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Förord 
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och stöttat oss hela vägen. Till sist vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. 
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Jonathan Wejle och Matilda Karlsson 

Lund 2019-05-27 

  



  

Sammanfattning 

Vegetabilisk kost har börjat prioriteras i olika kommuner i Skåne. Fördelarna med vegetarisk 

kost är flera, det är miljövänligare, hälsosammare och billigare än kött. Livsmedelsverket 

rekommenderar att öka andelen vegetabilier och minska andelen kött samt att lunchen bör ha 

minst ett vegetariskt alternativ. Syftet med detta arbete är därför att få en ökad förståelse för 

hur man kan främja vegetariskt protein i skolmiljö. Frågeställningarna är ”Kan matsalsmiljön 

påverka barnens val av kost i skolan?” samt ”Kan man med hjälp av FAMM främja 

vegetarisk kost i matsalsmiljö?”. Genom en metod kallad FAMM (Five aspect meal model) 

gjordes observationer i fyra olika skolor i tre olika kommuner i södra Skåne. Det som 

observerades var hur rummet, mötet, produkten, atmosfären och styrsystemet kunde påverka 

måltidsupplevelsen i skolmatsalen. Utöver observationsstudierna genomfördes även intervjuer 

med kökspersonalen på de fyra skolorna samt styrande kostchefer i en utav kommunerna. Två 

utav skolorna som låg i samma kommun fick även dokumentera mängden av den animaliska 

och vegetariska matens åtgång varje veckodag under en vecka.  

 

Det som påvisades under observationerna och under intervjuerna var att barn generellt väljer 

animaliska rätter framför ett vegetarisk alternativ och att fisk var något som många inte tyckte 

om. FAMM spelar roll i den stora måltidsupplevelsen men kan ha en påverkande roll för om 

barn kommer att välja det vegetariska alternativet eller inte. Om aspekterna i FAMM är 

uppfyllda kan de bidra till att de som vanligtvis inte går och äter i skolan ändrar sitt mönster. 
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Abstract 

Vegetable diet has begun to be a priority in different municipals in Skåne. The benefits with 

vegetable diet are many. Its more environmentally friendly, more healthy and cheaper than 

meat. The Swedish national food agency recommends to increase the amount of vegetable and 

decrease the amount of animal products in our diet, and the lunch should have at least one 

vegetable option. The purpose with this essay report is thus to get an increased understanding 

of how to promote vegetable diet in school environment. The questions of issue will be: “can 

the environment in the school canteen effect the choice of diet in school?” and “can FAMM 

help to promote vegetarian diet in canteen environment?”. 

 

Through a metod called FAMM (Five aspect meal model) observation studies were made in 

four different schools in three municipals in southern Skåne. The observations included how 

the room, meeting, product, atmosphere and the management control system could have an 

effect on the overall meal experience. In addition to the observation studies, interviews were 

performed with the kitchen staff in the four schools and with the municipal meal management 

in one of the municipals. Two of the schools, which were placed in the same municipal, got a 

folder where the amount of animal food and vegetable food were documented each weekday 

for a week. 

 

It was shown during the observation studies and the interviews that children choose animal 

diet over vegetable diet and fish is generally unpopular. FAMM matters in the overall food 

experience but can affect if the children will choose vegetable diet or not. If the aspects in 

FAMM are fulfilled they can contribute to making children who usually do not eat in school 

to break this habit. 
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1. Inledning  

Staffanstorp kommun har ett politiskt mål som lyder ”Minska andelen kött utan att äventyra 

näringsinnehållet” och det är kostchefernas ansvar att följa detta mål (Staffanstorp, 2019). 

Kosten är en väldigt viktig del för att kunna koncentrera sig och prestera i skolan. Genom kost 

får vi bland annat i oss aminosyror som hjälper till att producera signalämnen i hjärnan och 

tarmkanalen. Dessa signalämnen gör att koncentrationsnivå, motivation och inställningen till 

lärande kan förbättras (Lennernäs, 2011). Aminosyror finns främst i protein från animalier 

men också från vegetabiliska källor som baljväxter, linser och spannmål. På senare år har 

trender och ett större miljötänk gjort att fler kommuner i landet har satsat mer på att minska 

det animaliska proteinet i skolmaten. Miljöavtrycken från animaliskt protein är stora och kan 

minskas om det byts ut mot alternativa vegetabiliska proteinkällor. Om alla animalier skulle 

bytas ut till vegetabilisk föda skulle vi kunna minska våra matusläpp på ett år från 1,8 ton 

koldioxidekvivalenter till 0,3 ton per år (Naturvårdsverket, 2015). Förutom att animalier har 

mer belastning på miljön finns det även studier på att en hög köttkonsumtion kan ge en ökad 

risk för grov- och ändtarmscancer och det rekommenderas att inte äta mer än 500 gram kött i 

veckan. (Livsmedelsverket, 2014a). 

 

I en matsalsmiljö finns det fler aspekter än själva maten som spelar in på hur tillfreds man är 

med sin måltid. I en modell kallad FAMM, Five aspect meal model, presenteras en metod för 

att bedöma en måltidsupplevelse utifrån fem aspekter: rummet, mötet, produkten, 

styrsystemet och atmosfären (Gustafsson et al., 2006). Tanken är att en måltid inte endast har 

att göra med hur välsmaklig en måltid är utan att det är ett flertal faktorer runt om som spelar 

in på vad vi anser är gott. Med ett modernare miljötänk och en mer grön inriktad 

måltidsservice i kommunerna i bakgrunden, ska denna studie med hjälp av FAMM hitta 

eventuella skillnader på hur barns inställning till vegetarisk kost i skolmatsalen är.  
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1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få en ökad förståelse för hur man kan främja vegetariskt protein 

i skolmiljö. 

 

1.2 Frågeställning 

Frågeställningarna är: ”Hur kan matsalsmiljön påverka barnens val av kost i skolan?” samt 

”Hur kan man med hjälp av FAMM främja vegetarisk kost i matsalsmiljö?” 

