
det är något som de i fortsättningen absolut inte vill ha skickat till sig så kan det uppges. På så 
sätt upplever intervjupersonerna att de kan påverka hur frekvent olika måltider ska serveras. 
Intervjupersonerna upplever att tillagningsköken är lyhörda för deras kommentarer samt att de 
har god kontakt med varandra.  
 

”… vi skickar upp statistiken varje vecka till tillagningsköken och då är det 
liksom en ruta med även kommentarer och så va, nu har vi väldigt bra kontakt 
med våra tillagningskök, dom är jättebra och om det är någonting kan vi säga 

kan ni minska det och det här var för hett eller sådana här grejer kan vi påverka 
naturligtvis men själva matsedeln kan vi inte göra… absolut inte…” (IP5) 

 
Intervjupersonerna berättar att det serveras soppa varje fredag i skolmatsalen, en måltid som 
är mindre populär bland eleverna. Detta innebär att det slängs mer mat än vad som är normalt. 
Intervjupersonerna ser det som ett problem, och några sägs ha försökt ändra på det genom att 
få tillagningsköken att inte tillaga denna måltid lika frekvent. Ett förslag som enligt 
intervjupersonerna har avvisats och därmed upplevs opåverkbart. Enligt intervjupersonerna 
beror det på att det är ett billigare alternativ att servera soppa. En intervjuperson uppger att de 
serverar en ”matigare” sallad eller rester för att kompensera detta.  
 

”… jag kan ju inte göra någonting åt de… så egentligen man har ju sagt man har 
ju tyckt att det behöver ju inte vara soppa för dom äter ju inte de men de måste 

det va säger dom, de måste va soppa en dag…” (IP2) 
 

5.2.2 Skolmatens tillbehör  

Intervjupersonerna uppger att de har möjlighet att påverka komponenterna som serveras 
därtill, det vill säga, om det ska serveras potatis, pasta eller ris samt vad salladen ska 
innehålla. Intervjupersonerna förtydligar dock att det ska vara inom ramarna för den uppsatta 
budgeten.  
 

” …det är ju salladen som jag gör helt efter eget huvud så det är inte någon som 
sagt vad jag ska göra för sallad, utan det försöker jag ju själv att variera så gott 

det går” (IP2) 
 
Det framgår att det finns möjligheter att påverka, det kan bland annat vara önskemål för hur 
såsen kan förbättras, vilka pålägg som ska serveras, det gäller bara att se möjligheterna. Det 
uppges att det säkerligen skulle gå att påverka det som serveras i skolmatsalen bara att det är 
en lång process som kräver tid.  
 



23 
 

”(suck) ja det är ju lite svårt och i och för sig håller man på och önskar maträtter 
så tror jag nog att till slut kan man nog påverka de och dom liksom, det tror jag nog 

fast det tar tid som de säger” (IP1) 
 
Intervjupersonerna anger att en anbudslista begränsar deras möjligheter att påverka det som 
serveras, då det inte får ske några köp utöver det som står på anbudslistan. Det nämns att 
intervjupersonerna vill få skolmatsalen att förknippas som en restaurang, där eleverna får 
välja mellan olika rätter och alternativ. Ett sätt kan vara att servera en vegetarisk maträtt 
samtliga dagar i veckan utom när det serveras fisk. Det förklaras som ett skäl till att få fler 
elever in i matsalen samt för att det ger en nöjdare gäst.  
 

5.2.3 Skolmaten vid särskilda tillfällen 

De intervjupersoner som utöver skollunchen även serverar frukost och/eller mellanmål 
upplever att de kan påverka det som serveras vid dessa tillfällen. Dock framgår det att 
riktlinjerna har förändrats med åren samt att budgeten har minskat vilket medför att 
möjligheten att påverka det som serveras idag är mindre. Vid skollov upplever 
intervjupersonerna att de har möjlighet att påverka vad som serveras, vilket förklaras med att 
det är de själva som tillåts laga maten samt att de kan servera mat som blivit över. De uppger 
även att de kan se till att servera något utöver det vanliga. 
 

”…på lov då kan vi påverka för då gör vi ju alltid maten själva, i regel så har vi ju 
lite mat över också så att en låda biffar eller en låda köttbullar eller fisk, eller så 
jag brukar ibland beställa hem pannkakor eller sånt så det blir lite extra när det 

just är lov” (IP6) 

5.3 Skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka serveringen i skolmatsalen 

 
Denna frågeställning behandlar hur skolmåltidspersonalen upplever att de kan påverka de 
faktorer som berör serveringen, det vill säga när, hur och på vilket sätt skolmaten serveras. 
Det väger även in intervjupersonernas arbetskläder samt möjligheten att skapa matglädje.  
 

5.3.1 När skolmaten serveras 

Intervjupersonerna upplever inte att de i sin helhet kan påverka schemaläggningen, det vill 
säga vilken tid eleverna kommer för att äta. De uppger att schemaläggningen utförs av 
kuratorn, rektorn eller lärarna. Några av intervjupersonerna anger att de får möjlighet att säga 
vad de tycker om förslaget och blir på så sätt tillgodosedda så att intervjupersonernas 
arbetsmiljö inte påverkas negativt. Ett gott samarbete mellan parterna underlättar detta. De 
menar att om det skulle komma upp ett orimligt förslag för schemaläggning så skulle de 
kunna påverka detta genom att hänvisa till varmhållning av maten. 
 

”…tiderna läggs ju i början av läsåret dom kommer ju från rektorn och dom så att 
det kan man ju inte påverka, sen kan man ju ha åsikt om liksom när man är så få att 
man inte vill att halva gruppen ska komma klockan elva och halva halv tolv men de 
det hade jag nog gått och resonerat sig till de hade jag nog kunnat påverkat om det 

hade kommit upp ett sånt förslag va för då hade jag ju dels varmhållningen på 
maten om inte annat…” (IP4) 
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Andra upplever inte att de alls kan påverka schemaläggningen utan att det är något som de får 
till sig och därmed får acceptera. Tiden som är avsatt för eleverna att äta på upplevs som kort 
och ett alternativ hade varit att förlänga denna, men att det är något som intervjupersonerna 
inte upplever kunna påverka, då flera faktorer hindrar detta. Intervjupersonerna och lärarna 
försöker dock få eleverna till att sitta kvar lite längre men det kan upplevas vara svårt när 
eleverna är rastlösa.  
 

”…måste vi jobba längre och ska vi ha maten tidigare måste tillagningsköket börja 
laga maten tidigare för vi måste ha vår leverans tidigare så det är ingenting som 

är…då måste det liksom börja planeras från början…” (IP3) 
 

5.3.2 Hur skolmaten serveras 

Intervjupersonerna upplever att de kan påverka serveringen genom att se till att hålla 
serveringsdiskarna rena och fina. Serveringsvagnarnas placering anser de också kunna 
påverka. De har hänt att de fått förändra placeringen för att minska köer. Dock upplever 
intervjupersonerna att det är svårt att påverka serveringens upplägg då diskarna är försedda 
med fasta placeringar för kantiner och bleck, men även för att det uppges finnas skäl till 
varför serveringen av maten sker i en viss ordning.  
 
Det framgår att upplägget av salladen är något de i högsta grad kan påverka då denna görs på 
plats av personalen samt att denna kan placeras vid sidan om, först eller i slutet av 
serveringsdisken. Då salladen är det som intervjupersonerna upplever kunna påverka mest, 
medför det att de arbetar lite extra för att få denna att se inbjudande ut. Det kan handla om att 
arbeta med ett färgglatt upplägg av olika salladssorter, mindre skålar där sallad kontinuerligt 
fylls på för att ge ett fräscht intryck samt att salladen vanligtvis även är placerad före 
skolmatens huvudkomponent.   
 

”…jag tycker det är trevligt i och med att det är det vi kan påverka och vi försöker 
lägga upp det snygg med färger och sånt då liksom att det ska se snyggt och 

prydligt och det ska se aptitligt ut och reta ögat lite, smakämnen och så” (IP1) 
 
Utöver salladen anser intervjupersonerna att det råder svårigheter att påverka upplägget av 
maten då den skickas färdig till dem. De menar att tidigare när maten tillagades på plats hade 
de möjlighet att lägga upp maten på ett inbjudande sätt, men idag hinns det inte med. 
Möjligheten att påverka upplägget genom att dekorera maten med exempelvis persilja upplevs 
vara svårt då eleverna upplever det som något främmande och kan istället bli rädda för att äta.  
 
När det gäller möjligheten att påverka serveringsdiskarnas utformande är detta något som 
intervjupersonerna upplever som svårt. Bland annat antyder de att ett gemensamt beslut har 
tagits i kommunen att inte använda brickor, ”…det ska vara tidsbesparande vi ska inte diska 
brickor så det finns inte längre…” (IP4). Intervjupersonerna upplever att detta är ett beslut 
som de försökt att stå emot men utan resultat.  
 

”… dom vinglar så när dom har soppa till exempel och då så står dom och ska ta 
eller någon mat så har dom såsen och så ska dom ta något annat och då häller dom 

ut på andra sidan dom bränner sig gör dom ibland också” (IP2) 
 
Intervjupersonerna anser att det borde ligga inom deras ansvar att kunna påverka om de bör ha 
brickorna kvar eller ej.  
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”Jag tycker att jag kan påverka här i denna här skolan, det är vi som jobbar här 
och det är vi som diskar dom och allt då tycker jag att vi kan påverka här faktiskt, 
men vi var inte populära då när det var det här men… bagateller men när man går 

ut på en vanlig lunchrestaurang har dom brickor men dom här små kan inte 
få…”(IP5) 

 
Intervjupersonerna upplever att serveringsdiskarna inte alltid uppfyller sin funktion men att 
det är svårt att påverka. Det kan handla om önskan om att få en serveringsvagn som gör det 
möjligt att servera fler sallader. ”…det finns inga pengar så det har tjatats men nu hoppas jag 
att vi kan få någon under detta året” (IP3), ”…man skulle kanske önska att man hade lite 
större salladsbord så att man kanske kunde haft fem sallader…men det går inte (IP6). 
  
Det framgår av intervjupersonerna att de har ökad möjlighet att påverka upplägget när de 
serverar frukost och/eller mellanmål för då är det ett begränsat antal elever som kommer, 
vilket innebär att maten kan dukas upp på bordet eller någonstans i närheten. 
 

5.3.3 Val av arbetskläder 

Intervjupersonerna upplever inte att de kan påverka vad de arbetar i för arbetskläder i lika stor 
utsträckning som tidigare. Tidigare har de getts friheten att fritt bestämma val av färg och 
modell utifrån en angiven kostnadsgräns. Idag har påverkansmöjligheterna minskat till att 
enbart kunna välja utifrån några utvalda modeller. Detta görs för att få en enhetlig 
arbetsklädsel. Det nya beslutet som fattats upplevs dock inte vara negativt, någon menar att 
det är bra att de valt ut funktionella och snygga kläder som gör det enklare för 
intervjupersonerna att välja. Det finns ett önskemål om att få bära lite tuffare kläder, 
exempelvis någon t-shirt och byxa i färg. Det framgår även att de vill ha mer kläder att byta 
med. 
 

”ne det är faktiskt inte vi som bestämmer, det är en grupp som tar ut olika vi har en 
grupp som har tagit fram kläder för hela kommunen egentligen till Kost och Städ 

heter det och det är vissa färger så det blir mer enhetligt så” (IP5) 
 

5.3.4 Skapa matglädje 

Intervjupersonerna upplever att de kan påverka serveringen genom att själva se till att skapa 
matglädje. För intervjupersonerna innebar matglädje att se till att det är rent och snyggt, att 
personalen är positiv och glad, visar engagemang och talar för maten. Kontakten och dialogen 
med eleverna var även något som nämndes. Detta sker genom att hälsa dem välkomna, tilltala 
dem vid namn, ha ögonkontakt med eleverna vid serveringen samt se till att skapa trygghet i 
skolmatsalen. Något annat som nämns som viktigt är att se eleverna som gäster.  
 

