
”Får jag äta det här?” 
En studie om allergener i förskolan 

Ellinor Jyrell  

För avläggande av filosofie kandidatexamen i Informationsdesign 
med inriktningen Textdesign 

Ett examensarbete på grundnivå, 15 hp 
Handledare Lena Stenberg 
Examinator Yvonne Eriksson 
Akademin för Innovation, design och teknik  
Mälardalens högskola 
2016-06-03  
  



 II 

 

  



 III 

Sammanfattning 
 

I storkök är det viktigt att specialkost hanteras på rätt sätt. Får en allergiker i sig fel 
kost finns det en risk att allvarliga allergiska reaktioner uppstår. Följande arbete har sin 
utgångspunkt från hanteringen av specialkost och kunskap kring allergener på Viby 
förskola i Håbo kommun. Genom intervjuer med kökspersonalen i kombination med 
en enkätundersökning med förskolans pedagoger och vikarier har jag ringat in ett 
problemområde. Målet med arbetet och gestaltningsförslaget är att öka kunskapen hos 
både kökspersonalen, vikarier och pedagogerna på förskolan så att fler har 
grundläggande information om ämnet allergener. Gestaltningsförslaget består av två 
delar – en broschyr och en översikt över allergiker i form av en tabell. 
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Abstract 
 

In school kitchens, it is important that special diets are handled properly. If an allergic 
person eats the wrong diet, there is a risk that a serious allergic reaction occurs. 
Following report has its starting point from the management of special diets and 
knowledge surrounding the allergens at the preschool Viby förskola in Håbo. Through 
interviews with the kitchen staff, combined with a survey with the preschool teachers 
and substitutes, I have identified a problem area. The goal of the report and design 
proposal is to increase knowledge of both kitchen staff, substitutes and teachers at the 
preschool so that more of them have basic information about the subject allergens. The 
design proposal consists of two parts – a brochure and a summary of the allergic 
people in a chart. 
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Förord 

 
När jag har tvivlat på mig själv, när jag känt mig vilse, när jag tappat motivationen. 
Många personer runt omkring mig har varit betydelsefulla för genomförandet av detta 
examensarbete. Några av dem vill jag uppmärksamma extra mycket.  

Min handledare Lena Stenberg har varit ett viktigt stöd för mig genom hela 
arbetsprocessen. Tack! 

Min handledningsgrupp har kommit med flera intressanta synpunkter och förslag till 
arbetet. Tack! 

Min familj har stöttat mig och hjälpt till att se saker med nya ögon. Tack! 

Mina vänner som jag suttit tillsammans med i skolans datorsal har ständigt gett mig ny 
energi. Och lärt mig att källan till att orka långa dagar är att dricka kaffe. Tusen tack! 
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Inledning  

 
I inledningen presenteras bakgrund, syfte och frågeställning till arbetet samt 
beskrivning av målgruppen för gestaltningsförslaget. Ett avsnitt med definierade 
begrepp presenteras även i detta kapitel.  

 
Bakgrund  
Allergener i mat är viktigt att hantera på ett säkert sätt. Vissa allergier kan ge allvarliga 
konsekvenser och därför behöver hanteringen av specialkost skötas utan tveksamhet 
om innehållet i maträtterna.  

Vad som skiljer förskolekök från andra restauranger och storkök är deras tydliga 
rutiner för antal matgäster och antal portioner specialkost. Dessutom är förskolebarnen 
små, 0–6 år gamla, och kan inte förväntas vara uppmärksamma på ingredienser och 
eventuella allergener i maten som serveras. 

Styrdokument  
Styrdokumenten är lagar, regler och riktlinjer som verksamheten bör eller måste följa. 
Några aktuella styrdokument för detta arbete är miljöbalken framtagen av Regeringens 
miljö- och energidepartement, samt en broschyr för storkök inom vård, skola och 
omsorg framtagen av Livsmedelsverket. Utdragen nedan innehåller riktlinjer som 
understryker vikten av kompetent personal. 

Miljöbalken (1998:808) 

2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 

[…] 

2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn 
till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda 
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de 
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för 
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa 
möjliga teknik. 
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Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta 
att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön. (Miljö- och energidepartementet 
1998) 

Uttrycket ”skydda människors hälsa och miljö mot skada eller olägenhet” som 
nämndes i 2 §, kan tolkas som att måltider på en förskola ska hanteras rätt. 

Livsmedelsverket  
I Livsmedelsverkets broschyr ”Den värdefulla måltiden i vården, skolan och 
omsorgen” finns riktlinjer för ett helhetsperspektiv av bra måltider i offentliga 
verksamheter.  

Satsa på kunskap och kompetens  

Se till att skapa en måltidsverksamhet som lockar till sig kompetent 
och engagerad personal – det kan göra stor skillnad. Alla som 
arbetar med eller nära måltiden behöver kunskap om vad som 
kännetecknar en bra måltid, vad den kan bidra till och vilken roll 
just de har. Det gäller såväl rektorer och äldreomsorgschefer som 
kockar, pedagoger och vårdpersonal. (Livsmedelsverket 2015, Den 
värdefulla måltiden i vården, skolan och omsorgen) 

Viby förskola 
Detta examensarbete har sin utgångspunkt i hanteringen av specialkost samt kunskap 
och rutiner kring allergener på Viby förskola i Håbo kommun. 

Viby förskola har ett tillagningskök vilket innebär att alla måltider tillagas på plats på 
förskolan. Arbetsplatsen har 19 anställda förskolepedagoger och två personal som 
arbetar i köket (Stabarkovic´ 2016-04-21). Utöver den ordinarie personalen är det 
vanligt förekommande med vikarier i förskoleverksamheter. Det innebär en stor 
variation på personal från dag till dag. Många vikarier är återkommande och befinner 
sig på flera olika avdelningar, medan vissa arbetar på förskolan endast ett fåtal gånger.  

Under alla måltider på Viby förskola är det förskolepedagoger tillsammans med 
vikarier som ansvarar för hantering av maten från kök till bord. På morgonen meddelar 
pedagogerna hur många personer som ska äta av lunchen, samt vilka barn med 
specialkost som är närvarande. Kökspersonalen lagar mat och ansvarar för att ställa rätt 
mängd och sorts mat på varje avdelnings matvagn. Vagnen hämtas i köket av 
pedagogerna och tas till respektive avdelning där maten serveras till barn och personal. 
Portioner med specialkost är markerade med namn och vilken allergen maträtten inte 
innehåller.  

På Viby förskola förekommer det inte någon form av utbildning om allergener för 
nyanställd eller vikarierande kökspersonal. Vid mitt besök på förskolan hade kocken 
för närvarande arbetat i förskolans kök i sex månader men hade cirka 18 års erfarenhet 
av arbete i olika köksverksamheter (Torgén 2016-04-21). Köksbiträdet hade vid 
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samma tillfälle arbetat på Viby förskola i fyra månader, men utan tidigare erfarenhet av 
att arbeta i storkök (Norgren 2016-04-22). Hon hade ingen utbildning inom området 
utan har lärt sig mycket av förskolans kock. 

Det finns inte heller någon information som pedagogerna kan ta del av, trots att de har 
en betydande roll för den dagliga serveringen av måltiderna.  

 
Syfte  
Syftet med arbetet och besöket på Viby förskola var att ta reda på hur rutiner kring och 
hantering av livsmedel med allergener går till. Jag ville ta reda på hur säkra 
pedagogerna och kökspersonalen känner sig om hur allergener och specialkost bör 
hanteras, just för att det kan uppstå allvarliga situationer om en allergiker äter fel kost. 

Min målsättning är att all personal på förskolan ska ha samma grundläggande 
information om ämnet allergener. I dagsläget verkar ordinarie personal informera den 
som är ny på arbetsplatsen om vilka barn som ska ha specialkost. Men hur säker är 
mun-till-mun-metoden? Får alla berörda informationen? Får alla samma information?  