 

1.3 Avgränsningar 

I näringsberäkningarna har endast makrokomponenterna tagit hänsyn till. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Barns näringsbehov 

De nordiska näringsrekommendationerna (2012) skriver att det idag finns starka 

vetenskapliga belägg som visar hur kosten påverkar människors hälsa. Att vänja barn redan 

från tidig ålder att äta näringsrik mat är viktigt, då får de energi och växer som de ska men det 

är också viktigt för att barnet ska veta vad som är bra att äta när det får bestämma själv 

(Livsmedelsverket, 2019a). Vidare menar Livsmedelsverket (2019a) att ju mer hälsosam mat 

de får äta under barndomen, desto större förutsättningar har barnet att leva ett långt och 

hälsosamt liv.  

 

Ett barn behöver äta regelbundet med frukost, lunch och middag samt mellanmål där emellan. 

För att sedan underlätta att barnets intag ska vara så varierat som möjligt kan tallriksmodellen 

vara till stor hjälp, proportionerna är desamma oavsett om mängden mat varieras. Används 

tallriksmodellen kan man förebygga näringsbrist och se till att barnet får i sig alla de 

mineraler och vitaminer som behövs (Livsmedelsverket, 2019a). 

 

Barn i åldern fyra till tio år ska äta cirka 400 gram frukt och grönsaker varje dag, det är 

ungefär två frukter och två stora händer med grönsaker per dag. Barn under fyra år ska också 

äta frukt och grönsaker varje dag, men i mindre mängd där mängden succesivt ökas till 400 

gram upp till fyra års ålder (Livsmedelsverket, 2019a). Kostmönster som innehåller en stor 



 9 
 
 

mängd grönsaker har visat sig ge lägre risk för att drabbas av exempelvis högt blodtryck och 

typ-2 diabetes (NNR, 2012).  

 

Barn över två år behöver inte mer fett än vuxna, vilket kan vara en vanlig missuppfattning. 

Barn behöver rätt sorts fett för att må bra. De ska äta mindre andel mättat fett och öka andelen 

enkel- och fleromättade fetter som innehåller de viktiga fettsyrorna omega-3 samt omega-6. 

Dessa fetter behövs för att utveckla hjärnan, bygga upp och reparera celler samt för att 

bibehålla ett bra immunförsvar (Livsmedelsverket, 2019a). Mycket forskning visar på att 

omättat fett bör utgöra den största delen av fettintaget (NNR, 2012). För att minska intaget på 

mättat fett kan standardmjölk bytas ut mot lättmjölk eller standardyoghurt mot fil eller 

lättyoghurt.  

 

Sifforna nedan (se tabell 1) visar den procentuella andelen E% av varje makronäringsämne 

som bör intas per dag enligt de nordiska näringsrekommendationerna (2012). E% betyder hur 

mycket energi som finns i en viss kost. Populationsmål beskriver det dagliga allmänna intaget 

av de olika makrokomponenterna i E%. 

 

Tabell 1. Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) och Sveriges populationsmål i E%. 

 
NNR E% Populationsmål E% 

   

Fett 25-40  32-33  

varav 

mättat fett 

<10  <10 

Fibrer 2-3 gram 
 

Kolhydrater 45-60  52-53 

Protein 10-20 15 

 

2.2 Vegetariskt vs animaliskt protein 

Vegetabilier är, förutom både billigare och miljövänligare än kött, både nyttigare och har i rätt 

kombination lika mycket proteinvärde. Proteinet är något som många oroar sig för att inte få i 

sig om man utesluter kött i sin kost. Kött innehåller mycket protein med optimal 

aminosyrasammansättning för oss människor (Naturvårdsverket, 2019). Men om man kan 

kombinera sin vegetariska kost med baljväxter, tofu, quorn och spannmålsprodukter kan vi 
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ändå få i oss de aminosyrorna vi behöver. Om man dessutom har en lakto-ovo baserad kost 

lider man ingen brist. Växthusgaserna och miljöpåverkan från djurhållning kommer från 

djuren själva och från odlingarna som ska gå till deras foder. Idag odlar man soja och 

spannmål för att bli till foder. Mark som lika gärna skulle kunna odla vegetabilier på och bli 

föda till människor. Idisslande djur i sig släpper ut mycket växthusgaser i form utav metangas. 

Men även kyckling och grisar, även om de inte idisslar, har en mycket större miljöpåverkan 

än vad vegetabilier har (Livsmedelsverket, 2019c). 

 

2.3 Skolmatens betydelse 

För barn i skolan är det ytterst viktigt att få i sig mat under dagen för att orka med dagen 

(Lennernäs, 2011). Det är då väldigt viktigt att yttre aspekter, såsom ljudvolym och 

stressnivå, är bra i matsalen. Äter barnen maten med god aptit under avstressade förhållanden 

kommer de lyckas bättre i skolan samtidigt som de får i sig viktiga näringsämnen såsom 

mineraler, vitaminer och fettsyror (Lennernäs, 2011). Studier visar på att barn som inte äter 

skollunch blir väldigt hungriga och väljer att köpa energitäta livsmedel istället, exempelvis 

godis eller energidryck. Detta kan leda till fetma på lång sikt, vilket är ett ökande problem 

idag. Drabbas barnen av fetma kan det påverka deras resultat i skolan negativt (Lennernäs, 

2011). Hälsosamma matvanor innefattar mycket grönsaker, frukt och baljväxter, magra 

mejeriprodukter samt fisk, skaldjur och omättade fetter. Men det är också viktigt att tänka på 

hur livsmedlen vi äter påverkar miljön (Livsmedelsverket, 2019c). Därför rekommenderar 

Livsmedelverket (2019c) att man ska öka andelen vegetariskt och minska andelen kött i sin 

kost.   