”…det ska se fräscht och trevligt ut när dom kommer in och vi ska vara positiva 
absolut och det försöker vi alltid vara och välkomna dom och så, det är som man 
själv vill bli bemött ska man bemöta gästerna också.. jag anser att dom är gäster 

och inte bara ungar liksom det tycker jag är viktigt (skratt)” (IP6) 
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5.4 Skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka elevernas matintag 

 

5.4.1 Tillfällen då det serveras soppa 

Som tidigare framgått upplever intervjupersonerna att eleverna äter sämre de dagar det 
serveras soppa. Intervjupersonerna har utan resultat försökt att få tillagningsköken till att inte 
lika frekvent tillaga soppa. Det nämns att eleverna väljer att äta bröd istället för soppa men att 
det inte väger upp en portion soppa.  
 

…”soppa äter dom ju inte mycket kan jag ju säga, det är det här varje fredag och 
då äter dom jättelite, vissa soppor går ju lite bättre men det är fruktansvärt lite 

dom äter det är säkert tjugo elever mindre som äter över huvud taget, så får dom 
ju bröd till då, mjukt bröd och då lever dom på det mer eller mindre, dom tar ju 

lite för att dom ska ta men de räknas ju det är ju ingen portion” (IP2) 
 
Intervjupersonerna nämner att de försöker påverka elevernas matintag under dessa dagar 
genom att servera en matigare sallad eller rester, detta för att ge eleverna alternativ. Det 
framgår att det är bättre att se till att få in eleverna i matsalen.  
 

”…för vi tycker liksom att en del är inte så förtjusta i soppa och då har dom ändå 
ett alternativ, jag är utav den åsikten att jag tycker det är viktigt att dom kommer 

in här och ser och ju mer man får in ju...även om det kanske tar tre fyra gånger så 
kommer dom ändå in till slut” (IP1) 

 
En intervjuperson uppger att det har hänt att de har fått locka en elev med att äta en portion 
soppa genom att muta med glass. Intervjupersonerna uppger att de i fåtal fall har tagit till 
metoder som att locka elever med belöning om de smakar eller äter upp skolmaten de har tagit 
till sig. Det är en metod som visat sig fungera men som de anser inte ska behövas. Andra 
menar att de inte kan göra mer än att få eleverna till att smaka en dag som denna. 
 

”…jag vill inte att du tar tio mackor för att du ska bli mätt men om du tar en 
tallrik med soppa så lovar jag dig att du ska få en glass och då tog han hela, får 
jag en glass nu då jajamän här har jag en glass (skratt) den var kvar från nått 
tillfälle ja men då tog han ju (skratt) man behöver ju inte locka dom med det 

men…” (IP3) 
 

5.4.2 Elevernas besök i skolmatsalen 

När det gäller att påverka matintaget hos eleverna även under de övriga måltiderna framgår 
det att en intervjuperson gör detta genom att ha inrättat ett tvårättssystem. Detta förklaras med 
att det ger en nöjdare gäst när det finns två rätter att välja mellan. Det nämns att en 
bakomliggande orsak till varför det i vissa fall kan vara problematiskt att locka elever in i 
matsalen är, att maten inte tillagas i köket och att det därför inte luktar mat. 
 

”…lagar vi maten här då luktar det ut i korridorerna då känner du ju att aaah det 
lukar men stekt fisk eller köttbullar eller vad som helst men här lukar det ju aldrig 

någonting”(IP3) 
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Det nämns att elevernas matintag speglar hur de mår. Om det uppmärksammas av 
skolmåltidspersonalen att en elev äter dåligt under en viss period påverkar intervjupersonerna 
detta genom att ta hjälp av elevens lärare, kuratorn, skolsköterskan, skolassistenter eller 
rektorn för att följa upp detta. De anser även att det är omöjligt att dra in eleverna för att få 
dem att besöka skolmatsalen och att det inte går att tvinga dem att äta. Dock kan lärarna se till 
att följa eleverna till matsalen, oavsett elevernas ålder. Intervjupersonerna menar att efter ett 
tag så kanske det ger resultat. Det nämns att de försöker tillgodose elevernas önskemål om 
vilken komponent de anser ska serveras till huvudkomponenten, trots att det ibland kan gå 
emot den traditionella föreställningen av vad som passar att serveras ihop. 
 

5.4.3 Intag av grönsaker 

Intervjupersonerna upplever att det går att påverka elevernas grönsaksintag genom att servera 
salladen längst fram. Detta görs för att salladen ska prioriteras och synliggöras. Det medför 
även att intervjupersonerna blir mer uppmärksamma på om det är någon elev som missat att ta 
till sig av salladen. De uppges försöka hålla uppsikt och uppmana eleverna till att ta till sig 
mer sallad. Intervjupersonerna upplever att de genom detta beteende påverkar elevernas intag 
av grönsaker. Det framgår även att de kan påverka elevernas intag av grönsaker genom att se 
till att både ha blandade och oblandade sallader vilket medför att det alltid finns något som de 
gillar.  

”…vad som är roligt är när man får dom att äta för alltid i början på varje läsår i 
augusti månad så äter dom lite dåligt med grönsaker och sånt, så puschar man så 
har det gått en månad två månader så har dom kommit igång med det här att äta 

och vant sig vid det, då känner man att man har gjort någonting bra då”(IP4) 
 

5.4.4 Få elever till att smaka 

När det gäller intervjupersonernas försök för att få elever till att våga smaka och äta är det 
viktigt att själva ha smakat för att på ett ärligt sätt kunna uppge att skolmaten som serveras är 
god. De menar att det hela tiden handlar om att få eleverna att smaka, att ta lite grann och inte 
göra dem rädda för att våga slänga. Samtidigt måste de elever, som tar till sig för mycket mat 
hejdas. Det framgår dock att intervjupersonerna inte har möjlighet att ha full kontroll att 
kunna påverka elevernas matintag, detta då de inte sitter med eleverna vid borden och det är 
där intervjupersonerna menar att lärarna har ett ansvar att påverka.  
 

”…vi kan inte sitta med dom i och med att vi ska jobba och så va, men dom 
(lärarna) tycker jag kan sitta och prata med dom men i och med att det är 

pedagogisk måltid också så får dom avdrag dom behöver inte betala fullt pris och 
så va och det är en bra idé faktiskt och sen man ser med barnen som har lärare 

med sig in är…blir lite lugnare det gör dom va så jag tycker det är viktigt att dom 
har det” (IP5) 

 
En uppdukad exempelportion indelad efter tallriksmodellen, anser intervjupersonerna är en 
bra metod för att kunna påverka elevernas matintag, främst de yngre barnen. Metoden 
beskrivs som; jättebra, inbjudande, roligt för de små, väcker nyfikenhet, lätt att genomföra 
och påverka samt att eleverna inte behöver läsa sig till vad de får äta. Dock är det inte 
samtliga som tillämpar denna pedagogiska metod. Någon nämner att det idag inte finns plats 
för att ställa upp en exempelportion.  
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5.4.5 Pedagogiskt ansvar i skolmatsalen 

Intervjupersonerna förespråkar pedagogiska måltider, dock upplevs dessa inte fungera på 
samtliga skolor. Någon upplever att de pedagogiska måltiderna, där läraren sitter med 
eleverna, fungerar för de yngre barnen men inte de äldre. Trots att intervjupersonerna uppges 
ha abonnemang som gör skolmåltiden billigare och som innebär att de ska äta pedagogiskt, 
följer inte alla lärare detta utan kan istället sitta tillsammans med de andra lärarna. I de fall där 
det inte har fungerat har intervjupersonerna försökt att påverka det genom att prata med 
lärarna, något som endast visats fungera ett kort tag efter.  
 

” … det tycker vi är fel för dom äter ju lite billigare här också för dom har 
abonnemang och det är ju för tack vare att dom äter med eleverna men vi anser 

inte att dom gör det…” (IP6) 
 
Det anses vara både lärarnas och intervjupersonernas ansvar att få eleverna att besöka 
matsalen samt även äta den skolmat som serveras. Någon nämner att det bästa hade varit om 
lärarna pratade med eleverna innan de gick till matsalen om vad som ska serveras, vad 
råvarorna kommer ifrån och hur den tillagas. Det hade gjort eleverna medvetna om vad de 
äter. Intervjupersonerna menar att det är något som lärarna skulle kunna införa då de har 
möjlighet att träffa alla elever på en gång. Andra förslag på hur intervjupersonerna skulle 
kunna väcka elevernas intresse för skolmaten är att låta eleverna få vara med och se hur 
skolmaten tillagas. Någon annan idé som uppges är att intervjupersonerna skulle prata på 
föräldramöten men i dagsläget är detta inte möjligt då det skulle innebära att det skulle ske på 
ideell basis. 
 

”det tycker jag också faller under lärarna jag tycker dom skulle ha nån form utav 
lektion ordentligt lektion, för det måste komma därifrån för annars så fungerar 
det inte för jag träffar ju inte alla barn på en gång dom kommer ju pö om pö så 
jag kan ju inte hålla på att uppdatera alla, plus att jag då kanske ska va på nått 

annat ställe och göra lite grejs också, så att den informationen måste nog komma 
ifrån lärare…” (IP4) 

5.5  Skolmåltidpersonalens upplevelser av de kunskaper som krävs för att påverka 
måltidssituationen  

 

5.5.1 Kunskap i dagsläget om måltidssituationen 

När intervjupersonerna beskriver hur de upplever att deras kunskaper är för att kunna påverka 
måltidssituationen svarar de att deras erfarenheter är goda, oavsett utbildningsbakgrund. De 
menar att de har förmågan att tala för maten, visa engagemang, se till så att det är snyggt samt 
göra det bästa utifrån små medel. Någon nämner att de har en högre utbildning bakom sig än 
vad som krävs för yrket.  
 

5.5.2 Möjligheterna till att ta del av ny kunskap 

Intervjupersonerna upplever att möjligheterna till att få gå någon fortbildning har minskat. De 
nämner att det förr var vanligare att de gavs tillfällen till att få ta del av ny kunskap men att 
det nu för tiden händer allt mer sällan eller i vissa fall aldrig. Någon uppger att den rådande 
situationen inte går att påverka, ”...det är alltid någonting så jag har slutat att fråga” (IP5). 
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Någon nämner att de kan ta del av information om exempelvis dietkoster genom papper från 
chefen men att det skiljs från att få det berättat för sig, något som skulle föredras. 
Intervjupersonerna upplever att egenkontroller är den utbildning som de får erhålla. 
Utbildning som endast berör behandling av maten såsom temperaturmätningar. Detta är något 
som intervjupersonerna upplever som tråkigt då samtliga har en positiv inställning till 
fortbildning och ser det som en god möjlighet att få nya synvinklar och idéer, utvecklas, se 
arbetsinsatsen samt att det är roligt att komma ut och se någonting.  
 

”…man var alltid taggad när man hade varit med på någonting för man är ju sån 
att man går ju i sin egna lilla värld och så och ibland vill man ju få lite nya idéer 

och infallsvinklar...(IP6) 
 
Det framgår att en av intervjupersonerna under den senaste tiden har blivit erbjuden av sina 
chefer att få delta under en utbildningsdag. Detta är något som intervjupersonen tror beror på 
hennes positiva inställning.   
 

” jag tror att jag har talat om en gång till för mina chefer att jag är intresserad 
och jag tycker det är roligt med lite nytt och så, så jag brukar få va med på lite av 

varje sådana här saker” (IP1) 
 
En intervjuperson uppges under den senaste tiden ha blivit inbjuden till att delta under ett 
utbildningstillfälle, men att personen själv fick finansiera anmälningskostnaden, men att det 
gavs tillfälle att åka på delar av arbetstiden. Det nämns att de har hindrats från att gå på 
arbetstid vilket försvårar möjligheten att delta. 
 

”ne men jag hade kunnat göra det privat så när jag tycker det är intressant så gör 
det mig ingenting, men de klart det är väl trevligt när man får det betalt men jag 

känner inte att alla behöver gå på det, om man inte är intresserad ska man ju inte 
bli tvingad heller” (IP3) 

 
Det finns ett återkommande önskemål bland intervjupersonerna att få gå någon datakurs. Det 
är önskemål som grundar sig i att beställningarna framöver kommer att ske med hjälp av 
datorn. Det framgår att ett flertal har lagt fram ett önskemål om detta till Kost och Städ. 
Någon nämner att det har varit ett önskemål sedan tio år tillbaka. 
 