Enligt min undersökning på arbetsplatsen uppstår emellanåt en viss osäkerhet vad 
gäller om rätt personer fått rätt specialkost, speciellt när det är tillfälliga vikarier på 
avdelningarna eller i köket. Därför vill jag att kunskapsökningen ska få fler av de som 
ansvarar för måltiderna att vara uppmärksamma på att hanteringen går rätt till, till 
exempel att rätt mat finns på matvagnarna. Information till vikarier ska finnas 
tillgänglig utan att någon behöver komma ihåg att tala om vad som gäller. Det ska vara 
en säkerhet för föräldrar till allergiska barn att arbetsplatsen har rutiner kring hur 
vikarier och nyanställda informeras. Föräldrarna till allergiska barn är en stor 
intressentgrupp för området. Fler intressenter är förskolans ledning och kommunens 
kostenhet som bör vara angelägna om att personalen har en tillräcklig kunskapsnivå för 
att måltider och specialkost ska hanteras på ett lämpligt sätt. 

 
Frågeställning 
Hur skulle informationsdesign, genom text och bild i samverkan, kunna öka 
personalens insikt i hur allergener verkar, samt förbättra hanteringen av specialkost i en 
förskolemiljö?  

Underfrågor  
• Anser sig förskolepedagogerna ha tillräcklig kunskap om allergener, i 

förhållande till deras ansvar att servera specialkost? 
• Vilken typ av information behöver förskolepedagogerna, i förhållande till 

deras ansvar att servera specialkost?  
• Vilken typ av information om allergener får kökspersonalen? 
• Vilken typ av information om allergener får förskolepedagogerna?  
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Målgrupp  
Gestaltningsförslaget riktas till personalen på förskolan, både kökspersonal och 
pedagoger, då alla ansvarar för servering av maten. Kökspersonalen består av en kock 
som lagar all mat, och ett köksbiträde som utför assisterande uppdrag. Kocken har 
erfarenhet och utbildning om allergener, men inte köksbiträdet. För tjänsten som 
köksbiträde finns inget utbildningskrav och egen erfarenhet av allergener och 
specialkost kan inte förväntas.  

Målgruppen är personalen på förskolan som inte har tidigare erfarenhet av ämnet 
allergener, både bland pedagoger, vikarier och kökspersonal. 

 
Avgränsning  
Jag fokuserar främst på tilltal och stil i texten till gestaltningsförslagets broschyr. Då 
informationen kan jämföras vid ett bruksmaterial har den grafiska formen anpassats för 
att underlätta läsningen men utan att störa textinnehållet. För gestaltningsförslagets 
andra del, en översikt om vilka barn som kräver specialkost, har jag endast tagit fram 
en mall för informationen som personalen kan följa och anpassa i sin verksamhet.  

 
Definition av begrepp 
Följande begrepp är viktiga för den slutliga gestaltningen och för förståelsen av 
förskolans verksamhet. 

Allergener 
Allergiframkallande ämnen i livsmedel som orsakar allergi eller överkänslighet 
(Livsmedelsverket 2016, Allergener). 

Avdelning 
Förskolan har sex avdelningar med cirka 20 barn och 3–4 förskolepedagoger var. Två 
av dessa avdelningar är i skrivande stund för småbarn i åldrarna 0–3 år, medan övriga 
avdelningar består av större barn, 3–6 år. Det är inne på avdelningarna som maten äts. 
(Stabarkovic´ 2016-04-21) 

Pedagoger 
På förskolan arbetar barnskötare och förskollärare som ordinarie personal. Dessa 
benämns i rapporten gemensamt för förskolepedagoger eller endast pedagoger. Utöver 
den ordinarie personalen arbetar även vikarier som kan vara helt nya på arbetsplatsen, 
inte känna barnen och inte ha erfarenhet eller utbildning inom förskoleverksamheten. 
(Stabarkovic´ 2016-04-21) 
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All personal på förskolan 
Begreppet syftar här på både förskolans pedagoger, vikarier och kökspersonalen. Hit 
räknar jag dock inte städpersonal eller förskolans ledning. 

 
Tidigare studier 
Om allergener finns en rad studier gjorda. Ett exempel är Järvenpää m.fl. (2014) som 
har undersök hur allergier bland barn i första klass, 6–7 år, har utvecklats i Finland.  

Studier om allergener och specialkost i förskolan har genomförts på flera svenska 
universitet och högskolor, men som dock inte har granskats än. Bjärmark (2011) 
utförde en kontroll om hanteringen av allergenfri kost fungerar bra i utvalda storkök 
för skola, förskola och äldreomsorg. Resultatet visade att hanteringen fungerade bra 
och kontrollen godkändes (Bjärmark 2011). En studie av Eriksson och Kjellander 
(2011) beskriver hantering, utbildning och kunskap om matallergier bland 
kökspersonal i mottagningskök. Mottagningskök är storkök som får färdig mat 
levererad till platsen och endast ansvarar för uppvärmning och servering av maten. 
Undersökningen visar att det finns ett behov av mer kunskap om matallergier och 
överkänslighet hos personalen (Eriksson & Kjellander 2011). 

Vidare har studier gjorts bland annat om hur allergener kan uteslutas ur mat, här 
specifikt gluten, (Haraszi m.fl. 2011), samt vilka typer av allergier som kan uppkomma 
kring överkänslighet mot vete (Tatham & Shewry 2008). 

Många har alltså varit inne på området allergener och emellanåt även i kombination 
med förskolemiljöer. Däremot har jag inte uppmärksammat tidigare studier med ett 
jämförbart fokus som i detta arbete, och framför allt inte med resultatet av en 
gestaltning.  
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Teorier 

 
Teorierna är tillämpade i gestaltningsförslaget och visar sig i hur jag har arbetat med 
text och formgivning. Teorierna om text är i huvudsak hämtade ur Lagerholms (2008) 
kapitel om begriplighet och läsbarhet, i kombination med Hellspongs (2001) 
beskrivning av läsbara texter, samt Gunnarssons (citerad i Melin & Lange 1989) 
perspektiv på läsning och läsprocesser. Materialets struktur och form bygger på 
Björkvalls resonemang kring multimodalitet (2009) och Hellmarks resonemang kring 
typografi (2006). 

 
Texter 
Lagerholm (2008 s. 215) förklarar att varje enskild kommunikation har ett mål. 
Beroende på målet med läsningen använder vi olika lässtrategier, som till exempel att 
memorera fakta i kurslitteratur inför ett seminarium eller ”skumma” igenom en 
bruksanvisning för att förstå ett fel (Lagerholm 2008 s. 215).  

Även Hellspong (2001 s. 85) diskuterar hur lässtrategier påverkas av läsmål. Hur vida 
en text anses vara läsbar beror i sin tur på dels läsmålet, dels på mottagarens läsvanor, 
intressen och kunskap inom ämnet (Hellspong 2001 s. 85). Gunnarsson (Melin & 
Lange 1989 s. 12) sammanfattar detta med att mottagarens sammanlagda kunskaper 
påverkar hur informationen tolkas. 

Följande utdrag har jag haft i åtanke under framställningen av texten till broschyren. 

I en pedagogisk och fackorienterad text kan […] konkretiserande 
grepp underlätta förståelsen. Om författaren behandlar ett för 
läsaren främmande och teoretiskt innehåll kan han eller hon försöka 
att förankra detta innehåll i eller jämföra det med ett sammanhang 
som är bekant för läsaren. (Lagerholm 2008 s. 216) 

Jag har inte anpassat min text till ett lågt LIX-värde. LIX är en förkortning för 
Läsbarhetsindex som räknar antal korta ord, det vill säga upp till sex bokstäver långa, 
samt korta meningar i en text. En hög andel korta ord och meningar ska öka 
begripligheten av en text. Men Lagerholm (2008 s. 219) menar att LIX-värdet på en 
text inte kan avgöra hur god läsbarheten är då det inte tar hänsyn till textens stil. I min 
gestaltning krävs flera långa ord, exempelvis livsmedel, överkänslighet, innehåller och 
uteslutas, som alltså bedöms försvåra texten, men jag har ändå valt att använda dem då 
jag inte anser orden vara svåra att förstå. Vissa av dessa ord kan skrivas på enklare sätt 
men då jag undvikit långa fundament och långa inskott förenklas stilen, då mottagaren 
får svårt att bearbeta sådan text (Lagerholm 2008 s. 221). 
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Lagerholm (2008 s. 223) refererar till Lindstedt som rekommenderar att innehållet i en 
text bör struktureras med principerna ”känt bör nämnas före okänt, konkret före 
abstrakt och helhet före detaljer”. Även Björkvall (2009 s. 91–92) menar att den för 
mottagaren givna informationen, alltså det som mottagaren redan känner till, bör 
presenteras innan ny information anges. 