 

Det är viktigt att se till att det finns regler att förhålla sig till i skolmatsalen och att de faktiskt 

följs. Restaurangen bör vara utformad på ett trevligt sätt så både elever och personal får en 

lugn och harmonisk stund att äta sin lunch på. Det är också viktigt att matsalen hela tiden 

hålls ren och snygg för att öka trivseln (Livsmedelsverket, 2019b). Livsmedelsverket (2019b) 

skriver att stressen i matsalen minskar om lunchen schemaläggs för barnen, då minskar också 

risken att de äter för lite eller inget alls. De bör minst kunna sitta 20 minuter vid bordet för att 

slippa stressa i sig maten. Sköts inte dessa punkter finns det stor risk att barnen inte vill äta 

maten i skolan, vilket i sin tur kan försämra prestationen i skolan. Det kan då vara viktigt att 

det finns en elevrepresentant i varje klass, för att kunna förmedla elevernas röst till de 

ansvariga på skolan. Livsmedelsverket (2019b) rekommenderar att lunchutbudet består av 
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minst en vegetarisk rätt som alla kan välja av om de vill, salladsbordet ska bestå av minst fem 

olika komponenter, det ska finns bröd och smörgåsfett samt dryck. För att underlätta 

planering av måltider samt att kunna skapa en god matsalsmiljö för barnen, har 

Livsmedelsverket (2019b) tagit fram ”Måltidsmodellen” (se figur 1). 

 
Figur 1. Måltidsmodellen skapad av Livsmedelsverket för att underlätta planering och uppföljning av måltider i den 

offentliga verksamheten (Livsmedelsverket, 2019b). 

2.4 FAMM- De fem aspekterna 

Five aspect meal model, FAMM, står för de fem aspekterna som påverkar måltidsupplevelsen 

(Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). De fem aspekterna är styrsystemet, 

atmosfären rummet, mötet samt produkten. Med hjälp av dessa fem aspekter kan man skapa 

en bättre och mer trivsam restaurangmiljö och på så sätt göra gästen mer nöjd (se figur 2). 

Idén till modellen kom till på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, då de behövde en 

modell för att kunna förklara ett restaurangbesök på ett begripligt sätt (Gustafsson et al., 

2006). 

 

 
Figur 2. The Five Aspect Meal Model (FAMM). 
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2.4.1 Rummet 

Alla måltider konsumeras i ett rum, om det så är på en restaurang eller i en skolmatsal. 

Rummets utformning påverkar gästens upplevelse, allt ifrån vilken färg väggarna har, till hur 

ljusinsläppet är. Genom att påverka rummets utformning kan man också påverka gästens syn 

på sin måltidsupplevelse. 

 

2.4.2 Mötet 

För att mötet mellan gästen och servisen/kökspersonalen ska bli så bra som möjligt, krävs det 

en viss kompetens hos just servisen. Då personalen på restaurangen ofta har mer auktoritet 

och kunskap kring det som serveras, är det viktigt att de har en bra känsla för service och 

bemöter gästerna på ett trevligt sätt. Uppfattas de som arroganta och osäkra kan upplevelsen 

av måltiden bli helt förstörd (Gustafsson et al., 2006). Det är viktigt att de som sköter 

styrsystemet, en av de fem aspekterna, reflekterar över dess personal och den kunskap de 

besitter för att mötet ska bli så bra som möjligt.  

 

2.4.3 Produkten 

Produkten innefattar den mat och/eller dryck som serveras. Maten ska inte bara smaka gott, 

utan också ha andra sensoriska kvalitéer. Det är viktigt att maten presenteras på ett tilltalande 

sätt för gästen, även mat som serveras av storkök och/eller är halvfabrikat. För att produkten 

ska presenteras så bra som möjligt är det viktigt att personalen besitter kompetens om vad 

som faktiskt serveras. Enligt Gustafsson et al., (2006) bör maten utformas efter typ av 

restaurang, gäster, smak, näringsinnehåll, tillagningsmetod, temperatur, säsong med mera. 

 

2.4.4 Styrsystemet 

Styrsystemets funktion är att alla delar i restaurangen ska fungera och det är styrsystemet som 

har huvudansvaret. Det ska finnas en fungerande logistik, ekonomi, personalansvar, ett sunt 

ledarskap med mera. Här är det viktigt att de ansvariga besitter akademiska kunskaper, då en 

variation mellan teori och praktik ofta samspelar i en bra styrd organisation. 

 

2.4.5 Atmosfär 

Atmosfären, eller stämningen, är den aspekt som knyter ihop hela modellen. Enligt 

Gustafsson et al., (2006) är stämningen uppdelad i två huvudkategorier: sinnen och miljö. 

Sinnen är den personliga erfarenheten gästen besitter, som i sin tur ger produkten dess 
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upplevelse. Det kan bero på vad gästen har för förväntningar innan måltiden, erfarenheter och 

personliga åsikter. Miljön är ramen av måltiden som representeras av alla de fem sinnena där 

syn, hörsel, smak, doft och känsel inkluderas. Gustafsson et al., (2006) menar att en atmosfär 

som får bra betyg från gäster beskriver det som att ”det känns som hemma” när de har besökt 

restaurangen.  

 

2.5 Studerade kommuner  

I detta abete har tre skånska kommuner ingått. Staffanstorps kommun är beläget i sydvästra 

Skåne. Kommunen styrs sedan valet 2018 av Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det bor 

ca 24 000 invånare i kommunen. Det finns 10 kommunala skolor och en privat som 

tillsammans hyser 3500 elever (Staffanstorp, 2019). Det finns 5053 hushåll med barn. I en 

lista som Dagens samhälle (2019) har sammanställt med SCB som grund, är kommunen på 

106:e plats gällande kapital per invånare där plats 1 är rikast.  

 

Lunds kommun är grannkommun med Staffanstorps kommun. Det bor drygt 121 000 

personer i kommunen varav 13 721 är elever i grundskolan (Skolverket, 2019). Kommunen 

styrs utav flera olika partier: M, L, FNL (förNyaLund), C och KD. Kommunen har ett 

omfattande miljötänk som genomsyrar deras agenda, inte minst i skolmaten. De har ett 

miljöprogram kallat Lundaeko II som består utav 8 olika punkter med enskilda mål som ska 

genomsyra kommunens verksamhet.  

 

Vellinge kommun ligger i sydligaste Skåne med havsgräns i Öresundsregionen. Politiskt styrs 

kommunen med majoritet av M och därefter Sd och L. Kommunen hyser 35 790 invånare 

(Vellinge, 2018). Det finns 7 kommunala grundskolor och 5 privata (Vellinge, 2019) och 

4609 elever (Skolverket, 2019). Kommunen har vunnit "Sveriges bästa skolkommun" fem år i 

rad enligt Lärarförbundet (2019). Kommunen är på 124:e plats på listan över rikaste 

kommunen i Sverige (Vellinge, 2019). 