”… lite datautbildning skulle väl vara bra och de ska jag få med (skratt), för de är 
inte så himla mycket jag är inte så jättebra på de men nu så ska jag beställa varor 

via på datorn...” (IP2) 
 
Utöver detta framgår det önskemål om utbildningstillfällen där inspiration ges för att förbättra 
maten. Till en början nämner intervjupersonerna att de sällan ges möjlighet att gå på någon 
fortbildning som behandlar matlagning såsom särkoster och dietkoster. Det är något som 
därmed blir önskemål för kommande utbildningstillfällen. Dock upplevs det inte som kunskap 
som är nödvändig i deras verksamhet som mottagningskök. Någon nämner att det skulle vara 
av nytta att få tips på hur städningen kan bli bättre och effektivare.  
 
Det framgår av intervjupersonerna att möjligheterna till att få ta del av någon utbildning har 
minskat sedan de blev mottagningskök, de anser även att det är tillagningsköken som kanske 
är i mest behov av utbildning då de själva inte tillagar skolmaten. Någon anser att de inte är i 
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behov av någon utbildning, trots att det är roligt att ta del av. Andra upplever situationen som 
tråkig, och det nämns att utbildning skapar yrkesstolthet.  
 

”…det är roligt att komma ut och se saker och ting men då får vi inte gå på 
arbetstiderna, då får vi gå för eget men okej vi får bensinpengar eller någonting 
sådär men då måste vi ha allt här färdigt innan vi kan göra det, det tycker jag är 

lite synd faktiskt för man kommer ifrån allting va, jag tycker att man förr var 
mycket mer involverad i saker och ting när man hade varsitt sitt egna 

tillagningskök va, nu när alla är mottagningskök liksom man missar mycket grejer 
tycker jag” (IP5) 

 
Som komplement till utbildningstillfällen nämns det att möjligheter för utbyte med ett annat 
kök är av intresse för att kunna påverka måltidssituationen.  
 

”…det är ju sånt som man kanske efterlyser man skulle vilja göra lite studiebesök 
här och var på andra skolor för att se hur jobbar dom där, eller ha någon form av 
utbyte jag kan nog jobba där en vecka bara det gör ju att man växer och få se lite 
annat också, men sen är det ju kunskap är ju aldrig fel så att de går ju snappa upp 

så mycket, erbjuds ju inte sådär mycket fortbildning men kommer det någonting 
någon gång så klart man hoppar på de absolut” (IP4) 

 
Anledningen till varför möjligheterna till att få gå på fortbildning är små tror 
intervjupersonerna beror på brist på pengar.  
 

5.5.3 Studiens bifynd  

Det framkom även resultat som berörde intervjupersonernas kännedom om Livsmedelsverkets 
råd. Det visade sig vara få som kände till Livsmedelsverkets råd och ännu färre som hade tagit 
del av dess innehåll och arbetade efter den. Det framgick att det hände att de försågs med 
liknande information, främst information som är riktad mot fritidsverksamhet. De som hade 
tillgång till en upplaga av råden, uppgav att de hade fått denna via Internet eller från Region 
Halland och projektet Liv & Rörelse. Även om intervjupersonerna inte kände till den tryckta 
upplagan av råden, hände det att de hade mottagit information om Livsmedelsverkets råd 
såsom rekommendationer som berörde serveringen av sallad. De som uppgav att de hade läst 
igenom råden och hade kännedom om dessa uppgav att de hade fått bekräftelse på att de 
arbetade bra på vissa områden. Intervjupersoner som inte hade tillgång till en upplaga ansågs 
vara positiva till att vilja ta del av en.  
 

”…om man tittade så tyckte jag ändå vi ligger inte dåligt till alltså, sen kan man 
hela tiden förbättra men vi ligger alltså inte dåligt till inte enligt den 

[Livsmedelsverkets råd, Bra mat i skolan]” (IP1) 
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6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

 

6.1.1 Val av forskningsansats 

Studien har utgått från en kvalitativ ansats då syftet var att genom enskilda intervjuer närmare 
undersöka skolmåltidspersonalens upplevelser av att påverka måltidssituationen. Därmed 
bortsågs ett tillämpande av en kvantitativ ansats. Genom intervjuer kunde författaren ta del av 
data som utgjorde intervjupersonernas beskrivande upplevelser. Om insamlingen av data hade 
skett med hjälp av fokusgruppsintervjuer hade det kunnat resultera i mer uttömmande svar 
från intervjupersonerna, då det är en metod där en grupp personer diskuterar tillsammans och 
därmed anses kunna trigga varandra. Enligt Olson och Sörensen (2007) kan 
fokusgruppsintervjuer leda till att deltagarna påverkar varandra. Dock betraktar författaren att 
enskilda intervjuer som metod kan medföra ökad trygghet i samtalet då det endast sker mellan 
intervjupersonen och den som intervjuar. Det kan även ge ökad trovärdighet i svaren då de 
inte har påverkats av någon annan persons svar, vilket kan bli fallet under 
fokusgruppsintervjuer.  
 

6.1.2 Urval av intervjupersoner 

Det var uppdragsgivaren till studien som vid det första skedet tog kontakt med 
intervjupersonernas arbetsgivare för att få ett godkännande till att genomföra studien. Det 
upplevs som positivt då det kan ha bidragit till ökat förtroende studien när de först fick 
samtala med en kontakt från Region Halland och då gavs bekräftelse på att de stod bakom 
studiens genomförande.  
 
Urvalet begränsades till att bestå av sex intervjupersoner som alla var verksamma inom ett 
mottagningskök i Varbergs kommun. Urvalet omfattade personer från varierande geografiska 
områden, skolor från landsbygd och centralort samt stort respektive litet elevantal. Detta 
medförde att urvalet kom att omfatta intervjupersoner med stor variation, något som urvalet 
bör göra enligt Olsson och Sörensen (2007). Urvalet ska bistå med brett perspektiv för att inte 
mättnad ska erhållas (Kvale 1997). Detta upplever författaren som en styrka med det aktuella 
urvalet. Hjälp valdes att få av skolmåltidspersonalens arbetsgivare för att få tillgång till ett 
urval som innefattade denna variation, dock uppgavs ett önskemål om att motta ett större 
urval än vad som var nödvändigt, detta för att undgå kännedom om vilka som slutligen kom 
att ingå i urvalet. Förslaget som mottogs levde inte i sitt fullo upp till de urvalskriterier fanns  
upp ställda, det vill säga att de representerade grundskolan eller ett mottagningskök. Två 
avstod även från att delta i studien. Detta medförde att författaren själv genomförde ett 
kompletterande urval med hjälp av kommunens hemsida där det fanns god information om 
samtliga skolor. I och med detta fick författaren god översikt av det aktuella urvalet. På så sätt 
kunde även två intervjupersoner väljas ut som reserver. En styrka i studien är att 
intervjupersonernas arbetsgivare inte hade kännedom om vilka personer som slutligen kom att 
ingå i studien. Om urvalet till fullo hade utsetts av intervjupersonernas arbetsgivare hade det 
kunnat utgöra en risk för att urvalet endast hade omfattat personer som speglade ett 
perspektiv, exempelvis att urvalet bestod av intervjupersoner med en positiv syn på att kunna 
påverka måltidssituationen.  
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Ett urvalskriterie innebar att samtliga intervjupersoner arbetade eller skulle inom den senaste 
tiden ha arbetat inom ett skolkök som köksansvarig. Ett kriterie som författaren i efterhand 
upplever ha kunnat preciserats närmare, detta då en intervjuperson nyligen hade påbörjat en 
anställning som köksansvarig och därmed hade vissa svårigheter att uttala sig om 
upplevelserna av att kunna påverka måltidssituationen. En annan intervjuperson hade inom 
den senaste tiden avslutat sitt uppdrag som köksansvarig, vilket även författaren hade vetskap 
om när urvalet utsågs. Detta ansågs först inte vara av någon betydelse för resultatet då 
intervjupersonen hade en lång bakgrund som köksansvarig. Dock kom det att inverka på 
resultatet gällande det som i samtalet kom att behandla kunskap som krävs för att påverka 
måltidssituationen. Då intervjupersonen i dagsläget inte arbetade i lika stor utsträckning som 
tidigare förekom det svårigheter för denna att uppge vilken kunskap som ansågs vara av värde 
för att i framtiden påverka måltidssituationen. En avgränsning som gjordes var att utesluta 
gymnasieskolor från att ingå i studien, detta för att begränsa målgruppen som 
skolmåltidspersonalen når ut till.  
 
I studien ingick endast kvinnor. Författaren har inga uppgifter på hur könsfördelningen bland 
de verksamma inom skolköket ser ut. Dock har författaren en förutfattad mening om att 
kvinnor är överrepresenterade inom denna yrkesroll, något som även styrktes med att ingen 
manlig kandidat återfanns när urvalet genomfördes. Det kan dock uppfattas som en fördel om 
det återfanns en manlig intervjuperson i urvalet då det hade kunnat medföra större variation i 
urvalet. Enligt Olson och Sörensen (2007) bör urvalet bestå av få intervjuer men med stor 
variation, detta för att resultatet ska ge bredd i ämnet och en helhet. Samtliga intervjupersoner 
valde att kontaktas via telefon, detta för att det ansågs vara det mest effektiva sättet. På telefon 
gavs intervjupersonerna möjlighet att direkt ange sitt ställningstagande till att delta eller ej. En 
negativ aspekt med att kontakten skedde via telefon kan ha varit att intervjupersonerna 
upplevde det som svårare att tacka nej än om kontakten hade skett via mejl. En fördel kan 
dock vara att de gavs möjlighet att ställa frågor direkt, vilket kan ha medfört ökad klarhet 
inför ett deltagande. Om kontakten hade skett via mejl hade troligtvis processen blivit mer 
tidskrävande.  
 

6.1.3 Planering och genomförande av datainsamling 

Intervjuguiden var halvstrukturerad vilket ses som en styrka då intervjupersonerna tillåts tala 
fritt och därmed inte blir styrda av förutbestämda frågor. En ytterligare styrka med studien är 
att intervjuguiden med tillhörande teman och frågor hade beprövats och redigerats efter två 
genomförda pilotintervjuer. Patel & Davidsson (2003) hävdar att en pilotintervju ska 
genomföras på en person som stämmer överens med de aktuella intervjupersonerna. En av 
personerna var dessutom verksam inom ett skolkök och kunde därmed förhålla sig till 
frågorna, vilket anses utgöra en styrka. Denna person var dock man vilket inte stämmer 
överrens med de aktuella intervjupersonerna. Författaren hade även getts möjlighet att 
utveckla intervjutekniken såsom att vara spontan under intervjutillfället och se till att få 
uttömmande svar. Pilotintervjuerna utfördes inom ramen för den avtalade tiden, dock var det 
endast två av de aktuella intervjuerna som höll sig inom denna tid, vilket kan ses som en 
svaghet då efterarbetet med intervjumaterialet blev omfattande. Orsaken till detta kan ha varit 
intervjuguidens omfattning och bredd i frågorna, men även att det under intervjutillfället 
eftersträvades att få uttömmande svar genom att ställa motfrågor. Att ställa motfrågor utgör 
även en styrka med studien då det stärker validiteten. Intervjuguiden hade med fördel kunnat 
begränsas då den genererade i information som inte blev väsentlig för studiens syfte och 
frågeställningar. När intervjupersonerna kom in på samtalsämnen som låg utanför studiens 
syfte, fick samtalet styras. Intervjupersonerna talade fritt och tycktes vara trygga i 
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intervjusituationen. Enligt Kvale (1997) är det viktigt att den som intervjuar skapar en god 
interaktion med intervjupersonen för att denna ska känna sig avslappnad och våga öppna sig 
för att samtala om sina upplevelser. Att samtliga intervjuer spelades in kan ha påverkat 
intervjupersonernas svar, då det enligt Patel och Davidson (2003) kan bidra till att 
intervjupersonerna känner sig hämmade.   
 