 
Formgivning  
Hellmark (2006 s. 26) skriver om grafiska faktorer som gör en text lätt att läsa. Han 
menar att typsnittsfamiljen antikvor, som tecknas med så kallade ”klackar”, är 
funktionella för löpande text i tryckmaterial som tidskrifter och böcker. Sanserifer kan 
men fördel användas i rubriker och kortare texter (Hellmark 2006 s. 27). Jag har i stor 
utsträckning anpassat radlängden till maximalt 65 tecken per rad för att läsaren inte ska 
behöva vrida på huvudet eller flytta ögonen mer än två till tre gånger per rad (Hellmark 
2006 s. 31). 

Björkvall (2009 s. 24) beskriver rubriker, brödtext, bilder och grafiska element som 
olika textelement. Genom att framhäva textelementen olika mycket, visuell 
framskjutning, kan hierarki skapas mellan dem (Björkvall 2009 s. 100). Visuell 
framskjutning kan bland annat skapas med kontraster i textelementens storlek, typsnitt, 
färger, fokus och placering av objekt i förgrunden eller med överlappning (Björkvall 
2009 s. 101–103). Björkvall (2009 s. 100) menar att ett textelement uppfattas som 
viktigare ju mer framskjutet det är. 

Inramning i form av exempelvis linjer eller tonplattor, är ett effektivt sätt att avgränsa 
ett element gentemot annan information (Björkvall 2009 s. 105). Textelement som 
överlappar kan indikera, förutom visuell framskjutning, samband mellan objekt 
(Björkvall 2009 s. 106).  
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Metoder  

 
Följande metoder har jag använt för att få en bild av hur situationen för hantering av 
allergener ser ut på förskolan i dag. Jag har undersökt personalens åsikter med hjälp av 
intervjuer och en enkät för att ringa in ett mer exakt problem. Textanalyser har utförts 
på befintligt informationsmaterial i köket samt på ytterligare ett referensmaterial för att 
ge en utgångspunkt för mitt gestaltningsförslag. En sammanfattning av svaren från 
enkätundersökningen och intervjuerna samt textanalyserna presenteras i nästa kapitel, 
Resultat. 

 
Intervjuer  
Enskilda kvalitativa intervjuer med personalen i köket genomfördes för att få en 
uppfattning om deras syn på situationen och en tydligare definition av vad de ansåg 
vara problemet. Intervjuerna genomfördes med förskolans kock och köksbiträde som 
tillsammans ansvarar för förskolans måltider. Då jag i förväg inte visste om ett 
specifikt problemområde bestod intervjuerna av semistrukturerade frågor som gav 
utrymme att justera frågorna utifrån hur samtalet utvecklades (Bryman 2008 s. 415). 
Intervjumallen finns bifogad som bilaga 1. 

Metodens trovärdighet  
Jag och respektive intervjuperson satt i ett avskilt rum och jag uppmärksammade att 
varken kocken eller köksbiträdet tycktes undanhålla information för att eventuellt visa 
en representativ sida utåt, då båda berättade om misstag som gjorts som de själva varit 
ansvariga för. Det kan tilläggas att misstagen inte orsakade några allvarliga situationer. 
Sannolikheten att jag fått uppriktiga svar från kökspersonalen är alltså hög.  

 
Enkätundersökning  
En kvantitativ enkätundersökning riktad till samtliga pedagoger och vikarierande 
barnskötare på förskolan kompletterade informationsinhämtningen från 
kökspersonalen. Under lunchrasten delades enkäten ut med möjlighet att lämna in den 
dagen efter. Några av respondenterna fyllde i svaren omgående medan andra tog med 
sig enkäten och fyllde i den på avdelningen alternativt efter arbetstid. Undersökningen 
omfattade 18 respondenter var av två var vikarier och resterande 16 ordinarie personal.  

Då jag skulle utforska ett område jag inte var insatt i gav öppna frågor ett tydligare 
perspektiv på ämnet (Bryman 2008 s. 244). Öppna frågor utan svarsalternativ gav 
utrymme för längre svar, även om vissa frågor endast krävde ett ja eller nej. 
Respondenterna fick då möjlighet att svara med sina egna ord och ge oförutsedda svar 
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som är svåra att föreställa sig vid utformningen av enkäten (Bryman 2008 s. 244). 
Bryman (2008 s. 229) poängterar dock att en nackdel med enkäter är att det inte finns 
utrymme att hjälpa respondenterna om funderingar kring frågorna uppstår, när de fyller 
i svaren på egen hand.  

Enkäter med öppna frågor är svårare att sammanställa än frågor med slutna 
svarsalternativ då man kan få många olika svar. Därför har jag i rapporten 
sammanfattat vad majoriteten av respondenterna svarat samt betonat enskilda 
intressanta åsikter. Enkäten finns bifogad i slutet av rapporten som bilaga 2. 

Metodens trovärdighet 
Risken med enkätundersökningen är att svaren inte är genomtänkta, att respondenterna 
inte vill erkänna eventuella brister, eller att de inte inser eventuella brister på 
arbetsplatsen. En av frågorna undrade om all mat som äts på avdelningarna tillagas av 
kökspersonalen eller om pedagogerna även gör inköp själva. Med endast några få 
undantag svarade respondenterna att all mat tillagas av kökspersonalen. Däremot 
beskrev en av pedagogerna att de bland annat köper och bjuder barnen med familjer på 
pepparkakor till jul, samt köper saft vid vissa tillfällen och serverar på avdelningarna. 
Respondenterna hade uppenbarligen inte dessa enstaka tillfällen i åtanke när de 
besvarade enkäten. Att respondenterna befann sig i flera olika typer av kontexter 
medan de besvarade frågorna kan ha påverkat resultatet.  

 
Textanalys  
Textanalyser utfördes på boken Ingredienslexikon som i dag finns tillgängligt i köket 
på Viby förskola, och ett informationsmaterial från ICA.se som listar ingredienser med 
respektive utan mjölkprotein. Det senare informationsmaterialet har ingen koppling till 
förskolan i dagsläget, men kan tänkas innehålla information som är relevant för 
personalen. Båda materialen har analyserats utifrån frågeställningar ur Lennart 
Hellspongs strukturella och funktionella analysmodeller (2001 s. 61–67, 82–84).  

Analyserna gav svar på om någon information är överflödig eller saknas i det befintliga 
materialet. Syftet med analyserna var också att undersöka vilka brister som fanns i 
informationen samt om materialet var anpassat till sin kontext, det vill säga lätt att 
använda i köket. 

Ingredienslexikon 
Det första analyserade materialet är en ordbok publicerad av Svenska Celiakiförbundet 
(2012). Kommunen förser kökspersonalen med denna bok, men den verkar inte 
användas i så stor utsträckning. Enligt kocken (Torgén 2016-04-21) i köket fungerar 
boken till viss del, men hon anser att den inte alltid är tillräcklig. Textanalysen 
undersöker vilka dessa brister är och vad de beror på. 
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Lathund för mjölkproteinallergiker  
Jag har analyserat ett informationsmaterial som publicerats på livsmedelsföretaget 
ICAs webbplats (ICA 2012). Avsändaren benämner materialet som en lathund med 
information om allergenen mjölkprotein. Webbplatsen har en mängd information om 
de vanligaste allergenerna samt en utskrivbar lathund för varje allergen, däribland detta 
referensmaterial. Lathunden innehåller två listor över vilka ingredienser som innehåller 
respektive är fritt från allergenen. Materialet består av ett uppslag med två listor, en på 
varje sida av uppslaget.  
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Resultat 

 
I följande kapitel redovisas resultatet av mina metoder med en sammanfattning av 
respektive del. 

 
Textanalys 
Analyserna finns i sin helhet bifogade som bilaga 3 och bilaga 4. 

Ingredienslexikon 
Ingredienslexikon består i huvudsak av en ordlistan för ingredienser med eller utan 
allergenerna mjölk, gluten laktos och soja. Till detta finns två inledande texter – ett 
förord från avsändare, Svenska Celiakiförbundet, och en introduktion som beskriver 
bokens syfte och användningsområde. Exempel på situationer då boken kan användas 
är vid restaurangbesök eller i storkök. 