 

3. Material och metod 

I denna litteraturstudie byggs bakgrunden till stor del på vetenskapliga artiklar samt 

information från Livsmedelsverket. De vetenskapliga artiklarna har sökts på DiVA portal, 

LUBsearch samt FSTA (Food Science and Technology Abstracts). De kommuner som 

observerades i arbetet valdes ut efter bekvämlighetsval. 
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3.1 Intervjuer  

Fyra intervjuer genomfördes med kökspersonal i de tre olika kommunerna samt genomfördes 

en intervju med kostcheferna i kommun A, totalt fem intervjuer. Intervjuerna skedde på 

respektive skola, de spelades in och transkriberades sedan. Frågorna som ställdes var öppna, 

detta för att få ett så brett och varierat resultat som möjligt som sedan kunde leda till en 

betydelsefull diskussion. Intervjun i kommun A på skola 2 kunde inte genomföras muntligt då 

det var problem med att få tid med intervjupersonen. Intervjufrågorna skickades då ut till 

kökspersonalen och fylldes i för hand och skickades sedan tillbaka till författarna (se bilaga 1 

och 2).  

 

3.2 Observationsstudier 

Insamling av data har gjorts via observationsstudier som genomförts i matsalsmiljö i fyra 

olika skolor under sex tillfällen. Det som observerats har varit hur det vegetariska alternativet 

presenterats samt har matsalsmiljö studerats utefter måltidsmodellen FAMM. De fyra olika 

skolorna låg i tre olika kommuner i södra Skåne, de hade elever om 550, 400, 800 samt 650 

stycken. Besöken skedde mellan klockan 11:00-12:00 och de elever som observerades var i 

åldrarna 12–15 år. Kostcheferna i kommun A valde ut två olika skolor som de ansåg skulle ge 

olika resultat då de låg i två olika delar av kommunen. I de två övriga kommunerna, B och C, 

valdes skolorna ut av arbetets författare. 

 

3.3 Enkät  

En enkät skickades ut till kökspersonalen på de båda skolorna i kommun A för att undersöka 

hur mycket vegetarisk mat kontra det ”vanliga” alternativet som gick åt under en vecka (se 

bilaga 3. Detta gjordes för att få mer material att basera resultaten på.  

 

3.4 Näringsberäkning 

De näringsberäkningar som användes i arbetet togs fram av kostcheferna i kommun A i 

programmet Mashie (se figur 3 och 4).  
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3.5 Utvärdering av resultat 

Observationerna som gjorts under arbetets gång har analyserats efter modellen FAMM 

(Gustafsson et al., 2006). Observationerna kategoriserades och sammanställds efter de fem 

olika aspekterna. Detta gjordes för att lättare kunna diskutera de resultat som framkommit.  

 

4. Resultat 

4.1 Sammanfattning av intervjuer 

4.1.1 Intervju med kostcheferna i kommun A 

Kostcheferna i kommun A har ingen egen vision att arbeta efter, då det är politikerna som 

bestämmer den (se bilaga 4). Hade pengar funnits kanske det hade varit en möjlighet. 

Politikerna har gjort en kostpolicy som de ska följa, sen gör kostcheferna egna delmål som de 

ska uppfylla tills bokslutet då de får säga hur det har gått med deras mål. Men hade de fått 

bestämma och jobba efter en egen vision hade de velat lyfta de positiva aspekterna med ”cook 

and chill”-systemet samt visa att de på så vis kunde vara en kommun som låg i framkant. De 

önskade mer kommunikation med politikerna och större budget. 

 

Mycket feedback gällande kosten kommer från elever och föräldrar via mejl samt kommunens 

hemsida. De har också matråd ute på skolorna två gånger per termin där eleverna och 

pedagoger kan ge synpunkter på maten. Kostcheferna skickar då ut underlag som kan 

diskuteras under mötena och samlar sedan ihop detta efteråt. Då kan de sedan se vad eleverna 

tycker och förhoppningsvis göra något åt de synpunkter de har. Kockarna ger feedback via 

telefon, mejl, papperslappar samt intranätet, ofta handlar det om receptuppbyggnad eller att 

barnen inte gillar en viss maträtt. 

 

Utformningen av skolmatsalarna kan cheferna inte påverka. Det är rektorn som står för allt 

som rör fastigheterna eleverna rör sig i. Rektorn har en fast budget att röra sig med, och om 

kostenheten har tur kan det finns pengar över att till exempel köpa in ljudisolering till 

matsalen.  

 

Kökspersonalen får feedback från kostcheferna via kommunens intranät som kostenheten 

använder sig utav. Vidare har de personalmöten, internutbildningar med mera, dock önskar de 

att de hade mer tid till att träffa personalen i köken. Det är svårt för kökspersonalen att få vara 

med och påverka i menyplaneringen, då kostcheferna planerar cirka ett år i förväg. Ett annat 
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stort hinder är att centralköket är så litet och logistiken kring vad som ska lagas är tvungen att 

ta hänsyn till. När de planerar en ny meny tar de hjälp av datorprogrammet Mashie, där de har 

en receptbank som de kan använda sig utav. De tar rätter som de vet att barnen gillar. Förra 

året genomförde de en undersökning ute på skolorna där eleverna då fick säga om de gillade 

maten eller inte. Tack vare den kunde de få reda på vilka rätter som var populära i skolan. 

Kostcheferna menade att deras uppgift är att ge barnen den mat de behöver, därför tycker de 

att det är smart att ge barnen rätter de gillar. De byter ut menyn var 8: onde vecka. För att 

underlätta för föräldrarna, så att de kan planera middagen för barnen, har de fasta dagar för 

viss typ av mat. 

 

Kostcheferna trodde att om vegetarisk kost ska öka är de tvungna att ta bort linser och bönor 

och servera sånt som barnen gillar. De trodde också att det var bättre att göra det vegetariska 

alternativet mer lik den animaliska rätten, så blev ingen rätt mer populär än den andra. Dock 

står det i politikernas kostpolicy att kommunen ska servera två olika rätter i skolan. Idag 

serveras det ca 70% animalisk kost och 30% vegetarisk kost. 