Samtliga intervjutillfällen utfördes på intervjupersonernas arbetsplats med undantag av en. 
Något som kan ha gjort att intervjupersonerna kände sig avslappnade och trygga. Det kan 
också ha medfört att intervjupersonerna hade lättare för att relatera till måltidssituationen när 
intervjun utfördes i den aktuella miljön. Det underlättade även för intervjupersonerna som inte 
behövde förflytta sig. Enligt Olson och Sörensen (2007) är det av betydelse var intervjun 
genomförs och om intervjusituationen sker ostört. Intervjuerna påbörjades i avskildhet men 
blev någon gång under intervjutillfället utsatta för något störningsmoment. I ett av fallen kom 
skolklasser för att äta vilket upplevdes påverka koncentrationsförmågan hos både författaren 
och i vissa fall även hos intervjupersonen. Vissa ord i utsagorna blev ohörbara då 
inspelningskvaliteten försämrades. Trots att detta var i slutet av intervjun kan det enligt 
författaren ha lett till att resultat har gått förlorat. I andra fall kunde det vara kollegor eller 
övrig skolpersonal som vistades i närheten av intervjutillfället, något som kan ha medfört att 
intervjupersonerna upplevde det som svårt att prata om deras förhållande till berörda parter på 
skolan. Olson och Sörensen (2007) menar att sådana situationer kan resultera i att 
intervjupersonerna inte ger ett ärligt svar. Enligt författaren gav intervjupersonerna inga 
signaler på att de blev påverkade av deras närhet, dock kan så ha varit fallet. En positiv aspekt 
var att intervjuerna genomfördes på delar av intervjupersonernas arbetstid, om så inte varit 
fallet hade det troligtvis varit svårare att genomföra rekryteringen. 
 

6.1.4 Dataanalys  

Det var ett omfattande material som fanns till förfogande efter att samtliga intervjuer hade 
transkriberats. Innan dataanalysen påbörjades kontrollerades om transkriberingen var korrekt 
utförd genom att läsa samtliga intervjuer samtidigt som inspelningen avlyssnades. Detta 
bidrar till ökad trovärdighet för studien.  
 
Analysarbetet påbörjades genom att markera domäner som var väsentliga för studiens syfte. 
De fynd som gjordes delades in efter frågeställningarna, något som ansågs vara det mest 
effektiva arbetssättet. Detta har medfört att vissa bifynd har förbisetts, något som författaren 
är väl medveten om. Det var bifynd som inte ansågs vara relevant för de resultat som var i 
fokus för detta examensarbete. Ett bifynd har dock valts att presenterats i resultatet då det 
ansågs vara av värde för resultatet. Intervjupersonernas utsagor har i vissa fall kortats ned för 
att få fram det som endast var relevant för studien, i detta skede har författaren varit noggrann 
så inte kärnan i utsagorna gått förlorade. Då arbetet med att transkribera varje enskild intervju 
var omfattande fanns det ingen möjlighet att genomföra samtliga transkriberingar i anslutning 
till den genomförda intervjun. Något som annars förespråkas. Enligt Kvale (1997) kan det 
vara av värde att under eller efter intervjun anteckna det som är angeläget att komma ihåg. 
Detta var något som författaren tog fasta på då en kort sammanfattning skrevs efter varje 
intervjutillfälle på vad som hade framkommit under intervjun samt andra faktorer som kunde 
ha påverkat och var av intresse att belysa. Dessa anteckningar har använts för att göra 
återkopplingar till intervjusituationen.  
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6.1.5 Studiens trovärdighet 

God validitet i kvalitativa studier innebär att det ska genomsyra hela forskningsprocessen. 
Detta görs genom att författaren tydligt beskriver och synliggör forskningsprocessen så att 
andra ska kunna förstå studiens tillvägagångssätt. Validiteten berörs även av författarens 
förmåga av att kunna ta fasta på det som är motsägelsefullt och kanske strider mot det som 
annars uppfattas som normalt (Patel & Davidson 2003). God validitet har eftersträvats genom 
att varje moment i studiens genomförande noggrant har tydliggjorts. De citat som valts ut att 
illustrera resultatet representerar även samtliga intervjupersoner. Resultatet speglar det som 
kom fram under intervjuerna och ger därmed en rättvis bild, oavsett om utsagor stred mot 
övriga hypoteser eller författarens förförståelse. Under intervjuerna användes kontrollfrågor, 
som enligt Kvale (1997) kan stödja studiens validitet. 
 
Studerades det som avsåg att studeras samt hur pålitliga är resultaten i studien? Detta är det 
som enligt Patel och Davidson (2003) bedömer en studies giltighet. I denna studie har 
giltigheten försäkrats genom att kritiska frågor ställts under intervjutillfället. Därmed har 
författaren inhämtat svar som stärkts av intervjupersonerna. Kvale (1997) hävdar även att det 
är ett bra sätt för att bepröva tillförlitligheten i det som uppges under intervjuerna. Dock kan 
författarens verbala språk samt kroppsspråk omedvetet ha påverkat intervjusituationen och de 
svar som genererats. Faktorer och förhållningssätt som skulle kunna skilja om ytterligare 
intervjuer genomfördes. 
  
Då datainsamling, transkribering samt analys av intervjuerna har genomförts av författaren 
har det medfört god översikt, något som varit en styrka för studien då det kan bidra till ökad 
trovärdighet. Innan dataanalysen påbörjades fick intervjupersonerna möjlighet att ta del av det 
transkriberade materialet för att godkänna detta. Något som en del valde att utnyttja, därmed 
har stora delar av materialet godkänts och därmed har det getts ytterligare bevisning på att 
deras uttalanden är korrekta. Detta bidrar även till ökad trovärdighet för studien.  
   
Överförbarhet innebär vilka möjligheter resultat för en studie har för att kunna överföras till 
en annan population än den som studerats (Lundman & Hällgren Graneheim 2008). Enligt 
Olsson & Sörensen (2007) är generaliserbarheten av stor tyngd för en studie, det vill säga går 
den insamlade datan att sättas in i ett bredare perspektiv och generaliseras till en större 
population. Det är problematiskt att överföra resultatet till mottagningskök i Varbergs 
kommun samt andra kommuner, detta då specifika förutsättningar i verksamheten kan skilja 
resultaten åt. Det kan vara förutsättningar som att verksamheten och organisationens funktion  
och uppbyggnad skiljs åt, det vill säga förhållandet mellan måltidspersonal och chefer samt 
även det som rör rutinerna i skolköken. Resultatet kan därmed endast härledas till de sex 
intervjupersoner som deltagit i studien. Däremot kan studiens resultat spridas till övriga 
skolkök i Varbergs kommun samt Sverige, för att fungera som kunskapsspridare för ökad 
medvetenhet över hur måltidssituationen kan se ut samt även som underlag för diskussion om 
hur den kan förbättras.  
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6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Möjlighet att påverka skolmatsalens matmiljö 

Skolmatens Vänner förtydligar att en viktig förutsättning för att uppleva skolmåltiden som 
positiv är att eleverna sitter bekvämt14. Av resultatet framgår det dock att intervjupersonerna 
kan påverka möbleringen av de möbler de idag har tillförfogande men att de inte kan påverka 
inköpet av nya, då brist på pengar sägs utgöra ett hinder. Intervjupersonerna uppges ha lagt 
fram önskemål om att köpa in nya och behoven grundas bland annat på att möblerna inte är 
anpassade för eleverna vilket innebär att de går sönder. Intervjupersonerna uppger även att ett 
inköp av nya möbler skulle minska arbetsbelastningen, då det idag förekommer många tunga 
lyft. Enligt folkhälsopolitiska målområdet, Hälsa i arbetslivet ska arbetsplatsen inte bidra till 
att personalen utsätts för risker eller skada som kan leda till ohälsa. Författaren anser att 
möblerna utgör en risk för hälsan i och med de belastningsskador som de kan få på axlar och 
rygg när de lyfter dessa och även för de buller som de utsätts för när stolarna förflyttas. 
Författaren anser att det därmed är angeläget att se över behovet av nya möbler för att skapa 
en god måltidssituation och arbetsmiljö för skolmåltidspersonalen. Enligt Stockholms läns 
landsting (2007) kan oljudet från möblerna reduceras genom att förse stolsbenen med tassar.  
 
Någon intervjuperson berättar dock att de har fått igenom sitt önskemål om att få nya möbler, 
detta sägs ha skett genom ihärdigt påverkansarbete. Författaren drar kopplingen att eldsjälar är 
nödvändigt i verksamheten för att få igenom förslag. Om viljan finns, kan intervjupersonerna 
till viss del påverka, men att det tar tid. Nätverk upplevs vara ett sätt för skolmåltidspersonal 
att få nya idéer till hur matmiljön ska förändras gällande möbler och inredning. Författaren 
tror att nätverksträffar skulle kunna öka insikten för hur andra mottagningskök har fått igenom 
sina önskemål och behov för att påverka måltidssituationen, det vill säga tips på hur 
förändringsprocessen kan påskyndas.  
 
Skolan ansvarar för skolmåltidslokalen när det gäller möblering, inredning och dekorering15. 
Livsmedelsverket (2007) förtydligar att det övergripande ansvaret för skolmatsalens 
utformning och planering ligger hos rektorn. Detta är något som styrks av intervjupersonerna, 
då de uttrycker att det är rektorn och övrig skolmåltidspersonal som bär ansvaret. De förklarar 
att detta beror på att de båda arbetar under skilda förvaltningar. Trots att ansvaret sägs ligga 
på skolan upplever intervjupersonerna att det inte fungerar så i praktiken, utan att det är de 
som slutligen får genomföra förändringar. Därmed uppger dem att de kan påverka matmiljön 
och det som innefattar dekorering och inredning. Möjligheterna sägs dock vara begränsade då 
det i dagsläget inte finns pengar. De påverkar därmed utifrån små medel. De anser även att 
ansvaret bör ligga hos dem då det är de som i störst utsträckning vistas i skolmatsalen.  
 
Författaren håller med intervjupersonerna om att det är dem som bör ha ansvaret för 
skolmatsalens inredning och dekorering. Författaren uppger att måltidssituationen skulle 
kunna förbättras om skolmåltidspersonalen även skulle ansvara för den fysiska matmiljön. På 
så sätt ges skolmåltidspersonalen inflytande över måltidssituationen i sin helhet, vilket kunde 

                                                 
 
 
 
14 www.skolmatensvanner.se, 2009-01-21. 
15 Kerstin Eriksson, enhetschef, Kost och Städ Varbergs kommun. Mailkontakt, 2009-02-10. 
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medföra att beslut och förändringar för att förbättra måltidssituationen skulle genomföras 
utifrån ett helhetsperspektiv. Författaren fick även intrycket av att intervjupersonerna är 
ambivalenta i frågan om vem som bär ansvaret för matmiljön gällande dekorering och 
inredning. Någon uppgav att de inte hade kännedom om hur ansvaret är fördelat. Författaren 
anser att det därför är nödvändigt att tydliggöra för samtliga berörda, hur ansvaret är fördelat 
och vem som ska förväntas göra vad. Detta för att undvika att matmiljön glöms bort och att 
ingen part känner sig manad till att påverka denna. Bättre samverkan mellan 
skolmåltidspersonal och rektorn bör eftersträvas. Det finns även vetenskaplig fakta som 
förtydligar att matmiljön har ett samband med hur elever äter. Skolmatens Vänner uppger att 
matmiljöns utformande utgör en grundläggande förutsättning för att maten ska smaka bra16. 
Författaren menar att rektorn bör ha ett intresse för skolmatsalens matmiljö då dess 
utformande har ett samband med hur bra elever äter av skolmaten, vilket i sin tur även är av 
betydelse för hur eleverna presterar i skolan.  
 
När det gäller belysningen i matmiljön kan intervjupersonerna påverka användandet av redan 
befintlig ljussättning. De uttrycker att möjligheterna att påverka belysningen är som störst 
vintertid då intervjupersonerna kan tända levande ljus och därmed även dämpa ljudnivån 
bland eleverna. Andra lyckade beprövade metoder som använts för att påverka ljudnivån har 
varit att vistas i elevernas närhet samt att införa klasstävlingar. Intervjupersonalen uppger att 
det är deras ansvar tillsammans med lärarna att se till att dämpa ljudnivån. Lundin, Backman 
och Lenell (2005) hävdar genom en kartläggning som genomförts, att det finns ett samband 
mellan hur elever äter i skolmatsalen och hur de upplever matmiljön samt bullret. Författaren 
anser att det därför är angeläget att arbeta för att sänka ljudnivån i skolmatsalen. Ett sätt för att 
få ner ljudnivån i skolmatsalen är att låta eleverna äta i mindre matrum (FoU-enheten 
Primärvården Halland 2006).  
 