Språket i dessa två inledande texter är allmänt hållet. Ett exempel på detta syns i 
förordets två första meningar där du-tilltalet, för dig som, kombineras med den 
nästföljande mening som ger en indirekt uppmaning, Boken är användbar både i 
mataffärer […]. På så sätt upplevs inte texten som upprepande när avsändaren varierar 
sitt uttryck. 

Förord 

Ingredienslexikon är främst för dig som måste undvika gluten, 
laktos, mjölkprotein eller sojaprotein för egen eller annan persons 
hälsa och välbefinnande. Boken är användbar i både mataffären, på 
restaurangen eller hemma i köket. För storköksansvariga och 
kökspersonal är boken ett viktigt verktyg. (Svenska Celiakiförbundet 
2012 s. 5) 

I bokens introduktion är texten skriven med en relativt hög stilnivå. Ord och uttryck 
som information kring livsmedel, korrekt och oönskade reaktioner antyder på en hög 
men konkret stilnivå utan anmärkningsvärt svåra ord.  

Ansvarsfördelen 

Som konsument, patient, elev och gäst är du beroende av att 
informationen kring livsmedel och mat stämmer. Om informationen 
inte är korrekt är det omöjligt att undvika ingredienser som orsaker 
oönskade reaktioner. (Svenska Celiakiförbundet 2012 s. 7) 

Uppslagsböcker är som oftast lätta att navigera i men kan vara tidskrävande att 
använda. Denna typ av litteratur har en vedertagen struktur där uppslagsorden 
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förväntas stå i alfabetisk ordning samt i kombination med en förklaring av respektive 
ord. Vissa uppslagsord har en beskrivning som hänvisar till ett annat uppslagsord, till 
exempel mjölksyra se E 270 (Svenska Celiakiförbundet 2012 s. 80), vilket bidrar till 
ytterligare bläddring i boken som är ännu mer tidskrävande. Detta försämrar 
användarvänligheten då tid är en viktig faktor i flera av sammanhangen som nämnts, så 
som restaurangbesök och i storkök. De inledande texterna är tilltalande och 
uppslagsdelen är utförlig och välgjord men boken kan upplevas tidskrävande och 
verkar vara anpassad till en kontext där mottagaren har tid att söka efter uppslagsord. 

Lathund för mjölkproteinallergiker 
Lathunden från ICA (2012) består av två listor med förteckning över ingredienser som 
innehåller respektive är fritt från allergenen mjölkprotein.  

Majoriteten av orden i listorna är skrivna utan någon förklaring om vad det är för typ 
av ingredienser, som till exempel mjölkalbumin och kalciumlaktat. Uppslagsorden i 
listorna varierar mellan färdiga livsmedel, så som salami och soppor, och ämnen som 
endast är en liten del av livsmedel, så som laktos och vassle. Detta har ingen större 
påverkan på användbarheten, bortsett från att listorna blir lättare att använda om 
mottagaren har en aning om vad de nämnda ämnena är för typ av livsmedel. 

Texten är inte menad att läsas från början till slut utan dess huvudsakliga funktion är 
att kunna referera och återkomma till för att bli påmind om vilka ingredienser och 
livsmedel som är lämpliga att äta för en mjölkproteinallergiker. 

 
Intervjuer  
I köket finns en whiteboardtavla där pedagogerna skriver upp antal barn och namn på 
vilka allergiker som närvarar för dagen (Torgén 2016-04-21). Kravet på 
kökspersonalen blir då att de lärt sig barnens namn och allergi. Den mer utförliga 
informationen om barnens allergier finns på annan plats i köket, mer otillgängligt.  

Uppdraget som köksbiträde på förskolan har inget utbildningskrav (Norgren 2016-04-
22). Torgén (2016-04-21) berättade att det inte finns något utbildnings- eller 
informationsmaterial på arbetsplatsen om allergener eller hantering av specialkost, 
utöver boken Ingredienslexikon. Det är alltså inte givet att samtlig personal i köket har 
kunskap om ämnet.  

En av förskollärarna (Stabarkovic´ 2016-04-21) berättade att pedagogerna ansvarar för 
servering av maten; de hämtar en vagn med rätt mängd och rätt sorts mat till sin 
avdelning för att sedan servera barnen. Därför behöver de veta hur specialkosten bör 
och inte bör hanteras, för att undvika missförstånd och osäkerhet.  
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Enkätundersökning 
Alla avdelningar har en pärm med information om respektive barn, inklusive 
förteckning över eventuella allergier. Kökspersonalen har samma information 
tillgänglig i köket.  

Mer än hälften av respondenterna upplever att de emellanåt blir osäkra på vad maten 
från köket innehåller. Det kan bero på att en måltid ser ut att innehålla en viss 
ingrediens, eller att de känner igen måltiden och minns att allergiker brukar få 
specialkost. En av respondenterna anser att det är svårt att ha koll på vilka barn som 
ska ha vilken mat när hen hjälper till på andra avdelningar. Några av respondenterna 
anger att de litar fullt ut på kökspersonalens omdöme.  

När det uppstår funderingar kontaktar pedagogerna kökspersonalen och frågar om 
matens innehåll eller om någon specialkost verkar saknas på matvagnen. 

Det uppstår sällan incidenter eller missförstånd angående specialkost. Vid något 
tillfälle har det saknats en rätt på matvagnen till en avdelning. Ett allergiskt barn fick i 
sig allergenen men på grund av att barnets känslighet hade minskat uppstod ingen 
allvarlig allergisk reaktion. Det har hänt att kökspersonalen har skickat fel eller har 
glömt en rätt med specialkost till en avdelning. Orsaken har varit brister i 
kommunikationen mellan köket och avdelningen.  

Respondenterna upplever att serveringen från kök till bord känns säker. Däremot 
svarade fyra respondenter att det uppstår en viss osäkerhet om det är vikarierande 
personal i köket eller på avdelningen.  

Vid enstaka tillfällen händer det att pedagogerna själva köper mat och bakar eller lagar 
mat tillsammans med barnen alternativt bjuder på fika vid speciella aktiviteter. För att 
kontrollera innehållet av allergener läser pedagogerna på förpackningarnas 
innehållsdeklaration. 

Vissa av respondenterna anser sig ha tillräckligt med kunskap om allergener och 
specialkost. Några tycker att deras kunskapsnivå är rimlig utifrån de allergier som finns 
på förskolan i dagsläget. Flera svarar att de har viss kunskap om allergener men att de 
vill ha mer information om ämnet. En respondent beskriver att den kunskap hen har 
kommer från tidigare erfarenheter och från barnens föräldrar, inte från arbetsplatsen. 

Några respondenter önskar ett informationsmaterial som innehåller en sammanställning 
av barnens allergier tillsammans med namn och foto för att bland annat underlätta för 
vikarier. Ett önskemål är de senaste rönen om allergener, och vad som händer om man 
får i sig ”fel” kost. Respondenterna vill även veta mer om vilka allergener som finns, 
vad man kan tänka på och hur man kan tyda en innehållsdeklaration.  
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Slutsats intervjuer och enkätundersökning 
Respondenterna litar på kökspersonalens omdöme vad gäller specialkost, och 
köksbiträdet i sin tur litar på kockens kunskap. Vissa av respondenterna svarade att de 
ofta är uppmärksamma och kontrollerar att maten som står på deras matvagn är rätt. 
Men all personal har inte kunskap om vad som är viktigt att vara uppmärksam på, trots 
att de har gemensamt ansvar för servering och hantering av maten. 

Emellanåt uppstår missförstånd i kommunikationen mellan köket och personalen på 
avdelningarna. Osäkerhet upplevs om vikarier närvarar på arbetsplatsen. En möjlig 
anledning kan vara att man är osäker på om alla berörda har fått rätt information om 
vem som ska ges vilken specialkost. 

Det förekommer emellanåt att någon av allergikerna får i sig fel mat. Dock har det inte 
uppstått några allvarliga reaktioner hos barnen som ätit den felaktiga maten. Hade det 
dock varit någon på förskolan som varit kraftigt allergisk hade hanteringen av 
allergener eventuellt utförts med ytterligare försiktighet.  

Genom att öka kunskapen hos pedagoger och köksbiträde kan en större del av 
personalen vara uppmärksam på matens innehåll samt hanteringen av den. 