 

4.1.2 Intervju med kökspersonal 

Alla barn åt inte det vegetariska alternativet som serverades på skolan. Personalen menade att 

det kunde bero på vilka maträtter som serverades och ”ställdes emot varandra” under en dag. 

Serverades det fisk var det större chans att barnen åt vegetariskt, lika så om exempelvis 

vegetarisk paj serverades (se bilaga 6). Om de dagar då det bara serveras vegetarisk kallas för 

”köttfri dag” reagerar ofta barnen negativt, men undviks transparensen så la inte barnen lika 

stor vikt vid om det var en vegetarisk dag eller inte (se bilaga 7). Trots det väljer ofta barnen 

kött om de kan (se bilaga 8). Varför det är så, trodde kökspersonalen på de fyra olika 

skolorna, kunde beror på att barnen är vana vid att äta kött och går på rutin (se bilaga 5, 6, 7 

och 8). De barn som faktiskt väljer det vegetariska alternativet brukar vara elever i de högre 

årskurserna, då de förmodligen är mer medvetna om kost och dess miljö- och hälsoaspekter 

(se bilaga 8). Trots att det är de äldre eleverna som väljer vegetariskt, är det också de som har 

högst frånvaro i matsalen. Ofta uppkommer det problemet i de skolor som ligger centralt och 

har restaurang eller livsmedelsaffär i närheten. 

 

Ingen i kökspersonalen har möjlighet att påverka miljön i matsalen då det utrymmet tillhör 

skolan och inte ligger på kostenhetens ansvar. Kökspersonalen i fråga var nöjd med den mat 

som serverades och trivs på deras jobb. Dock önskade de skolor som inte hade tillagningskök, 
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att de fick vara med och påverka mer. Exempelvis ge åsikter om menyn (se bilaga 5 och 6). 

Skolorna 1, 2 och 3 har en regelbunden kommunikation med både kostchef och barnen samt 

pedagogerna. Skola 4 har ingen kostchef över sig och går på möten med övrig kökspersonal i 

kommunen för att kunna kommunicera med kollegor. I övrigt får alla de fyra skolorna skolor 

kritik om maten muntligt från både elever och pedagoger. 

 

4.2 Observationsstudie kopplat med FAMM 

Nedan presenteras observationsstudierna av de fyra skolorna som gjordes under arbetets gång 

(se tabell 2–5). 
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Tabell 2. Tabellen presenterar observationsstudien av skola 1 med FAMM som bedömningskriterier. 

Observationsstudie av skola 1 

Rummet Mötet Produkt Styrsystem Atmosfär 
Maten serverades i ett mindre rum 
som satt ihop med själva matsalen. 
Här fanns en serveringsdisk som 
gick att ta mat från två olika håll 
ifrån, en salladsdisk, en brödstation 
samt disken. Rummet var i lagom 
storlek och två köer fick plats bra. 
Salladsbuffén stod på två ihopsatta 
bord som var i olika höjd och 
bredd, sedan var det en duk på 
borden som var för liten. 
Salladsbuffén var väldigt utplockad 
och den fylldes inte på tills den sista 
klassen skulle komma. Det var även 
väldigt mycket sallad som låg på 
och under bordet. Dock var det som 
serverades aptitligt och om 
presentationen hade varit 
annorlunda så hade det nog tagits 
mer av detta.  
 
Matsalen var stor och hade högt till 
tak, cirka 25 bord var utplacerade. 
Det var mycket ljusinsläpp och det 
var färgglada väggar blandat med 
konst. Längs matsalen låg det också 
lektionssalar, vilket gjorde att det 
var mycket spring i matsalen från 
barnen. För att komma till skolans 
bibliotek var man till exempel 
tvungen att korsa matsalen.  
 

Kökspersonalens bemötande mot 
barnen var okej. De pratade inte 
aktivt med dem, men de var inte 
heller otrevliga. Ute i matsalen satt 
även lärare med under lunchen, 
totalt satt det cirka fem stycken 
utplacerade på olika bord. De 
interagerade med eleverna vid 
bordet, men lade ingen stor vikt vid 
om övriga elever var stökiga som 
inte satt vid deras bord.  
 

Maten som serverades var typisk 
kantinmat som serverades i bleck. 
Den smakade bra och det fanns två 
olika alternativ att välja mellan, ett 
”vanligt” alternativ samt ett 
vegetariskt. Till detta serverades 
fyra olika grönsaker vid matlinjen 
samt ett antal sallader vid 
salladsbordet. Det fanns även ett 
brödbord med fem sorters olika 
bröd att välja mellan. Det fanns 
inga skyltar utsatta vid varken 
maten eller salladen som beskrev 
vad det var för mat som serverades.  
 

Menyn utformas utav kostcheferna 
i kommunen. De styr vad som ska 
serveras och när. Salladsbuffén 
sköter varje skola själva. All mat i 
kommunen tillagas i ett centralkök 
och skickas sedan ut till 
mottagningsköken i skolan, 2 dagar 
innan det ska serveras. I 
mottagningsköken ansvarar dom 
för att värma maten och servera 
den. 
 

Miljön i matsalen var högljudd och 
stökig. Vissa barn kastade mat på 
varandra, andra brottades i ett hörn 
medan några sprang genom 
matsalen. Dessa beteenden skapade 
ingen rogivande lunchatmosfär 
eller lugn överlag.  
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Tabell 3. Tabellen presenterar observationsstudien av skola 2 med FAMM som bedömningskriterier. 

Observationsstudie av skola 2 

Rummet Mötet Produkt Styrsystem Atmosfär 

Matsalen hade mycket ljusinsläpp 
och hade högt i tak. Skolan 
byggdes 2016 och köket kändes 
rymligt och fräscht.  Borden stod i 
rader med avgränsade flyttbara 
väggar i mitten. Längst bak var det 
ett litet podie med runda bord där 
en specialklass med vuxna satt och 
åt. På väggarna satt det 
ljudabsorberade material och 
ovanför linjen var det små hål i 
väggarna som också absorberade 
ljud. Det som slog en var hur 
fräscht allting var. Utformningen 
med långa rader av bord och fler 
vuxna närvarande gjorde det till en 
trevlig plats att äta på.  
 