6.2.3 Möjlighet att påverka maten som serveras i skolmatsalen 

Intervjupersonerna upplever inte att de kan påverka skolmatens huvudkomponent, de uppger 
att förändringen från tillagningskök till mottagningskök har medfört att 
påverkansmöjligheterna har minskat. Något som är positivt är att intervjupersonerna kan 
påverka den mängd mat som de vill ha skickat till sig, hur den är kryddad samt vilken 
temperatur som är önskvärd. Genom att skriva kommentarer till tillagningsköket om 
måltidens popularitet kan de även påverka hur frekvent vissa måltider serveras. 
Tillagningsköken uppges även vara lyhörda. Författaren anser att det är positivt att 
skolmåltidspersonalen uppges ha ett gott samarbete med tillagningsköken och att de utifrån 
den rådande situationen ges möjlighet att till viss del påverka det som serveras. Dock anses 
situationen inte vara lika positiv när det gäller intervjupersonernas möjlighet att kunna 
påverka hur frekvent det ska serveras soppa. Intervjupersonernas åsikt om att minska antalet 
tillfällen då det serveras soppa har avvisats, trots att det är en måltid som inte är populär bland 
eleverna och genererar i mycket svinn. Det uppges vara av kostnadsskäl soppa serveras i 
skolan då det är ett billigt alternativ. Utifrån intervjupersonernas utlåtanden drar författaren 
slutsatsen att det i slutändan inte är ett hållbart beslut att servera soppa i den utsträckning som 
görs idag. Elever blir inte mätta eller kanske väljer att helt utebli från skolmåltiden. 
Författaren anser även att det i längden utgör en risk för att elever tappar förtroendet för 

                                                 
 
 
 
16 www.skolmatensvanner.se, 2009-01-21. 
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skolmaten som serveras. Elever som inte äter skolmaten blir enligt rapporten Ung i Halland 
trötta och hängiga, de ökar även risken för att äta onyttigt (FoU-enheten Primärvården 
Halland 2006). Enligt SOU (2000) kan elever som inte äter få minskad inlärningsförmåga.  
 
Kerstin Eriksson, enhetschef på Kost och Städ förtydligar att mottagningsköket ska ansvara 
för att köpa in råvaror som grönsaker, pasta, ris, dryck, bröd med mera17. Resultatet visar att 
intervjupersonerna kan påverka salladen samt de komponenter som serveras i samband med 
huvudkomponenten, det vill säga om det ska vara pasta, potatis eller liknande. Det finns dock 
en uppsatt budget som de ska förhålla sig till. Salladen är något som de främst uppger kunna 
påverka, det framgår även att de är mycket måna om denna. De lägger ner extra arbete på att 
erbjuda olika sorter, fylla på allt eftersom och i vissa fall även placera denna före 
huvudkomponenten. Det tolkas av resultatet att när intervjupersonerna har möjlighet att 
påverka det som serveras så gör de också detta fullt ut och med glädje. När det gäller salladen 
som de främst uppger att de kan påverka i och med att de helt bär ansvaret för denna, så sägs 
de även lägga ner mer tid och omvårdnad på denna. Vanligtvis exponerar de även salladen så 
att den syns och försöker att få den att se inbjudande ut. I samband med detta försöker de även 
uppmuntra eleverna till att ta till sig sallad. Författaren tolkar det som att när 
intervjupersonerna har möjlighet att påverka, tar de även fasta på detta och får ett ökat 
engagemang och vilja att förmedla maten på bästa sätt. Detta kan innebära att om 
skolmåltidspersonalen gavs ökad möjlighet att påverka måltidssituationen hade det kunnat 
medföra ökat intresse och omvårdnad av maten.  
 
Av resultatet framgick det även att intervjupersonerna kan påverka hur frekvent olika måltider 
serveras genom de kommentarer de skriver till tillagningsköken samt att de är lyhörda och har 
god kontakt. Dock går detta uttalande isär när det handlar om de försök de uppger att dem 
gjort för att påverka hur frekvent det serveras soppa.  
 
Det framgår att de upplever att det finns sätt att påverka det som serveras men att det handlar 
om att se möjligheterna. Det samma gäller det som serveras i skolmatsalen men att det uppges 
ta tid. Hinder som upplevs för att kunna påverka det som serveras är en anbudslista då inga 
köp får ske utöver denna. Det förekommer att någon kan påverka det som serveras genom att 
erbjuda eleverna två rätter, något som sägs ge en nöjdare gäst. Författaren tror att det är som 
intervjupersonerna nämner, att det går att påverka det som serveras men att det gäller att se 
möjligheterna. Även på detta område är det angeläget att det finns eldsjälar bland personalen, 
någon som är drivande och kan se möjligheterna att förändra och påverka.  
 
Det framgår av bakgrundsbeskrivningen att Kost och Städ kommer att genomföra en 
förändring som innebär att samtliga kommunens tillagningskök måste tillaga efter samma 
recept17. Något som enligt författaren kan medföra att intervjupersonerna får minskade 
möjligheter att påverka det som serveras, då tillagningsköken blir mer styrda. För att öka 
intervjupersonernas möjlighet att påverka det som serveras kan ett bra sätt vara att se till att få 
bättre samverkan mellan dem och tillagningsköken. Detta för att involvera personalen som 
arbetar i mottagningskök för att kunna påverka matsedeln. Idag är det kockar från 
tillagningsköken som bär ansvaret för att ta fram en matsedel17. Författaren anser att det kan 

                                                 
 
 
 
17 Kerstin Eriksson, enhetschef, Kost och Städ Varbergs kommun. Mailkontakt, 2009-02-10. 
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leda till ökat engagemang bland skolmåltidspersonalen om de gavs möjlighet att få vara med 
och bestämma vad som ska serveras.   
 
När intervjupersonerna bär ansvaret för att servera frukost och/eller mellanmål upplever de 
också att de kan påverka det som serveras, men med hänsyn till uppsatta riktlinjer. Det kan 
vara riktlinjer som hänvisar till att inte servera mat som innehåller för mycket socker. 
Intervjupersonerna anser att påverkansmöjligheterna har blivit mindre med åren. Vid skollov 
uppger intervjupersonerna att de tillagar skolmaten själva och att de kan erbjuda eleverna 
rester, på så sätt upplever de att de kan påverka det som serveras. Även i detta fall när 
intervjupersonerna uppger att det ges möjlighet att påverka det som serveras under skollov, 
får författaren bilden av att de lägger ner lite extra energi och arbete på det som serveras. 
Något som även detta kan styrkas med att inflytande leder till ökat engagemang.  
 
När städningen i skolmatsalen utförs av skolmåltidspersonalen upplever dem att de kan 
påverka kvaliteten av denna. När ansvaret är fördelat på någon annan part upplever de inte att 
de kan påverka kvaliteten, det uppges även vara vanligt att städning utförs först efter att 
matrester har torkat in. Intervjupersonerna framhäver att det är viktigt att matsalsborden är 
rena och fräscha när eleverna kommer för att äta. Skolmatens Vänner förespråkar att det är 
viktigt att det är rent och fräscht för att få en god upplevelse av matmiljön18. Författaren tolkar 
intervjupersonernas utlåtanden som att om städningen utförs av dem själva blir resultatet 
vanligtvis bättre.  
 

6.2.4 Möjlighet att påverka serveringen av skolmaten 

De som har ansvaret för schemaläggningen och när eleverna kommer för att äta är enligt 
intervjupersonerna kuratorn, rektorn och lärarna. De upplever att de till viss del kan påverka 
schemaläggningen, och resonera sig till en förändring om så skulle behövas. De menar att de 
skulle kunna hänvisa till bland annat varmhållning av maten. Några nämner att de inte har 
något inflytande alls över schemaläggningen. Under intervjuerna framkom det att tiden som är 
avsatt för eleverna att äta på kan tyckas vara knapp. Något som intervjupersonerna inte 
uppges kunna ändra då det är mycket som måste förändras för att få igenom ett sådant förslag. 
Enligt Livsmedelsverket (2005) är det angeläget att tiden som är avsatt för att äta ska upplevas 
räcka till för att kunna äta i lugn och ro. Minst 20 minuter ska vara avsatt och gärna samma tid 
varje dag (FoU-enheten, Primärvården Halland 2006). Författaren anser att det är angeläget 
att intervjupersonerna är involverade i schemaläggningen då det är en fråga som berör 
skolmåltidspersonalens arbetsmiljö. En undersökning från Stockholms läns landsting (2007) 
visar att ljudnivån kan reduceras i skolmatsalen om det är färre elever som äter samtidigt eller 
genom att blanda elever i olika åldrar. Författaren menar att om intervjupersonerna gavs 
möjlighet att påverka vilka elever som ska komma för att äta tillsammans hade 
skolmåltidspersonalens arbetsmiljö samt elevernas måltidssituation kunnat förbättrats. 
 
Serveringsdiskarnas placering samt skötsel upplever intervjupersonerna att de kan påverka, 
vilket enligt författaren upplevs som positivt. Dock uppges upplägget vara svårt att förändra, 
detta då serveringsvagnarna är försedda med fast placeringar samt att de anger att det finns 
skäl till att serveringen av maten sker efter en viss ordning. Salladen uppges vara en 
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komponent de kan styra över, denna kan placeras först, sist eller vid sidan om 
huvudkomponenten. Livsmedelsverket (2007) hänvisar till att salladen bör serveras först, för 
att eleverna ska få ett gott intryck av serveringen. Som tidigare framgått drar författaren 
kopplingen att intervjupersonerna blir mer engagerade för att arbeta med upplägg och 
exponera salladen när de är en komponent som de själva har förberett. Efter omorganiseringen 
till mottagningskök uppges möjligheterna för att påverka upplägget av maten ha minskat. De 
anger att de inte kan påverka upplägget av huvudkomponenten då den kommer färdig till dem. 
Enligt Livsmedelsverket (2007) är det viktigt att skolmaten serveras och läggs upp på ett 
trevligt sätt för att öka aptiten bland eleverna. Författaren fick ingen information om hur 
upplägget såg ut när intervjupersonerna mottog maten. Det behöver därför inte innebära att 
skolmaten inte serveras på ett trevligt sätt bara för att intervjupersonerna uppger att de inte 
kan påverka upplägget av huvudkomponenten.  
 
De intervjupersoner som ansvarar för att servera frukost och/eller mellanmål uppger att de har 
större möjlighet att påverka upplägget av det som serveras i dessa fall. Detta beror på att det 
är färre elever som äter och att de därmed ges möjlighet att duka upp maten vid borden. Detta 
är något som enligt intervjupersonerna ger en bättre måltidssituation då det blir mindre spring. 
Något som författaren upplever som positivt då det måste innebära en bättre matmiljö för 
eleverna samt en bättre arbetsmiljö för intervjupersonerna.  
 
När det gäller serveringsdiskarnas utformande är detta något som de inte uppges ha någon 
inverkan på, vilket förklaras med att ett gemensamt beslut har tagits i kommunen om att ta 
bort brickorna, ett beslut som intervjupersonerna uppger försökt förhindra att få igenom men 
utan resultat. En förändring som lett till det sämre då elever uppges spilla och bränna sig. 
Någon uppger dock att de trots allt händer att de tar fram brickorna när de anser att de är 
nödvändigt att använda dem. Tidsbesparing uppges vara den bakomliggande faktorn till att 
beslutet har tagits, intervjupersonerna menar dock att det är ett beslut som bör fattas av dem 
själva. Författaren håller med intervjupersonerna i resonemanget om att det är ett beslut som 
bör kunna fattas av skolmåltidspersonalen, detta då det berör deras verksamhet. Om 
intervjupersonerna anser att de har möjlighet att ta hand om efterarbetet med brickorna, bör de 
också få använda dem. Författaren tolkar resultatet som att om brickor användes skulle spillet 
minskas, vilket kan medföra att mindre tid skulle läggas på städning, något som i sig innebär 
tidsbesparing. 
 
Utöver detta finns det även önskemål på att förbättra eller utveckla serveringsdiskarnas 
funktion, något som sägs vara omöjligt då det inte finns resurser. En möjlighet som skulle 
kunna ges är att de fick ta över någon gammal serveringsdisk från något annat kök. Kerstin 
Eriksson uppger att ansvaret för inköp av serveringsdiskar och kantiner ligger på Kost och 
Städ19. Det sägs finnas ett behov av att ta del av nya serveringsdiskar för att däribland minska 
köerna samt för att kunna servera fler sallader, ett behov som enligt författaren är väsentligt 
för att kunna förbättra måltidssituationen. Författaren menar att det är av stor betydelse att se 
över skolmåltidspersonalens behov samt vad som kan göras för att tillgodose dessa. 
Begagnade serveringsdiskar skulle kunna komma till användning tills det finns resurser för att 
köpa in nya.  
 