Till gestaltningen har jag dels utgått ifrån vad pedagogerna har beskrivit att de behöver 
för information, dels utifrån min uppfattning av vilket behov jag som 
informationsdesigner ser på arbetsplatsen.  
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Gestaltningsförslag 

 
Förslaget består av en tvådelad gestaltning vars delar är oberoende av varandra – en 
broschyr med allmän information till varje avdelning, och en tabell över de allergiska 
barnens namn, fotografi och allergier. Gestaltningen består alltså av en kommunikation 
i två steg som har olika syften. Det förebyggande informationsmaterialet läses en eller 
ett fåtal gånger av personalen och ska ge viss kunskap om ämnet, medan den 
överskådliga tabellen påminner mottagaren upprepande gånger om vilka barn som ska 
ha vilken specialkost.  

Samtlig information är anpassad för att finnas tillgänglig i förskolans kök men framför 
allt för att vara tillgänglig på respektive avdelning för pedagoger och vikarier.  

 
Broschyr  
För broschyrens innehåll har jag strävat efter kortfattad information som kan vara 
relevant i en förskoleverksamhet. Därför har jag valt bort information om 
korsreaktioner, som annars nämns i liknande sammanhang, då det inte verkar vara 
vanligt förekommande bland barn. Jag har också valt bort att förklara skillnaden 
mellan överkänslighet och allergi då hanteringen av specialkosten bör ske med samma 
försiktighet. 

Broschyren innehåller en inledande kort text som förklarar begreppet allergener i 
förhållande till begreppet allergi. Därefter informeras mottagaren om vilka de 
vanligaste allergenerna är, vanliga symptom för en allergisk reaktion samt information 
att vara uppmärksam på, som till exempel hur lätt allergenerna kan spridas vid 
hanteringen av maten. På baksidan av broschyren finns uppgifter om var mottagaren 
kan hitta ytterligare information om ämnet. 
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Broschyrens omslag. Baksidan syns till vänster och framsidan till höger. 

Broschyrens uppslag. 

 

Broschyren finns i större format i bilaga 5. 

På Livsmedelsverkets och 1177 Vårdguidens webbplatser finns 
ytterligare information om allergener samt hantering och märkning 

av livsmedel.

Livsmedelsverket www.slv.se

1177 Vårdguiden www.1177.se

Allergener är ämnen i livsmedel som orsakar allergi 
och överkänslighet. Det är inte ovanligt att barn har någon form av 

matallergi, men många blir av med den innan sju års ålder. 

Det finns bara ett sätt att inte bli sjuk – att inte äta livsmedel som 
innehåller de allergener man är allergisk eller överkänslig mot.

allergier 
och allergener

VANLIGA ALLERGENER
Allergiska reaktioner kan orsakas av många olika livsmedel. 
Några av de vanligaste allergenerna är följande: 

• ägg 
• mjölk och laktos
• spannmål och gluten 
• nötter 
• jordnötter
• sojabönor 
• lupin
• fisk 
• selleri
• senap
• sesam
• svaveloxid och sulfit 

Mjölkallergi och laktosintolerans är inte samma sak. Laktos är 
mjölksocker och kan uteslutas ur mjölkprodukter medan mjölk-
protein finns i alla livsmedel baserade på mjölk. En mjölkprotein-
allergiker kan alltså inte dricka laktosfri mjölk. Den som pratar om 
mjölkallergi syftar oftast på mjölkproteinallergi.

Nötallergi innebär främst känslighet mot hasselnöt, valnöt, 
cashewnöt, pekannöt, paranöt, macadamianöt/Queenslandsnöt, 
mandel och pistaschmandel. Men allergin kan också innebära 
känslighet mot en eller flera besläktade nötsorter.

Jordnöt är en baljväxt och den som är allergisk mot jordnötter 
kan sannolikt också vara allergisk mot andra baljväxter så som 
soja, ärtor, bönor, linser, kikärter och lupiner.

Svaveloxid och sulfit kan användas som konserveringsmedel 
i livsmedel. Överkänslighet mot sulfit kan förekomma hos 
personer med astma. Låga halter av svaveloxid finns naturligt i 
lök och kål, men den minimala mängden orsakar sällan någon 
allergisk reaktion. 

SYMPTOM 
En eller flera symptom kan uppstå vid en allergisk reaktion, 
till exempel de här:

• rodnande utslag, nässelutslag eller eksem
• illamående, kräkningar
• magont, diarré eller förstoppning
• klåda, irritation i munnen, svullnad på läpparna och i halsen
• problem med luftvägarna i form av snuva, nästäppa eller 

astma
• viktproblem hos småbarn som inte går upp i vikt lika mycket 

som andra barn i samma ålder

ALLERGISK CHOCK
En kraftig allergisk reaktion kan vara livshotande och kallas då 
för allergisk chock. I ett sådant tillstånd kan personen få svårt 
att andas, få blodtrycksfall och bli helt eller delvis medvetslös. 
Den som riskerar att få en allergisk chock ska alltid ha med sig 
adrenalin för injektion, om en chock skulle inträffa. 

TÄNK PÅ 
att den som är väldigt känslig kan 
reagera på extremt små mängder. 

En glutenintolerant kan reagera på att 
en smörkniv använts till bröd med gluten, 

sedan satts tillbaka i smörpaketet och 
därefter bretts på glutenfritt bröd.  
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Urval  
Texten ”Tänk på” beskriver en relevant situation som förekommer dagligen på 
förskolan, nämligen att en smörkniv kan sprida exempelvis gluten och orsaka 
allergiska reaktioner hos den som är extremt känslig. Detta är en situation som man 
kanske inte tänker på kan vara riskfylld. 

Europaparlamentet (Europaparlamentet och Europeiska unionens råd 2011 s. 304/43), 
Livsmedelsverket (2016, Allergener), ICA (2016) och 1177 Vårdguiden (Rindforth 
Gillgren 2015) framhäver de vanligaste allergenerna, men med vissa skillnader. Jag har 
utgått från Livsmedelsverkets lista över vanliga allergener och valt bort exempelvis 
kräftdjur och blötdjur som inte är en vanligt förekommande orsak till allergi bland barn 
(Livsmedelsverket 2016, Kräftdjur och blötdjur).  

Dessa nämnda företag, organisationer och myndigheter är alla tänkbara avsändare för 
broschyren. Jag har valt att uppge webbadresser till Livsmedelsverket och 1177 
Vårdguiden då jag anser dem ha tydlig och utförlig information för eventuell 
fördjupning i ämnet.   

Text och stil 
Gestaltningsförslaget består av ett tvådelat informationsmaterial, en broschyr och en 
överskådlig tabell med uppgifter om allergikerna. De två delarna av mitt 
gestaltningsförslag har skilda läsmål och uppmanar därmed till olika lässtrategier. 
Gunnarsson (Melin & Lange 1989 s. 15–16) beskriver flera typer av läsmål som 
Lagerholm (2008 s. 215) har sammanfattat till tre huvudsakliga läsmål – memorering, 
förståelse och tillämpning. Det tydliga läsmålet för tabellen är tillämpning, då 
informationen om allergikerna ska tillämpas till situationen mottagaren befinner sig i 
vid servering av maten. Kontexten kräver då en överskådlig information som är lätt att 
orientera sig i. För broschyren är läsmålet till viss del både memorering och förståelse. 
Tanken är att mottagaren ska läsa informationen och ha den i bakhuvudet under 
servering av måltiderna. Listan över symptom som kan uppstå på grund av en allergisk 
reaktion samt informationen om hur allergener kan spridas, ska ge mottagaren 
förståelse för varför ämnet är viktigt att betona. 

Jag har skrivit förklaringar till några av allergenerna, till exempel vad som definieras 
som nötter för en nötallergiker och hur svaveloxid och sulfit används i livsmedel. 
Denna information är avskild från punktlistan över allergener för att inte störa 
läsningen och överskådligheten. Samtidigt är detta viktigt att informera om då 
exempelvis mjölkproteinallergi och laktosintolerans ofta blandas ihop, vilket kan leda 
till riskfyllda konsekvenser (Livsmedelsverket 2016, Mjölk och laktos).  

Med inspiration från de inledande texterna i Ingredienslexikon samt Lagerholms 
(2008) rekommendationer som nämnt i teoriavsnittet, har jag tagit fasta på att texten 
ska vara allmänt hållen, använt korrekta ord som betonar allvaret i texten men 
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samtidigt uteslutit svåra ord som kan vara svårbegripliga samt förtydligat begrepp och 
uttryck.  