 

Vuxna kom med in i salen med 
barnen och köade samtidigt med 
dem. Interaktionen mellan vuxen 
personal och barnen var god. En 
anställd pratade och skojade aktivt 
med barnen och verkade kunna 
namnen på de flesta. Vid 
specialkost verkade vissa saker 
finnas i köket om man bad om det 
och det var någon som pratade 
direkt med personalen om detta.  
 

Produkterna vid våra 
besökstillfällen var fiskgratäng 
”bonjour” och ugnspannkaka med 
soltorkade tomater och fetaost, 
samt potatisbullar med marinerade 
bönor och/eller blodkorv och sylt 
till. Produkterna i sig var väldigt 
goda tyckte vi, eventuellt var 
fisken lite torr men det var goda 
smaker och goda tillbehör till. 
 

Menyn utformas utav kostcheferna 
i kommunen. De styr vad som ska 
serveras och när. Salladsbuffén 
sköter varje skola själva. All mat i 
kommunen tillagas i ett centralkök 
och skickas sedan ut till 
mottagningsköken i skolan, 2 dagar 
innan det ska serveras. I 
mottagningsköken så ansvarar dom 
för att värma på maten och servera 
den. 
 

Något högre ljudnivå hölls än vid 
en vanlig lunch. Däremot var det 
inga utsvängningar eller skrikigt på 
ett sätt som störde ens matro. 
Barnen satt i rader och verkade ha 
fasta bord som de alltid åt vid. 
Spannar med trasor fanns och 
barnen hade som rutin att torka 
rent borden efter sig.  
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Tabell 4. Tabellen presenterar observationsstudien av skola 3 med FAMM som bedömningskriterier. 

Observationsstudie av skola 3 

Rummet Mötet Produkt Styrsystem Atmosfär 
Matsalsområdet var indelat i två 
olika matsalar med köket och 
diskinlämning i mitten utav dom. 
Det rymdes ca 80 barn i matsalen. I 
den ena matsalen åt de mindre 
barnen upp till sexan och i den 
andra åt högstadieelever. Linjen låg 
så man kunde nå den från två sidor, 
men icke direkt ansluten till köket 
så personal fick byta bleck på linjen 
i matsalen. I början av linjen tog 
man tallriken först och sedan innan 
huvudkomponenten kom stod 
salladsbuffén i direkt anslutning.  
Mot väggen vid sidan utav 
matlinjen var vatten- och 
brödstationen.  Det fanns 
ljudabsorberande plattor på 
väggarna och det var högt i tak och 
ljusinsläppet var gott. På borden 
stod schemat för vilka klasser som 
hade vissa tider att äta. Menyn var 
utskriven på en större griffeltavla 
som hänge vid linjen och på linjen 
stod det olika genomskinliga burkar 
med olika saker som bulgur, linser 
och ris så barnen kunde se hur de 
såg ut.  
 

Vi kunde se 3–5 pedagoger som 
satt och åt i matsalen med barnen. 
Vuxna kom också samtidigt som 
barnen. Det var hela tiden personal 
närvarande i matsalen vid linjen 
som snyggade till och fyllde på 
mat. Det verkade som att barnen 
hade mer sociala konversationer 
vid borden än tidigare skolor.  
 

Det serverades pastagratäng med 
vegetarisk färs och en pastagratäng 
med kyckling. En salladsbuffé med 
rivna morötter, kålsallad, sallad 
och ångade rotsaker fanns samt 
bröd och lättmjölk.  
 

Matsedeln styrs gemensamt med 
ansvariga i matrådet vilka är 
personal från skolorna i kommunen 
samt kostchefen och 
enhetscheferna. Det finns 22 skolor 
som lagar maten och har utskick 
till andra skolor som har 
mottagningskök. Varje skola gör 
samma mat enligt menyn men är 
fria att ändra eller byta om behov 
finns.  
 

Ljudnivån var något hög men inte 
för hög, det var stimmigt i och med 
att barnen pratade mycket med 
varandra. Inga skrik eller spring 
förekom utan alla barn satt ner och 
konverserade friskt med varandra. 
Vi uppfattade det som att barnen 
behövde sitta en viss tid och skulle 
gå ifrån bordet samtidigt.  
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Tabell 5. Tabellen presenterar observationsstudien av skola 4 med FAMM som bedömningskriterier. 

Observationsstudie av skola 4 

Rummet Mötet Produkt Styrsystem Atmosfär 
Matsalen hade delvis naturligt 
ljusinsläpp och mot entrén var det 
upplyst med taklampor och det var 
inte så högt i tak. Matsalen rymde 
uppskattningsvis 150 elever. Dock 
fick inte alla elever plats samtidigt 
så vissa klasser åt sin mat i 
klassrummen. Borden hade ungefär 
tio platser vid varje bord och det var 
pedagoger med vid nästan varje 
bord. Alla klasser hade fasta bord 
som de åt vid. Maten togs från två 
linjer som stod parallellt med 
varandra inne i matsalen och sedan 
fanns ett grönsaksbord längre fram. 
På två olika ställen fanns det 
dryckesstationer med lättmjölk, 
vatten och kolsyrat vatten. Bredvid 
matlinjerna fanns det en station med 
allergimat, glutenfritt bröd och en 
kyl med havredryck samt laktosfri 
mjölk. På väggarna hängde tavlor 
men inget ljudisolerande material 
som vi sett på tidigare skolor. 
Veckomenyn fanns i en laminerad 
A4 på väggen när man kom in, inte 
jättetydlig. På väggen hängde en 
griffeltavla med en 
veckoredovisning av hur mycket 
matsvinn som uppstod, i kilo, varje 
vecka.  
 

Vad vi kunde se var det ingen 
direkt interaktion mellan barnen 
och kökspersonalen. Personalen 
sågs när något skulle fyllas på, som 
mjölken eller maten. Intrycket var 
att kökspersonalen hade ganska 
mycket att göra under lunchen. 
 

Till lunchen serverades nudelwok 
med quorn och grönsaker. På 
salladsbuffén hittade man 
bön/linsröra, bakad palsternacka 
med lök, citronmarinerad 
broccolistjälk och pizzasallad. 
Nudelwoken var det enda 
alternativet och också vegetariskt. 
Maten var mycket god, 
nudelwoken var smakrik utan att 
vara för stark och grönsakerna i var 
färska. Grönsaksbuffén var mycket 
trevlig, bra smaker med rik 
kryddning.  
 