                                                 
 
 
 
19 Kerstin Eriksson, enhetschef, Kost och Städ Varbergs kommun. Mailkontakt, 2009-02-10. 
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Matglädje är något som intervjupersonerna upplever kunna sprida, detta genom att se till att 
matmiljön är ren och fräsch, visa engagemang mot eleverna som även ska ses som gäster. 
Intervjupersonerna uppges kunna förmedla matglädje genom att vara positiva och glada. Det 
är positivt att intervjupersonerna upplever att de kan skapa matglädje i skolmatsalen, då det 
enligt författaren är av stor betydelse för hur elever uppfattar måltidssituationen. Av resultatet 
framgår det att samtliga intervjupersoner inte har samma möjlighet att vistas i elevernas 
närhet då de måste sköta sysslorna i köket. När det uppstår situationer där de inte kan vara 
närvarande, är det enligt författaren angeläget att tydliggöra vem som istället för 
skolmåltidspersonalen bör ansvara för att skapa matglädje och en god måltidssituation. Frågan 
är om ansvaret då bör läggas på att lärarna ska bidra med detta. Enligt författaren kan det dock 
upplevas vara för stort ansvar som lämnas över på lärarna och att det istället bör vara ett 
samarbete mellan skolmåltidspersonal och lärare. Med detta menar författaren att 
skolmåltidspersonalen bör ta sig tid till att vistas i matsalen under serveringen och dra ner på 
de materiella sysslorna, att ägna mer tid till eleverna anses vara av större värde för att skapa 
en god måltidssituation. Att kontakten mellan elever och skolmåltidspersonal är betydelsefull, 
framgår även av en undersökning utförd i Stockholms län, detta då resultatet tyder på att 
elever som ansåg att personalen ofta var trevlig, trivdes även bättre samt åt oftare i matsalen. 
Eleverna angav även att maten oftare var god och att de inte lika frekvent hade ont i magen 
(Trivsel i skolmatsalen – för dig som vill förbättra miljön i skolans matsal u.å.).  
 

6.2.5 Möjlighet att påverka elevernas matintag 

Intervjupersonerna uppger att eleverna äter mindre de dagar det serveras soppa i skolmatsalen. 
De berättar att de försöker kompensera detta genom att servera en matigare sallad samt rester. 
Andra sätt att försöka locka eleverna till att äta under dessa dagar är genom belöning, en 
metod som dock inte uppges vara hållbar. Andra metoder för att få elever att äta skolmaten 
uppges vara att servera två rätter, något som förklaras ge en nöjdare gäst. Enligt 
Livsmedelsverket (2007) bör skolan servera minst två rätter samt ett vegetariskt val. Det är 
positivt att intervjupersonerna försöker påverka elevernas matintag genom att servera 
alternativ till soppan. Inte minst för att det framgår att det är skolmåltidspersonalens enda 
möjlighet att påverka elevernas matintag under dessa tillfällen, detta då dem sedan tidigare 
har försökt att minska antalet dagar då det serveras soppa, men utan resultat.  
 
Genom att servera två rätter anser författaren att skolmatsalen kan omvandlas till en 
restaurangkaraktär då eleven ges möjlighet att välja mellan flera alternativ, något som även 
kan medföra att eleverna får en positiv inställning till skolmåltiden och att matintaget ökar. 
Det framgår av intervjuerna att det är svårt att locka elever till att komma för att äta i 
skolmatsalen, då maten inte tillagas på plats och att det därmed inte luktar mat. Elevernas 
matintag sägs istället kunna påverkas genom att ge eleverna möjlighet att vara delaktiga i 
köket och se hur skolmaten tillagas. Något som intervjupersonerna upplever att de inte kan 
genomföra då uppsatta riktlinjer förhindrar. Larsson och Norrgren (1992) menar att elever 
som är delaktiga i skolköket kan leda till ökat intresse för skolmaten. Möjligheter att införa 
elevdeltagande i skolköket stärks med att det idag inte uppges finnas lagstiftning som avvärjer 
elever till att medverka vid matlagningen20. Författaren anser att elevdeltagande eller någon 
form av studiebesök på tillagningsköken skulle kunna öka elevernas intresse för skolmaten. 
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Genom att ge elever möjligheten att vara med och följa processen för skolmaten, det vill säga 
från tillagning fram till skedet då den når mottagningsköket, skulle förtroende för skolmaten 
som serveras kunna stärkas bland eleverna. Matintaget bland eleverna skulle även kunna 
påverkas genom att skolmåltidspersonal var lyhörda för elevernas synpunkter och idéer om 
skolmaten och matmiljön. Författaren förespråkar matråd, vilket enligt Skolmatens Vänner 
kan öka intresset och engagemanget för måltidssituationen i skolan. Det uppges vara av stor 
vikt att även ha med rektorn och representanter från skolledningen, lärarkåren samt 
skolhälsovården21. Detta upplägg kan enligt författaren även bidra till ökat intresse för 
måltidssituationen samt bättre samverkan mellan skolmåltidspersonal och övriga parter på 
skolan. Ett matråd av detta slag skulle även kunna medföra att skolmåltidspersonalen upplever 
att deras verksamhet är av intresse för skolan i helhet. 
 
Elevernas matintag gällande grönsaker upplever intervjupersonerna att de kan påverka, detta 
genom att placera salladen först i serveringsledet. På så sätt uppges de kunna uppmärksamma 
vad eleverna tar till sig. Om det är nödvändigt uppmanar de eleverna till att smaka eller ta till 
sig mer. De försöker även tillgodose elevernas behov genom att erbjuda sallad som är 
oblandad och blandad. Enligt Livsmedelsverket (2007) bidrar ett varierat salladssortiment till 
ökad vilja att smaka samt ökat intag av grönsaker, en god väg till att få elever att äta 500 gram 
frukt och grönsaker som är den rekommenderade mängden som ska intas per dag. Författaren 
upplever att intervjupersonerna arbetar bra för att påverka elevernas intag av grönsaker, detta 
kan grundas i att salladen är den komponent som de är måna om och även har fullständigt 
inflytande över.  
 
Det uppges vara viktigt att provsmaka maten innan den serveras, detta för att på ett uppriktigt 
sätt kunna berätta för eleverna att den smakar bra. Intervjupersonerna upplever att de hela 
tiden måste uppmana eleverna till att smaka och inte göra dem rädda för att smaka. De som 
tar till sig för mycket mat får hejdas. De upplever att de inte kan ha fullständig kontroll över 
elevernas matintag, därför uppges även lärarna ha ett ansvar. Intervjupersonerna menar dock 
att elevernas matintag speglar hur de mår, extrema fall där någon elev inte äter 
uppmärksammas detta med hjälp från övrig personal på skolan. Enligt Nordlund och Jacobson 
(1997) är skolmaten viktig för elevernas prestation och välmående. Det är positivt att 
intervjupersonerna talar varmt för maten och uppmanar eleverna till att smaka. Författaren 
upplever att det är ännu viktigare att inte göra eleverna rädda för att slänga då det är något 
som anses kunna medföra negativ inställning till skolmaten och skolmåltidspersonalen. För att 
kunna uppmuntra eleverna till att smaka och ta till sig mat är en förutsättning att 
skolmåltidspersonalen kan närvara under serveringen och ge ett gott intryck.  
 
En uppställd portion indelad efter tallriksmodellen upplevs fungera bra för att påverka 
elevernas matintag, främst bland de yngre eleverna. Få anger att de använder sig av metoden, 
ett skäl till detta sägs vara brist på plats. Livsmedelsverket (2007) uppger att det är ett bra sätt 
att visa på hur en portion bör se ut. Om skolmåltidspersonalen tilldelar eleverna mat ska även 
detta ske efter tallriksmodellen. Då det framgår att det är på grund av platsbrist som en 
uppställd portion uteblir från att tillämpas uppger författaren att det finns andra metoder att 
använda sig av, planscher eller tavlor skulle kunna förmedla budskapet av hur en portion bör 
se ut. Enligt SOU (2000) ska skolan ge eleverna insikt i kostens betydelse för hälsan samt 
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förmågan att prestera. Intervjupersonerna anser att det är lärarnas ansvar att få eleverna till att 
komma till matsalen för att äta, då de kan väcka intresset och berätta för eleverna om 
skolmaten som serveras, hur den är framställd och vilka råvaror den innehåller. Lärarna anses 
ha goda möjligheter då de träffar eleverna på samma gång. Av intervjupersonerna framgår det 
att pedagogisk måltid är av betydelse för elevernas matintag, dock uppges detta inte alltid 
fungera som det ska. Intervjupersonerna berättar att de försökt att påverka lärarna till att sitta 
med eleverna, något som uppges fungera för ett kort tag. Livsmedelverket (2007) förtydligar 
att pedagogiska måltider utgör ett steg för att skolan ska grundlägga goda matvanor. 
Relationen mellan läraren och eleven bidrar till att eleven får en god inställning till mat 
samtidigt som det ges möjlighet till att på ett naturligt sätt föra ett resonemang om maten. 
Författaren menar att det är angeläget att ha fungerande pedagogiska måltider då 
skolmåltidspersonalen inte har samma möjlighet att sitta med eleverna och förmedla ett gott 
förhållande mellan eleverna och måltiden som ska intas. Det uppges även vara upprörande att 
lärare väljer att sitta tillsammans, trots att de har abonnemang som reducerar priset på 
skolmaten och som innebär att de ska äta tillsammans med eleverna.  
 
Författaren anser dock att det bör kunna ges tillfälle då skolmåltidspersonal träffar elever ute i 
klasserna för att kunna delge med information om skolmaten samt för att närmare presentera 
sig. En liten ansträngning som kan vara betydelsefull för att elever ska kunna få en god 
upplevelse av måltidssituationen. Förhållandet mellan elever och skolmåltidspersonal skulle 
kunna stärkas, vilket kan medföra att elever inte blir rädda för att ta kontakt med personalen. 
Av resultatet framgår det att intervjupersonerna skulle kunna tänka sig att informera om 
skolmaten på ett föräldramöte för att ge en positiv bild av det som serveras i skolan. De 
meddelar dock att detta skulle behöva ske på frivillig basis. Livsmedelsverket (2006) hävdar 
att ökad kunskap till bland annat föräldrar är viktigt för att de i sin tur ska kunna påverka 
barnen till en mer hälsosam livsstil. Enligt författaren upplevs det som tråkigt att 
intervjupersonernas vilja och engagemang att informera om skolmaten för föräldrar idag 
hindras på grund av att det inte avsätts resurser för detta. En sådan satsning skulle 
förmodligen inte innebära några större kostnader, i synnerhet inte om de sätts i förhållande till 
vad det kan generera för vinster, då föräldrar poängteras vara en viktig part för att grundlägga 
goda matvanor bland barn och unga.  
 

6.2.6 Kunskaper för att kunna påverka måltidssituationen 

I dagsläget upplever intervjupersonerna att deras kunskaper är goda för att påverka 
måltidssituationen. Kunskaperna relaterar dem till den långa erfarenhet de anser sig ha från att 
ha arbetat i skolkök. De menar att tillgången till ny kunskap har minskat de senaste åren. 
Förutom den utbildning som gäller egenkontroller, som är återkommande. Intervjupersonerna 
upplevs inte kunna påverka möjligheterna till att få ta del av ny kunskap. Någon nämner dock 
att de erbjudits delta under någon utbildningsdag men att de har fått stå för finansieringen 
själva men att de fått åka på delar av arbetstid. Önskemål för att ta del av datakunskap finns. 
Annat som nämns är fortbildning som kan förbättra maten, det vill säga sär- och dietkoster, 
dock ändrar de ganska snart åsikt om detta, då det går upp för dem att det är kunskap som inte 
är nödvändig sedan de blev mottagningskök. Författaren upplever att intervjupersonerna 
fortfarande lever kvar i gamla rutiner som tillagningskök, detta då de önskar ta del av 
utbildning som innefattar matlagning. De bör därmed förses med kunskap som är av betydelse 
för deras nuvarande verksamhet.  
 