Format och formgivning 
Textens omfång resulterade i en fyra sidor lång broschyr, alltså ett A4-ark som viks på 
mitten. A4 är ett standardformat som kan skrivas ut på de flesta skrivare. Genom att 
vika pappret till A5-format går informationen att dela upp i sektioner och upplevs inte 
som lika tung att läsa igenom. Tanken är att texten inte ska behöva läsas från början till 
slut för att mottagaren ska förstå sammanhanget utan att det ska vara möjligt att endast 
läsa de delar som intresserar en.  

Grafiska element i form av cirklar i olika storlekar ska bryta av texten och gör den 
mindre kompakt. Diskreta färger ger liv till innehållet, utan att ta för mycket fokus från 
texten. De ljust blåa tonerna fungerar även i svartvitt utan att det stör formgivningen. 
Cirkeln på baksidan av broschyren sätter punkt för innehållet. 

Bilden på smörpaketet och brödskivan plockar upp och betonar en del av den 
intilliggande textens innehåll samt för att väcka uppmärksamhet hos mottagaren. Av 
samma anledning har de listade allergenerna, samt orden allergener och allergi på 
framsidan fetmarkerats i brödtexten. Cirklarnas uppgift är att dela upp texten i flera 
block så att textmassan inte upplevs som så lång.  

Målsättningen för broschyren är att all personal som har ansvar för måltiderna ska vara 
uppmärksam på att hanteringen av maten går rätt till. Med denna information har 
personalen även möjlighet att känna igen symptom för en allergisk reaktion som 
orsakats på grund av mat.  

 
Mall för tabell 
Fiske (1990 s. 19) beskriver begreppet brus som alla de faktorer som läggs till mellan 
sändningen och mottagningen i en kommunikation, som inte avsetts av mediet. Vid 
lunchen på förskolan kan miljön vara full av brus i form av mycket rörelse och ljud. 
Därför är det viktigt med enkel, tillgänglig information som inte skapar kognitiv 
belastning hos mottagaren. Utifrån den informationsinsamlingen jag gjort på förskolan 
har jag begränsat med underlag som kan stärka ett informationsmaterial anpassat till 
den livliga matsituationen. Med utgångspunkt i respondenternas önskemål om vilken 
typ av material som behövs, har informationen designats och anpassats utifrån 
kontexten och risksituationen.  

Tabellen har ingen unik utformning utan blir endast en mall som personalen på 
förskolan kan följa och forma efter verksamhetens förutsättningar. Det är en 
rekommendation för hur personalen på förskolan, och liknande verksamheter, kan 
tydliggöra den här typen av information.  
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Urval 
För mallen till tabellen får inte distraktionsfaktorer förekomma då materialet bör vara 
anpassat till att användas i stressande situationer.  

I tabellen föreställer jag mig att namn och fotografi av de allergiska barnen ska finnas. 
I stället för att endast skriva en lista på varje persons allergier, ger tabellen en 
överskådlig bild över vilka barn som har samma allergier och vad som skiljer dem åt.  

 

Gestaltningsförslag till mall för tabell över barn som är allergiska och överkänsliga på 
förskolan. De gröna rutorna representerar fotografier över dessa personer. Den ifyllda texten 
representerar information som personalen skrivit. 

 

Syftet med tabellen är att nyanställda och vikarier ska få information om allergiker, 
även om personalen glömmer att informera om vilka personer som ska ha specialkost. 
Tabellen är tänkt att placeras i närheten av platsen där maten serveras, alltså ska den 
finnas tillgänglig där den behövs. 
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Diskussion 

 
Då jag har begränsat med underlag för kontexten när maten serveras, hade det varit 
givande med en utprovning av gestaltningsförslaget. Exempelvis kan en ny 
enkätundersökning genomföras med likande frågor som redan ställts till pedagoger och 
kökspersonalen. Denna utprovning skulle i så fall utföras några månader efter att 
informationsmaterialet implementerats i verksamheten.  

Min gestaltning riktar sig bland annat till kökspersonalen men jag har inte diskuterat 
hur och vad materialet kan anpassas till kontexten och arbetet i köket. Detta för att jag 
inte hade någon möjlighet att observera rutinerna i förskolans kök.  

Tabellen över respektive avdelnings allergiker kan utvecklas och anpassas ytterligare 
utifrån kontexten. För att göra det hade observationer och fler utfrågningar varit 
lämpliga. 

Möjliga avsändare till broschyren är Livsmedelsverket, 1177 Vårdguiden och 
kommunens kostenhet. Samtliga av dessa har ett intresse av att personalen på förskolan 
har tillräcklig kunskap om allergener och att de känner sig säkra på hanteringen av 
specialkost. Med en tydlig avsändare hade även formgivningen i broschyren anpassats 
efter avsändarens befintliga grafiska profil. 

Vidare forskning 
Jag hörde mig för innan arbetet påbörjades och kökspersonalen på Viby förskola 
pratade kring att informationen om allergener inte var så bra som den kanske borde 
vara. Enligt undersökningen fanns det flera perspektiv på var problemet låg. Utifrån 
intervjuerna och enkätundersökningen valde jag ett arbetsområde som jag hade 
tillräckligt med underlag för. Men undersökningen visade fler möjliga 
problemperspektiv, exempelvis att utveckla rutinerna för hur de informationstavlor 
som finns i köket kan användas på ett effektivt sätt.  

För utveckling av detta arbete hade en jämförelse mellan olika förskolor varit relevant 
att genomföra. Frågor att ta ställning till hade då varit vilken utbildning, 
kunskapsnivåer och tillgänglig information kring allergener som finns på andra 
arbetsplatser.  

Det finns många ord för mjölk, så som till exempel vassle och mjölksyra där vassle 
innehåller mjölkprotein men mjölksyra inte gör det. Personer jag har pratat med som 
själva är matallergiker alternativt känner någon som är det, uttrycker behovet av en 
tydlig förteckning med vilka ord som står för exempelvis mjölk.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Intervjumall till kökspersonal 

 

 

Intervjumall  
Kökspersonal i Viby förskolas kök (tillagningskök) 

 
1. Vad har ni för olika ansvarsområden i köket? 

 
 

2. Ungefär hur många specialkostportioner gör ni per lunch? Vilka allergier och intoleranser är 
mest förekommande? 

 
 

3. Tydlig skillnad på antal allergiker/intoleranta i olika åldersgrupper bland barnen?  
 
 

4. Gissar att ni får blanketter med allergeninformation från känsliga barn. Har ni någon 
sammanställd information om vilka barn/avdelningar som behöver vilken specialkost? 

 
 

5. Hur håller ni reda på vilka råvaror/ingredienser som innehåller vilka allergener? (Memorerar 
ni innehållet, läser på förpackningar?)  

 
 

6. Eller finns någon samlad info om varornas innehåll? Har man innehållsförteckningar eller 
allergeninformation nära till hands under tillagningen? Funkar det aktuella sättet bra? 

 
 

7. Händer det att ni blir osäkra på vad maten innehåller? Vad gör ni då – frågar varandra, 
dubbelkollar innehållsförteckning eller annat?  

 
 

8. Händer det att det uppstår missförstånd eller incidenter angående allergener – både i köket och 
i kommunikation med avdelningarna?  

 
 

9. Hur ser rutinerna kring allergener ut vid servering av maten? Upplever ni att serveringen är 
säker från kök till bord?  

 
 

10. Vad har ni för utbildning om allergener? Får nyanställda och vikarier någon 
utbildning/information om detta genom arbetsplatsen? Ser ni ett behov av att sådan info 
behövs, eller fungerar det bra i nuläget?  

 
 

11. Ser ni några andra brister eller problemområden angående informationen om allergener – är 
det någon info som saknas eller behöver förbättras på plats i köket, eller i kommunikationen 
mellan kök till avdelningar? 
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Bilaga 2: Enkät till pedagoger och vikarier 

 

  

* Ingredienser som kan orsaka allergi eller överkänslighet. 
 

Undersökning: Allergener på förskolan 
 

Kan tydligare information om allergener* på förskolor minska osäkerheter om matens innehåll?  
Hjälp mig gärna med underlag till mitt examensarbete och svara på dessa frågor. 

Lämna svaren till mig eller i personalrummet senast fredag (22/4) kl. 14.00. 
 

Alla frågor fylls i enskilt. De två första frågorna är inte obligatoriska men jag uppskattar  
om alla frågor besvaras. I rapporten kommer svaren inte kopplas till specifika avdelningar. 

 
Tusen tack! /Ellinor Jyrell 

 
1. Är du barnskötare, förskolelärare eller vikarie? Har du annan bakgrund får du gärna ange vad. 

 
 

2. Vilken avdelning på Viby förskola tillhör du? 
 
 

3. Har er avdelning någon information om vilka barn som behöver vilken specialkost? I så fall, hur 
ser den informationen ut? 

 
 

4. Händer det att du blir osäker på vad maten från förskolans kök innehåller? I vilka situationer kan 
det hända? Beskriv gärna konkreta situationer. 

 
 

5. Vad gör du om du blir osäker på innehållet i någon maträtt? 
 
 

6. Har det uppstått missförstånd eller incidenter angående allergener – antingen i kommunikationen 
mellan köket och avdelningen, eller mellan personalen på avdelningen? Beskriv situationer. 

 
 

7. Upplever du att serveringen är säker från kök till bord? Om inte, varför? 
 
 

8. Tillagas all mat som äts på avdelningen av kökspersonalen eller händer det att personalen på 
avdelningen ansvarar för inköp och servering?  

 
 

• Om avdelningen köper in egen mat, hur håller ni reda på allergener – läser på 
förpackningar, använder annan information eller liknande?  

 
 

9. Anser du dig ha tillräckligt med kunskap om allergener/specialkost i förskolemiljö? 
 
 

10. Anser du att tydligare information om allergener behövs på förskolan, eller fungerar det bra i 
nuläget? 

 
 

• Om information behövs, har du tankar om vad den informationen kan innehålla? 
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Bilaga 3: Textanalys, Ingredienslexikon 
Kontext 
I bokens förord beskrivs mottagaren och möjliga situationer som informationen kan 
användas i. Mottagaren är både privatpersoner och den som hanterar mat i sitt arbete.  

Förord 

Ingredienslexikon är främst för dig som måste undvika gluten, 
laktos, mjölkprotein eller sojaprotein för egen eller annan persons 
hälsa och välbefinnande. Boken är användbar i både mataffären, på 
restaurangen eller hemma i köket. För storköksansvariga och 
kökspersonal är boken ett viktigt verktyg. (Svenska Celiakiförbundet 
2012 s. 5) 

Den huvudsakliga delen i boken är ordlistan där jag främst har fokuserat på sida 80 i 
analysen, som syns på bilden nedan. 

 

Ett utdrag ur boken Ingredienslexikon som finns tillgängligt  
i köket på Viby förskola. 
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Ordböcker förväntas sällan läsas från början till slut utan är ofta menade som ett 
verktyg för läsaren i specifika situationer, som till exempel att tolka, förstå eller 
översätta någon annan information. Koden är specifik för ordlistor, om än välkänt för 
många. Ordlistor har en sökfunktion där tryckta listor förväntas stå i alfabetisk ordning 
med uppslagets första och sista ord nämnt i sidhuvudet, för bättre orientering.  

Funktion  
Användningsområdet för boken är att kunna slå upp ingredienser och undersöka 
eventuella allergener. Innehållet är avgränsat till allergenerna gluten, laktos, 
sojaprotein och mjölkprotein. Viss osäkerhet kan tänkas uppstå om användaren söker 
en ingrediens men inte hittar den i ordlistan. Det är underförstått att ingrediensen då 
inte innehåller någon av dessa fyra allergener. Men risken finns att mottagaren 
upplever en viss osäkerhet då det inte står i klartext att en ingrediens är godkänd att äta 
för allergikern. 

Bokens funktion och användningsområde beskrivs i inledningen, (Svenska 
Celiakiförbundet 2012 s. 5). Avsändaren anser boken fungera som ett verktyg i 
mataffären, vid restaurangbesök samt i kök för privatpersoner och storkök.  

I den första meningen av tidigare nämnda utdrag syns ett exempel på det allmänt hållna 
språket där du-tilltalet, för dig som, kombineras med indirekta uppmaningar så som 
Boken är användbar både i mataffärer […] i textens andra mening. På så sätt upplevs 
inte texten som upprepande när avsändaren varierar sitt uttryck. 

Texten i ordlistan är lätt att orientera sig i vid enstaka sökningar men kan kräva tid i en 
möjligtvis stressig situation. Ordböcker innebär att användaren får bläddra mycket och 
behöver vara säker på den alfabetiska ordningen. Vissa uppslagsord har en beskrivning 
som hänvisar till ett annat uppslagsord, till exempel mjölksyra se E 270 (Svenska 
Celiakiförbundet 2012 s. 80), vilket bidrar till ytterligare bläddring i boken som är 
ännu mer tidskrävande. Detta minskar användarvänligheten då tid är en viktig faktor i 
flera av sammanhangen som nämnts, så som restaurangbesök och i storkök. Däremot 
verkar innehållet vara utförligt med många uppslagsord.  

Sammanfattningsvis är texten välgjord men kan användas bäst när mottagaren har tid 
att söka efter uppslagsorden.  

Textuell struktur 
Korta meningar, förkortningar och upprepande innehåll är specifikt för förklaringarna 
av uppslagsorden i ordlistan. Se även mjölkersättning är ett vanligt sätt att skriva på i 
ordböcker. Förklaringarna av uppslagsorden innehåller många långa ord vilket beror på 
att flera av dem är sammansatta fackord, så som mjölkprotein, ingrediensförteckning 
och stabiliseringsmedel.  
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Texten har en hög stilnivå med en del svåra ord. I utdraget nedan är det möjligt att den 
som söker i lexikonet vet vad kasein och vassle betyder, men det är inte lika självklart 
att mottagaren känner till betydelsen för hydrolyserade.  

modersmjölkersättning 

[…] 

Vid allergi mot modersmjölkersättningar, baserade på kasein eller 
vassle, måste hydrolyserade mjölkprodukter användas. (Svenska 
Celiakiförbundet 2012 s. 80) 

Upprepningar förekommer vid varje uppslagsord i form av en olika lång förklaring av 
ingrediensen, vilka allergener den innehåller, vilka allergener den kan innehålla och 
slutligen vad ingrediensen inte innehåller. På så sätt underlättar orienteringen i texten 
och användaren kan snabbt se bokens struktur.  

Även i bokens inledning är texten skriven med en hög stilnivå, om än inte med ett lika 
komplext språk som nämnts tidigare. Ord och uttryck som information kring livsmedel, 
korrekt och oönskade reaktioner antyder på en relativt hög men konkret stilnivå utan 
anmärkningsvärt svåra ord.  

Ansvarsfördelen 

Som konsument, patient, elev och gäst är du beroende av att 
informationen kring livsmedel och mat stämmer. Om informationen 
inte är korrekt är det omöjligt att undvika ingredienser som orsaker 
oönskade reaktioner. (Svenska Celiakiförbundet 2012 s. 7) 

Interpersonell struktur 
Genren för ordlistor har en specifik prägel. Strukturen är tydlig och återupprepande för 
att läsaren lätt ska kunna orientera sig i texten.  

De inledande texterna börjar med att tala om vem texten ritar sig till och har ett tydligt 
tilltal till mottagaren. 

Ingredienslexikon är främst för dig som måste undvika gluten, laktos 
[…] (Svenska Celiakiförbundet 2012 s. 5) 

Som konsument, patient, elev och gäst är du beroende av att 
informationen […] (Svenska Celiakiförbundet 2012 s. 7) 

Med fördel har inte samma komplexa språk använts i de inledande texterna som 
språket i ordlistan. Orsaken till det komplexa språket är ordlistans strävan efter 
kortfattade förklaringar av respektive ingrediens. Resultatet blir då korrekta och 
möjligtvis svåra ord utan utrymme för tydligare förklaringar.  
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Bilaga 4: Textanalys, Lathund för mjölkproteinallergiker 
Kontext 
Materialet jag har valt handlar om mjölkprotein. Motsvarande information finns om 
allergenerna gluten, laktos, fisk och skaldjur, soja, nötter, ägg samt vete. Texten om 
mjölkprotein publicerades april 2012 på ica.se i PDF-format (ICA 2012, Lathund för 
mjölkproteinallergiker). Länken till PDF-filen finns tillgänglig under kategorin ICA tar 
ansvar, Mat och hälsa. Tydliga markeringar i dokumentet antyder att materialet kan 
skrivas ut och klippas till ett mindre format för att vara tillgängligt att sätta upp eller ta 
med sig där informationen behövs.  