Att utbildningstillfällena har minskat sedan omorganiseringen, då de blev mottagningskök är 
något som är oroväckande enligt författaren. Detta då personal i mottagningskök upplevs vara 
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i samma behov av utbildning för att påverka måltidssituationen. Då de inte tillagar skolmaten 
men serverar den, bör de vara i större behov av utbildning för att däribland exponera maten 
samt utnyttja matmiljön på bästa sätt för att skapa en god måltidssituation. Utbildning som 
skulle kunna bidra till att skolmåltidspersonal fick ökad delaktighet och påverkansmöjlighet i 
måltidssituationen. Under intervjuerna nämndes det att utbildning kan bidra till yrkesstolthet 
och vidgad syn, något som även bekräftas av författaren. Utöver detta anses även utbildning 
kunna bidra till ökat empowerment bland skolmåltidspersonalen. Enligt Tengland (2005) 
innebär empowerment att en person ges ökad makt, påverkan eller kontroll över sitt liv. 
Begreppet innefattar även att personer ska få ökad kunskap, handlingsförmåga samt 
självkänsla. Författaren menar att skolmåltidspersonalen kan få ökat empowerment genom att 
få ta del av fortbildning. Något som i sin tur även kan bidra till att skolmåltidspersonalen 
upplever känsla av sammanhang, det vill säga KASAM. Ett begrepp som innefattar 
komponenterna, begriplighet, hanterbarhet samt mening i tillvaron. Enligt Janlert (2000) 
innebär begriplighet att det finns strukturella riktlinjer medan hanterbarhet handlar om att en 
person ska ha resurser för att kunna hantera de krav och signaler som ges. Mening innebär att 
de krav och utmaningar som ges ska ha ett tydligt syfte, detta för att kunna påvisa vikten av 
att genomföra dem. Författaren menar därmed att fortbildning skulle kunna få 
skolmåltidspersonalen att se sig själva som en del i sammanhanget, det vill säga att de är 
betydelsefulla i arbetet för att skapa goda matvanor och en god måltidssituation. 
 
Region Halland är en part som skulle kunna erbjuda skolmåltidspersonal som är verksamma i 
regionen, kompetensutveckling i form av en inspirationsdag eller liknande där tips och idéer 
på hur måltidssituationen skulle kunna förbättras. Folkhälsopolitiska målområdet, Hälsa i 
arbetslivet förtydligar att det är viktigt att personal på arbetsplatser ges möjlighet att utvecklas 
i arbetet22. Något som författaren anser att fortbildning kan bidra till. Intervjupersonerna 
uppges ha väntat i flera år på att få ta del av fortbildning, något som enligt författaren utgör en 
riskfaktor för att skolmåltidspersonalen inte känner sig bekräftade och behövda. Faktorer som 
anses vara av värde för att uppleva hälsa i arbetslivet. 
 
Som komplement till fortbildning nämns möjligheten till utbyte med andra skolkök. Något 
som författaren ser som ett intressant alternativ, inte minst för att det skulle vara en 
kostnadseffektiv metod då det framgår av intervjupersonerna att den bakomliggande orsaken 
till utebliven fortbildning är brist på pengar. Det skulle även kunna resultera i att 
intervjupersonerna fick en vidgad syn på hur måltidssituationen kan påverkas och förändras. 
Det kunde fungera som en morot för att vilja prestera och engagera sig för att bli de skolkök 
som är mest framgångsrikt.  
 

6.2.7 Övergripande reflektioner 

Här presenteras de reflektioner som berör ett flertal frågeställningar. Intervjupersonerna 
upplever att de i sin helhet kan påverka måltidssituationen utifrån det som redan finns 
befintligt i skolmatsalen. Det vill säga användandet av såväl belysning, möbler samt 
dekorering. Det framgår dock att det är svårt att påverka inköp av nya inventarier och 
tillbehör. De anses därför kunna påverka utifrån små medel. Den bristande tillgången på 
pengar utgör i nästan samtliga fall ett hinder för att kunna påverka måltidssituationen. De 

                                                 
 
 
 
22 www.fhi.se, 2009-03-20. 
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komponenter som intervjupersonerna upplever att de kan påverka lägger de också ner mest 
energi på. Förhållandet mellan skolmåltidspersonal och rektorn sägs vara av stor betydelse för 
hur skolmatsalens behov av förändring prioriteras. De intervjupersoner som uppger att de har 
rektorer som värnar om skolmatsalen anser att de har bättre samarbete och har lättare för att få 
igenom sina önskemål. Intervjupersonerna uppger också att påverkansmöjligheterna på flera 
områden har minskat sedan de blev mottagningskök och de anser även att detta är tråkigt. Det 
tolkas dock som att intervjupersonens personlighet och inställning är av stor vikt för hur de 
upplever att de kan påverka måltidssituationen. Några var uppgivna och visade sig inte ha 
engagemanget och såg heller inte möjligheterna till att kunna påverka på samma sätt som de 
personer som hade ett mer positivt förhållningssätt. Författaren kan till viss del förstå att det 
finns en uppgivenhet bland intervjupersonerna, då resultatet tyder på att de kan ha fått avstå 
från att genomföra förändringar eller har fått vänta i flera år.  
 

6.2.8 Studiens bifynd 

De bifynd som valdes att presenteras visade att fåtal hade kännedom om Livsmedelsverkets 
råd, Bra mat i skolan. De som hade tagit del av råden upplevde även att de genom dessa hade 
fått bekräftelse på att de arbetade bra på vissa områden. Det framgick att intervjupersonerna 
kunde känna till råden utan att ha tagit del av den tryckta upplagan, de hade då fått vetskap 
om dess riktlinjer på möten. De som hade tillgång till en tryckt upplaga hade fått denna 
genom Region Halland och projektet Liv & Rörelse eller Internet. Intervjupersoner som inte 
hade tillgång till Livsmedelsverkets råd ansågs positiva till att söka upp denna.  
Enligt Livsmedelsverket (2007) utgör råden en betydande roll för skolpersonalen i arbetet för 
att främja goda matvanor. Att få har kännedom om Livsmedelsverkets råd stärks även av en 
studie genomförd av Rasmussen med flera (2004). Denna visar att få kommunala skolor i 
sydvästra Storstockholm tillämpade Livsmedelsverkets dåvarande riktlinjer som var 
framtagna år 2001. Detta trots att resultat tyder på att det finns koppling mellan elever som 
ansåg att skolmaten smakade bra och tillämpningen av Livsmedelsverkets riktlinjer. 
Författaren anser att det är av stor vikt att uppmärksamma råden så samtliga berörda parter 
inom skolan får kännedom om dem och därmed kan arbeta för att främja goda matvanor. 
Författaren tror att det i framtiden kommer att behövas läggas mer fokus på att synliggöra 
Livsmedelsverkets råd. Detta då Utbildningsdepartementet (2009) förtydligar i den nya 
skollagen att skolan ska erbjuda näringsriktiga skolmåltider, något som kommer att bedömas 
utifrån Livsmedelsverkets råd för bra mat i skolan. Författaren menar att det i framtiden kan 
komma att bli vanligare att skolköken arbetar efter råden. Förhoppningsvis inte endast utifrån 
skolmåltidens näringsinnehåll utan även utifrån de riktlinjer som ges angående matmiljön.  
 

6.2.9 Praktisk tillämpning och framtida forskning 

För uppdragsgivaren, Region Halland, kommer studien att verka som fortsättning på det 
avslutade projektet Liv & Rörelse. Det finns även förhoppning om att studiens resultat ska 
presenteras vid en konferens för skolmåltidspersonal, rektorer samt kost- och skolchefer i 
regionen. Tanken är att konferensen ska delge information om skolmåltidspersonalens 
upplevelser av att påverka måltidssituationen samt väcka diskussion om vad som är värdefullt 
att ta fasta på eller vad som utgör utvecklingsmöjligheter inom området. Författaren ansåg att 
det var ett aktuellt ämne att belysa då skolmaten upplevs vara ett ämne som är fokus, dock 
förekommer mest uttalanden av negativ karaktär där förbättrings- och utvecklingsmöjligheter 
vanligtvis anges. Författaren ansåg att det därför var intressant att studera 
skolmåltidspersonalens möjligheter att påverka måltidssituationen.  
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Då det har varit problematiskt att finna bakgrundsmaterial som belyser skolmåltidssituationen 
utifrån de som är verksamma inom denna, kan denna studie bidra med nya infallsvinklar och 
därmed vara av värde. För framtida forskning kan det vara värdefullt att får en djupare inblick 
och därmed ytterligare studera måltidssituationen utifrån skolmåltidspersonalens perspektiv. 
Det anses även finnas ett behov av att studera påverkansmöjligheterna för 
skolmåltidspersonalen i ett tillagningskök, detta då resultatet visar att intervjupersonerna styrs 
av tillagningskökens arbete. Det skulle därför vara intressant att studera om tillagningsköken 
har möjlighet att påverka eller om de i sin tur styrs av Kost och städ.  

6.3 Etikdiskusssion 

 
Studien har uppfyllt samtliga fyra forskningsetiska principer. Dock kan tillvägagångssättet vid 
rekryteringen av intervjupersoner diskuteras då författaren vid det första skedet valde att ta 
hjälp av intervjupersonernas arbetsgivare för att mottaga ett urvalsförslag, vilket kan upplevas 
oetiskt då intervjupersonerna inte blir anonyma. Dock medförde vissa omständigheter att 
författaren själv utförde ett kompletterande urval och därmed har arbetsgivaren ingen vetskap 
över vilka intervjupersoner som slutligen ingick i urvalet. Efter mötet med intervjupersonerna 
gavs även intrycket att flertalet av intervjupersonerna såg sin medverkan i studien med 
öppenhet och därmed inte ansåg att det var av stor vikt att de förblev anonyma. Författaren 
har dock levt upp till detta forskningskrav men kan inte ansvara för om intervjupersonerna 
valt att delge för andra om sin medverkan i studien. Ett annat etiskt ställningstagande som 
uppkom under studiens gång var att författaren fick avstå från att använda ett citat, detta på 
uppmaning från en intervjuperson då det skulle kunna tydliggöra intervjupersonens 
medverkan i studien.  
 
Författaren anser att det har varit av etiskt värde att belysa skolmåltidspersonalens upplevelser 
av att kunna påverka måltidssituationen, då det enligt författaren upplevs vara en grupp som 
vanligtvis inte kommer till tals. Vilket även stärks med att intervjupersonerna ansågs vara 
tacksamma för sin möjlighet till att medverka i studien. Under intervjutillfällena hade de även 
lätt för att delge med sina upplevelser. Det förekom även en förförståelse från författarens sida 
om att det finns information och forskning inom elevernas perspektiv på måltidssituationen, 
men inte de som är verksamma inom denna, detta är något som även senare bekräftades.
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SLUTSATSER 
 

• Skolmåltidspersonalen upplever att de kan påverka skolmatsalens matmiljö genom hur 
de använder sig av det som redan finns befintligt i skolmatsalen, det vill säga möbler, 
dekorering och inredning samt belysning. De kan därmed inte påverka inköp av nya 
inventarier. När städningen utförs av dem själva upplever de även att de kan påverka 
hur denna utförs, men inte om den utförs av någon annan. Ljudnivån kan de till viss 
del påverka. 

 
• Skolmåltidspersonalen upplever inte att de kan påverka huvudkomponenten som 

serveras i skolmatsalen. De kan dock påverka den mängd mat som är önskvärt att få 
skickat till sig, hur maten är kryddad samt vilken temperatur den har. De kan påverka 
de komponenter som serveras därtill, det vill säga om det ska serveras pasta eller 
liknande. Innehållet i salladen kan skolmåltidspersonalen påverka. 

 
• Tidpunkten för när skolmaten ska serveras uppger skolmåltidpersonalen inte att de kan 

påverka. Däremot kan de till viss del påverka hur skolmaten ska serveras, såsom 
upplägg av maten. Något annat som de upplever kunna påverka är matglädje i 
skolmatsalen. Val av arbetskläder uppges skolmåltidspersonalen inte kunna ha 
inflytande över.  

 
• Till viss del kan skolmåltidspersonalen påverka elevernas matintag. De använder sig 

av olika metoder och tillvägagångssätt, några exempel som nämns är att servera sallad 
med varierat utbud, att inte göra eleverna rädda för att smaka samt ha en uppställd 
exempelportion enligt tallriksmodellen.  