 

 

En lathund med information om allergenen mjölkprotein. 

 

Det framkommer inte av webbplatsen vem texten riktar sig till eller i vilken situation 
den är tänkt att användas. Men möjliga situationer är privatpersoner som själva är 
allergiska eller har allergiska närstående och som kan ha med sig lathunden vid inköp 
eller tillagning av mat. Materialet kan också användas i verksamheter eller på 
arbetsplatser där det finns viss osäkerhet om vad olika allergier innebär och vilka 
ingredienser som bör undvikas. Mottagarna kan alltså variera, men situationskontexten 
för lathunden är att mottagaren kan ha den nära till hands när allergenfri mat tillagas 
eller inhandlas.  
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Den tydliga avsändaren för materialet är ICA. Informationen är dock inget 
reklammaterial med säljsyfte där specifika produkter framhävs. Det stärker möjligtvis 
ICAs varumärke att de är måna om sina kunder på fler sätt än att bara sälja 
hushållsprodukter och livsmedel.  

Informationen består av två listor med ingredienser i bokstavsordning. Ingredienserna 
ges ingen förklaring av vad det är för typ av livsmedel, med undantag från Färsrätter 
(hamburgare, köttbullar, pannbiffar) och Keso (Cottage cheese). Det förväntas att 
listorna är strukturerade i bokstavsordning för lättare orientering av innehållet, likt en 
ordlista.  

Funktion  
Att informationen ska användas i samband med tillagning eller inköp av mat har 
präglat texten på så sätt att den är kortfattad, tydlig och lätt att orientera sig i. Förutom 
de två listorna finns minimalt med information i dokumentet. Det finns varken en 
inledning eller något avslut på texten. För en mottagare som endast är intresserad av 
vilka ingredienser som innehåller eller är fritt från mjölkprotein är lathunden ett väl 
anpassat informationsmaterial. Kräver användaren fler av de lathundar om allergener 
som ICA publicerat kan mängden information bli svår att överskåda. Därför är varje 
enskild lathund väl utformad för möjliga användningssituationer, men om det krävs 
fler än ett informationsmaterial minskar användarvänligheten och den tydliga 
översikten försämras.  

Textuell struktur 
Att majoriteten av uppslagsorden inte förklaras kan innebära att mottagaren inte förstår 
vad det är för typ av ingredienser, som till exempel mjölkalbumin och kalciumlaktat. 
Däremot kan informationen tänkas bli jämförd med ingrediensförteckningen på 
livsmedelsförpackningar. Stämmer orden överens kan användaren enkelt avgöra om 
livsmedlet är lämpligt att äta eller inte. Det är alltså inte avgörande att personen vet 
exakt vad varje ämnet är.  

Uppslagsorden i listorna varierar mellan färdiga livsmedel, så som salami och soppor, 
och ämnen som endast är en liten del av livsmedel, så som laktos och vassle. Detta har 
ingen större påverkan på användbarheten, bortsett från att listorna blir lättare att 
använda om mottagaren har en aning om vad de nämnda ämnena är för typ av 
livsmedel. Det kan annars vara tidskrävande att söka igenom en ingrediensförteckning 
efter quorn på en förpackning glass, om man inte vet vad quorn är för typ av livsmedel 
och därmed förstår att quorn sannolikt inte finns i glass. Däremot hade någon form av 
kategorisering varit svår att tydliggöra i de här korta listorna, utan att läsbarheten 
försämras.  

Ideationell struktur 
I listan Fritt från mjölkprotein presenteras ingredienser och livsmedel som en 
mjölkproteinallergiker kan äta. Det är dock underförstått att andra ämnen som inte 
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listas är mjölkproteinfria. Exempelvis nämns inte grönsaker i någon av de två listorna, 
men det är implicit att en allergiker av detta slag kan äta alla typer av grönsaker.  

Interpersonell struktur 
Texten är inte menad att läsas från början till slut utan dess huvudsakliga funktion är 
att kunna referera och återkomma till för att bli påmind om vilka ingredienser och 
livsmedel som är lämpliga respektive olämpliga att äta för en mjölkproteinallergiker.  
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Bilaga 5: Gestaltningsförslag, broschyr 

 

Broschyr, sida 1. Framsida.  

  

Allergener är ämnen i livsmedel som orsakar allergi 
och överkänslighet. Det är inte ovanligt att barn har någon form av 

matallergi, men många blir av med den innan sju års ålder. 

Det finns bara ett sätt att inte bli sjuk – att inte äta livsmedel som 
innehåller de allergener man är allergisk eller överkänslig mot.

allergier 
och allergener
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Broschyr, sida 2. Vänster sida av uppslaget.  

 

 

VANLIGA ALLERGENER
Allergiska reaktioner kan orsakas av många olika livsmedel. 
Några av de vanligaste allergenerna är följande: 

• ägg 
• mjölk och laktos
• spannmål och gluten 
• nötter 
• jordnötter
• sojabönor 
• lupin
• fisk 
• selleri
• senap
• sesam
• svaveloxid och sulfit 

Mjölkallergi och laktosintolerans är inte samma sak. Laktos är 
mjölksocker och kan uteslutas ur mjölkprodukter medan mjölk-
protein finns i alla livsmedel baserade på mjölk. En mjölkprotein-
allergiker kan alltså inte dricka laktosfri mjölk. Den som pratar om 
mjölkallergi syftar oftast på mjölkproteinallergi.

Nötallergi innebär främst känslighet mot hasselnöt, valnöt, 
cashewnöt, pekannöt, paranöt, macadamianöt/Queenslandsnöt, 
mandel och pistaschmandel. Men allergin kan också innebära 
känslighet mot en eller flera besläktade nötsorter.

Jordnöt är en baljväxt och den som är allergisk mot jordnötter 
kan sannolikt också vara allergisk mot andra baljväxter så som 
soja, ärtor, bönor, linser, kikärter och lupiner.

Svaveloxid och sulfit kan användas som konserveringsmedel 
i livsmedel. Överkänslighet mot sulfit kan förekomma hos 
personer med astma. Låga halter av svaveloxid finns naturligt i 
lök och kål, men den minimala mängden orsakar sällan någon 
allergisk reaktion. 



 34 

 

 

Broschyr, sida 3. Höger sida av uppslaget.  
 

 

 

SYMPTOM 
En eller flera symptom kan uppstå vid en allergisk reaktion, 
till exempel de här:

• rodnande utslag, nässelutslag eller eksem
• illamående, kräkningar
• magont, diarré eller förstoppning
• klåda, irritation i munnen, svullnad på läpparna och i halsen
• problem med luftvägarna i form av snuva, nästäppa eller 

astma
• viktproblem hos småbarn som inte går upp i vikt lika mycket 

som andra barn i samma ålder

ALLERGISK CHOCK
En kraftig allergisk reaktion kan vara livshotande och kallas då 
för allergisk chock. I ett sådant tillstånd kan personen få svårt 
att andas, få blodtrycksfall och bli helt eller delvis medvetslös. 
Den som riskerar att få en allergisk chock ska alltid ha med sig 
adrenalin för injektion, om en chock skulle inträffa. 

TÄNK PÅ 
att den som är väldigt känslig kan 
reagera på extremt små mängder. 

En glutenintolerant kan reagera på att 
en smörkniv använts till bröd med gluten, 

sedan satts tillbaka i smörpaketet och 
därefter bretts på glutenfritt bröd.  
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Broschyr, sida 4. Baksida.  
  

På Livsmedelsverkets och 1177 Vårdguidens webbplatser finns 
ytterligare information om allergener samt hantering och märkning 

av livsmedel.

Livsmedelsverket www.slv.se

1177 Vårdguiden www.1177.se
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Bilaga 6: Mall för tabell 

 

Texten ska föreställa information som personalen på förskolan själva har fyllt i. De gröna 
rutorna representerar fotografier av barnen.  