 
• Kunskapen hos skolmåltidspersonalen upplevs vara god samtidigt som det finns 

önskemål om fortbildning inom vissa områden för att kunna påverka 
måltidssituationen.  

 
• Det är få som har kännedomen om Livsmedelsverkets råd, Bra mat i skolan och ännu 

färre arbetar efter dem.  
 
Samtliga frågeställningar har besvarats och därmed har även studiens syfte uppfyllts.  
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Bilaga 1 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
Jag sänder dig detta informationsbrev inför den planerade intervjun vecka 5. Undersökningens 
syfte är att studera skolmåltidspersonalens upplevelser av att kunna påverka 
måltidssituationen i skolan. Undersökningen utförs av Josefin Sejnelid som läser tredje året på 
Folkhälsovetenskapliga programmet vid Mälardalens Högskola i Västerås. Undersökningen 
kommer att resultera i ett examensarbete i folkhälsovetenskap och kommer därmed bli en 
offentlig handling. Undersökningen kommer att ge uppdragsgivaren, Region Halland en 
fördjupad bild av skolmåltidspersonalens upplevelser gällande måltidssituationen och därmed 
utgöra en fortsättning på det avslutade projektet Liv & Rörelse som bland annat syftat till att 
skapa goda matvanor.  
 
Urvalet har skett med hjälp av Kerstin Eriksson på Kost och Städ i Varbergs kommun samt 
utifrån Varberg kommuns hemsida där olika skolor med mottagningskök har valts ut på grund 
av dess varierade elevantal och lokalisering.  
 
Ditt deltagande är frivilligt och du har därmed rätt att när som helst avbryta utan att behöva 
uppge orsak. Det skulle vara mycket värdefullt att få ha dig med i studien då kvaliteten är 
beroende av ditt enskilda svar.  
 
Intervjun kommer att ta mellan 45-60 minuter och den kommer att spelas in. Det insamlade 
materialet kommer att bearbetas av studenten. Hela eller delar av intervjun har rätt att 
publiceras. Det insamlade materialet kommer endast att användas till denna studie. Under 
studiens gång kommer banden att förvaras på ett säkert sätt och när undersökningen är 
genomförd kommer det insamlade material att förstöras. Hänsyn kommer att tas till de 
deltagande genom att undvika att presentera data som skulle göra det möjligt för 
undersökningspersonen att identifieras.  
 
 
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till: 
Josefin Sejnelid på telefon 0702-75 39 91 eller e-post jsd06003@student.mdh.se 
 
 
_____________________________ 
Josefin Sejnelid, ansvarig för studien 
 
Uppdragsgivaren Region Halland kontakt: Pernilla Isaksson, telefon 035-179878 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Jag samtycker till att medverka i intervjustudien om upplevelser av att kunna påverka 
skolmåltidssituationen i skolan: 
Namnunderskrift_________________________________________________________  
Namnförtydligande_______________________________________________________  
Telefonnr______________________________________________________________  
Ort, datum_________________________________________________________________  

 
(Detta missivbrev med underskrift lämnas till Josefin i samband med intervjun) 



 

Bilaga 2  
 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor: 
- Hur länge har du arbetat som skolmåltidspersonal? 
- Vad har du för utbildning bakom dig? 
- Vad innebär det för dig att arbeta som köksansvarig? 
- Hur många elever äter hos er varje dag? 
- Hur många sittningar har ni per dag? 
 
 
Matsalens fysiska matmiljö: 
- Kan du berätta närmare hur du upplever att måltidsmiljön och omgivningen är i er 
skolmatsal? (probes: kan du beskriva närmare om det?) 
- Kan du berätta närmare hur du upplever att lokalens utrymme är? (probes: rymlig/trång) 
- Hur upplever du att ljuset är i er skolmatsal? (probes: behaglig, lagom stark/svag) 
- Hur upplever du att ljudnivån är? (probes: hög, låg, acceptabel, oacceptabel) 
- Hur upplever du att möblerna är? (probes: stolar och bord) 
- Hur upplever du att städningen är? (probes: bra, dålig) 
- Om vi pratar om serveringsdiskarna och matvagnarna hur upplever du dem? 
- Kan du berätta om du upplever att det är någon/några av dessa komponenter som du kan 
påverka mer eller mindre i måltidsmiljön? 
- Har du eller ni någon gång gjort något för att påverka dessa komponenter som ingår i 
måltidsmiljön? (probes: kan du berätta mer om detta?) 
- Kan du beskriva de komponenter som du främst skulle vilja påverka? (probes: hur 
menar du då?) 
- Vem anser du då har ansvaret för den fysiska måltidsmiljön i er skolmatsal? (probes: kan 
du utveckla det?) 
 
 
Matsalens matmiljö, elever, kö och tid: 
- Hur upplever du att måltidsmiljön är gällande köbildning i er skolmatsal? (probes: långa, 
korta köer, hur upplever du det? Kan du påverka det och i så fall hur?) 
- Mellan vilken tid äter eleverna? (probes: samma tid eller varierade, hur upplever du det?) 
- Kan du beskriva hur du upplever att tiden som är avsatt för eleverna att äta är? (probes: 
hur anser du att tiden är disponerad? Bra, dåligt, tillräcklig, otillräcklig, hur menar du då?) 
- Följdfråga: Är det något du kan påverka? (probes: när eleverna ska äta och maten ska 
serveras, på vilket sätt, hur menar du då?) 
 
 
Matsalens matmiljö, maten: 
- Kan du berätta närmare hur eleverna får mat på sin tallrik? (probes: självbetjäning, 
uppläggning av er personal?) 
- Kan du berätta närmare hur serveringen av maten sker på denna skola? (probes: var 
maten tas ifrån, kantiner, bleck på serveringsvagn, skålar på bordet) 
- Följdfråga: Hur upplever du denna metod? (probes: att det är upplagt på detta sätt, bra, 
dåligt) 



 

- Kan du berätta hur placeringen av serveringsdiskarna ser ut? (probes: hur många 
serveringsdiskar, marserveringens placering, matens upplägg och ordning, hur ser du på 
detta?) 
- Hur upplever du kunna påverka det som handlar om serveringen av maten? (probes: 
diskarnas placering, ordningsföljd,, upplägget av maten, hur det ser ut?) 
- Känner du till Livsmedelverkets råd – Bra mat i skolan (visa denna)? (probes: på vilket 
sätt tillämpas/följs råden, fokus på olika delar?) 
 
 
Måltidssituationen, pedagogiskt ansvar: 
- Vem anser du bär ansvaret över vad som serveras i er skolmatsal? (probes: på vilket sätt, 
hur menar du då) 
- Upplever du att ni kan påverka det som serveras i er skolmatsal? (probes: på vilket sätt, 
visa delar, hur, varför inte, hur anser du att det är på det sättet) 
- Kan du beskriva dina upplevelser av hur eleverna äter? (probes: mycket, lite, går det att 
påverka?) 
- Vad gör du om eleverna inte äter? (probes: finns det någon handlingsplan/policy för 
detta? – är det någon mer som blir involverade i detta, skolsköterska, rektor, föräldrar, övrig 
skolpersonal) 
- Vem anser du bär ansvaret över att få eleverna att äta det som serveras i skolmatsalen? 
(probes: hur mycket barnen ska äta, och vad dem ska äta mer av?) 
- Upplever du kunna påverka hur eleverna äter? 
- Vem anser du ska förmedla information till eleverna om maten som serveras i er 
skolmatsal? (probes: hur får eleverna information, vem anser du ska marknadsföra maten, på 
vilket sätt?)  
- Följdfråga: På vilket sätt förmedlas information om maten till eleverna? (probes: talar ni 
om dagens mat, menytavla, presentation av dagens rätt, matsedel, utskick?) 
- Hur anser du att eleverna ska få information om hur mycket och av vad eleverna bör äta 
mer av? (probes: av er, skolpersonal, föräldrar, andra) 
- Finns det något i er matsal som visar på hur en portion bör se ut? (probes: modell 
uppdukad, tallriksmodellen, planscher)  
- Kan du beskriva vad som menas med ordet matglädje för dig? (probes: lust att äta) 
- Vem anser du ska förmedla matglädje till eleverna? (probes: hur menar du då, på vilket 
sätt, hur gör du då, har ni någon metod?)  
- Följdfråga: upplever du att du förmedlar matglädje till eleverna? 
- Har skolmåltidspersonalen någon kontakt med eleverna under måltidssituationen? 
(probes: finns ni ute bland eleverna under måltidssituationen, lägger upp mat på tallriken) 
 
 
Måltidssituationen, pedagogiska måltider för lärarna: 
- Kan du berätta närmare vad pedagogiska måltider innebär för dig? (probes: nödvändigt, 
inte nödvändigt) 
- Hur upplever du att de pedagogiska måltiderna är på er skola? (probes: har ni 
pedagogiska måltider, vem är det som äter, samma eller varierande personer som äter, hur 
fungerar det?) 
 
 
Personalfaktorer, titulering och kläder: 
- Kan du berätta benämningen på din yrkestitel som du är anställd som? (probes: mattant, 
skolmåltidspersonal, kökspersonal, bambatant, kock) 



 

- Kan du berätta hur eleverna titulerar dig? (probes: hur upplever du detta?) 
- Hur anser du att du vill tituleras? (Probes: hur titulerar du dig själv?) 
- Upplever du att det har någon betydelse för ditt yrke hur du tituleras? 
- Kan du berätta vad du har för arbetskläder? (probes: hur ser du på dina arbetskläder? 
Hur upplever du att de är, funktionella, lämpliga, passande, kan du påverka vad du har på 
dig?) 
 
 
Utbildning: 
-Kan du beskriva hur du anser att dina kunskaper är för att kunna påverka 
skolmåltidssituationen utifrån det som vi hittills har pratat om? (probes: tillräckliga, rätt 
kunskap, saknar kunskap i något?) 
- Kan du beskriva din inställning till fortbildning för er skolmåltidspersonal? (probes: finns 
ett behov eller inte, positiv eller negativ, kunnighet, möjligheter att växa, välmöjligheter, kan 
du utveckla, vilja lära sig något?) 
- Har du under din tid som skolmåltidspersonal fått möjlighet att gå någon fortbildning som 
på något sätt har gjort det möjligt att påverka måltidssituationen? (probes: Önskemål om 
mer, mindre, kan du berätta mer om den, hur ser du på att det är så, lett till förändring?) 
 
 
Förhållandet till övrig personal på skolan: 
- Ingår du eller ni i något arbetslag/grupp/råd där övrig skolpersonal finns med?  
- Finns ni skolmåltidspersonal representerade på skolans personalmöten? 
- Hur upplever du att förhållandet till övrig skolpersonal är? (probes: bra, mindre bra, 
dåligt, kan bli bättre, saknas?) 
- Anser du att det finns behov av mer samarbete mellan skolmåltidspersonal och övrig 
personal? (probes: och i så fall varför och på vilket sätt, på vilket sätt är det viktigt?) 
 
 
Måltidssituationen, elevdeltagande: 
- Kan du beskriva din inställning till elevengagemang i skolmatsalen? (probes: köket, 
positivt, negativt, eleverna med och hjälper till i köket/matsalen/servering?) 
- Är eleverna på något sätt engagerade/delaktiga i det som händer i skolmatsalen på er 
skola? (probes: delaktiga i matlagning/servering/utformande av skolmatsalens miljö/lokal?) 
- Är eleverna på något sätt engagerade/delaktiga i skolmåltidsfrågan på er skola? (probes: 
gällande vad, när och hur maten ska serveras?) 
- Kan du beskriva hur elevernas möjlighet att påverka måltidssituationen ser ut? (probes: 
påverka maten och miljön, om ge exempel på något som de påverkat?) 
- Finns det något forum där ni skolmåltidspersonal samarbetar med elever på skolan? 
(probes: matråd, möten om ja, kan du berätta mer om detta vilka är med?) 
 
 
Avrundning: 
Nu hade jag inget mer att fråga, är det något som du undrar över? Det kanske har dykt upp 
några frågor eller funderingar under intervjun? Något som du vill tillägga som jag har missat? 
Hur upplevde du intervjun? Jag kommer att skriva ut intervjuerna och plocka ut något citat 
eller delar av intervjun, vill du läsa och godkänna utskriften av intervjun innan jag använder 
mig av detta? I så fall skulle jag vilja be om din e-postadress.  
 