Menyn utformas utav 
köksmästaren på skolan. Han har 
fria tyglar gällande menyn och har 
endast krav om minst 50% 
ekologiskt och en budget som ska 
hållas. Den vegetariska 
inriktningen är helt eget initiativ 
från kökspersonalen och 
kommunen har ingen kostchef.  
 

Något högre ljudnivå hölls än vid 
en vanlig lunch. Barnen hade som 
regel en 10 minuters tystnadstund 
från att dom sätter sig vid bordet, 
något som inte var tydligt i 
ljudnivån men en pedagog upplyste 
oss om detta. De mindre barnen 
hade schemalagd lunch medan de 
äldre hade rast med inräknad lunch. 
Barnen torkade av borden själva 
och hade fasta scheman för vilka 
som hade en viss vecka.  
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4.3 Sammanfattning av enkät  
 Nedan visas en sammanfattning av enkäten som skickades ut till kommun A, skola 1 och 2 (se tabell 6 och 7). 

Tabell 6. Tabellen beskriver hur mycket som gick åt av den animaliska rätten samt det vegetariska alternativet under vecka 19 i kommun A, skola 1 och 2. 

  

Skola 1 och 2, kommun A 

Vecka: 19 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Uppvärmd mängd mat (i antal kg, liter eller bleck) 
Dagens rätt, animaliskt 
protein 

Hemlagad lasagne Fiskburgare serveras 
med tillbehör, 

klyftpotatis och en chili-
mangodressing 

Minivårrullar med 
nudlar serveras med 

currysås, sweet chili och 
soya 

Kalkonschnitzel serveras 
med bearnaisesås, rostad 

paprikacreme och 
klyftpotatis 

Kebabgryta serveras 
med ris 

 

Skola 1 14 bleck  40 kg  50 kg 55 kg 50 kg 

Skola 2 95 kg 75 kg 55 kg 60 kg 45 kg 

Dagens rätt, vegetariskt 
protein 

Lasagne Verona 
 

Vegetarisk burgare 
serveras med tillbehör, 
klyftpotatis och en chili-

mangodressing 

Böngratäng serveras 
med nachos och salsa 

Couscous schnitzel 
serveras med 

bearnaisesås, rostad 
paprikacreme och 

klyftpotatis 

Choladas gryta serveras 
med ris 

Skola 1 4 bleck  5 kg 5 kg  5 kg 5 kg 

Skola 2 6,4 kg 4 kg 10 kg 10 kg 12 kg 
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Tabell 7. Tabellen beskriver serverad vegetarisk kost i snitt per elev mellan tisdag till fredag under vecka 19. 

 
Tabell 7 visar ett genomsnitt per dag och elev i åtgången vegetarisk mat under vecka 19. Åtgången av mat tisdag till fredag har adderats och 

dividerats med fyra, sedan dividerats med antal elever i vardera skola. Måndagens resultat var ofullständigt ifyllt och togs inte med i 

beräkningen.  

Skola 1 och 2, kommun A 

Vecka: 19 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

Dagens rätt, 
vegetariskt protein 

Lasagne Verona 
 

Vegetarisk burgare serveras 
med tillbehör, klyftpotatis 
och en chili-mangodressing 

Böngratäng serveras med 
nachos och salsa 

Couscous schnitzel serveras 
med bearnaisesås, rostad 

paprikacreme och 
klyftpotatis 

Choladas gryta serveras 
med ris 

Skola 1 4 bleck  5 kg 5 kg  5 kg 5 kg 

Skola 2 6,4 kg 4 kg 10 kg 10 kg 12 kg 

Åtgång av vegetarisk mat i snitt per elev 
 

Snitt skola 1 Total mängd serverad vegetarisk kost under 
tisdag till fredag 
5000 +5000+5000+5000=20 000 gram 
 
Medelvärde av serverad vegetarisk kost under 
fyra dagar 
!""""
# =5000 gram 

 
Antal gram serverad vegetarisk kost per elev 
$"""	&'()
#*$	+,+-+'=12 gram 

Snitt skola 2 Total mängd serverad vegetarisk kost under 
tisdag till fredag 
4000 +10 000+10 000+12 000=36 000 gram 
 
Medelvärde av serverad vegetarisk kost 
under fyra dagar 
./"""
# =9000 gram 

 
Antal gram serverad vegetarisk kost per elev 
0"""	&'()
#""	+,+-+'=22,5 gram 
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4.4 Näringsberäkning kommun A 
Nedan presenteras näringsberäkning av kommun A:s maträtt med animaliskt protein kontra 

maträtten med vegetariskt protein (se figur 3 och 4). 

 
Figur 3. Näringsberäkning av dagens rätt med animaliskt protein. 

 

 
Figur 4. Näringsberäkning av dagens vegetariska rätt. 

Figur 3 och 4 visar att makrokomponenterna fett, fibrer, kolhydrater och protein följer de 

nordiska näringsrekommendationerna (2012). Fett ska bidra med 25–40 E%, fibrer 2–3 gram 

per dag, kolhydrater 45–60 E% samt protein 10–20 E% (NNR, 2012; tabell 1).  

 

  

MATSEDEL SKOLA V 19-24

Måltid: Dagens

Näring per portion [Normal]

Näringsämne Mängd Enhet
Energi (kcal) 474,74 kcal

Fett 19,31 g

Mättade fettsyror 5,55 g

Enkelomättade 
fettsyror

1,67 g

Fleromättade fettsyror 0,88 g

Kolhydrater 52,08 g

varav sockerarter 6,83 g

Protein 21,83 g

Fibrer 2,82 g

Vitamin D 0,31 µg

Vitamin E 0,11 mg

Folat 18,91 µg

Järn 0,92 mg

Kalcium 72,33 mg

Natrium 189,55 mg

Selen 3,76 µg

Zink 0,48 mg

Måndag v.20 (2019-05-13) - Fredag v.21 (2019-05-24)
Klimatpåverkan, 1 portion(er):  kg CO2e

1(1)
Utskriftsdatum: Tisdag v.14, 2019-04-02Utskriven av: Johan Cederquist

Matsedel, näring, varulista, kalkyl och klimatRapportnamn:

Staffanstorps kommun

MATSEDEL SKOLA V 19-24

Måltid: Alternativet

Näring per portion [Normal]

Näringsämne Mängd Enhet
Energi (kcal) 452,54 kcal

Fett 16,89 g

Mättade fettsyror 5,02 g

Enkelomättade 
fettsyror

1,8 g

Fleromättade fettsyror 1,22 g

Kolhydrater 57,31 g

varav sockerarter 6,23 g

Protein 15,52 g

Fibrer 4,91 g

Vitamin D 0,17 µg

Vitamin E 0,06 mg

Folat 17,11 µg

Järn 0,55 mg

Kalcium 41,56 mg

Natrium 211,52 mg

Selen 0,65 µg

Zink 0,36 mg

Måndag v.20 (2019-05-13) - Fredag v.21 (2019-05-24)
Klimatpåverkan, 1 portion(er):  kg CO2e

1(1)
Utskriftsdatum: Tisdag v.14, 2019-04-02Utskriven av: Johan Cederquist

Matsedel, näring, varulista, kalkyl och klimatRapportnamn:

Staffanstorps kommun
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4.5 Likheter och olikheter mellan de besökta skolorna  
Under observationerna iakttogs även olika faktorer som berörde styrsystemet (tabell 8), vilket 

är en del av FAMM. Detta gjordes för att kunna se de olika förutsättningarna matsalarna i 

skolorna hade. 

Tabell 8. Tabellen redovisar en överblick av likheter och olikheter samt förutsättningar hos de fyra besökta skolorna. 

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 
Kök Centralkök Centralkök Tillagningskök Tillagningskök 

Menyutformning Styrs av 
kostchef 

Styrs av 
kostchef 

Styrs av all 
kökspersonal 
med utrymme 
för förändringar 

Styrs av 
kökspersonal på 
varje skola 

Antal lagade 
portioner 

415  400 800 700 

Minst antal 
helvegetariska 
dagar per vecka 

1 1 0 3 

Antal dagar med 
fler än ett 
alternativ  

5 5 5 1 

Skolklass F-9 F-9 F-9 F-9 

Alla skolor serverar minst ett vegetariskt alternativ varje dag. 

 
5. Diskussion 

5.1 Den sociala måltidsmiljön i samband med FAMM 

Vikten av en stressfri miljö, en matro, som Lennernäs (2011) nämner i sin rapport är av stor 

vikt för elever som ska orka koncentrera sig i skolan. Det omnämns också yttre faktorer som 

spelar roll hur och i vilket tillstånd man bör vara i för att känna att lunchen är en rofylld, 

lustfylld upplevelse som man ska se fram emot. I våra intervjuer (se bilaga 5, 6 och 8) 

framgår det att det i viss mån går ett antal elever och handlar egen mat eller godis i 

närliggande affärer när dom bedömer att maten inte är god. I denna situationen kan man ställa 

sig frågan om de har smakat på maten och gjort en riktig bedömning, eller om det är av ren 

vana eller erfarenhet som de vet med sig att de inte gillar vissa maträtter. Om maten inte 

smakade, inte anses vara god eller vällagad så borde man kunna se ett större bortfall utav 

elever i matsalarna, men enligt intervjuerna är det endast ett fåtal. Dessa fåtal verkar dock ha 

ett mönster i detta. 

 

De fyra olika skolorna som observerats är alla väldigt olika, men alla har samma problem, då 

det vegetariska alternativet ofta väljs bort framför den rätten som innehåller animaliskt 
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protein. Detta kan enligt Lennernäs (2011) bero på att det är viktigt med en avstressad 

matsalsmiljö, då barnen lättare äter sin mat under lugna förhållanden. Görs inte det och maten 

väljs bort kan godis och läsk bli ett substitut till lunchen och på lång sikt öka risken för fetma 

och andra välfärdssjukdomar (Lennernäs, 2011). För att minska risken för detta har skola 4 

(se bilaga 6) valt att eleverna har obligatorisk närvaro de tio första minuterna i matsalen samt 

att det ska vara tysta, detta för att alla ska äta i lugn och ro samt kunna njuta av maten. Än så 

länge gäller det bara F-6, men det diskuteras nu om det ska gå högre upp i klasserna. Denna 

åtgärd bör med fördel även införas på skola 1, som vi ansåg ha väldigt hög ljudvolym och 

stökig atmosfär. För att förstå om FAMM (2006) spelar en större roll hade det varit intressant 

att jämföra barnens betyg och uppförande i skolmiljön för att se hur de olika aspekterna 

faktiskt påverkar barnen. Av dessa fyra observationsstudier har vi inte sett något tydligt 

mönster eller om en viss aspekt påverkar mer än någon annan. För att kunna se mönster eller 

hur aspekterna påverkar så hade vi behövt göra en studie under längre tid och fler tillfällen 

samt räkna antal barn som tog det vegetariska alternativet. 

 

Man kan också spekulera i om det är mer än bara själva produkten i sig som gör att vissa inte 

äter, eller om det kan ha med bemötandet att göra. Till exempel att eleverna upplever 

matsalen ogästvänlig eller anser att de får ett dåligt bemötande av personalen. När 

bedömningarna genomfördes användes FAMM (2006) som hjälp för att kunna se vissa 

likheter och skillnader mellan skolorna (se tabell 8). Då samtliga skolors matsalar upplevdes 

ljusa och rymliga, tror vi att de matsalar vi sett inte gett någon negativ upplevelse för 

eleverna. I skola 1 var borden inte lika stora och inga fasta platser för eleverna fanns, det var 

också där som det upplevdes som mest stökigt och ostrukturerat. Det fanns också en passage 

genom matsalen och lokalen upplevdes lika mycket som ett lekområde som matsal under 

vissa tillfällen. I de andra skolorna var borden uppställda i rader och barnen hade fasta platser 

där de skulle sitta. Matsalarna var också separata, alltså ett område där man endast åt. 

 

Det var svårt att avgöra hur mycket ljudisolerande material det fanns i matsalarna som tog 

bort höga ljudnivåer, men de matsalarna som hade dessa kändes mer nedtonade. När alla fem 

aspekter är inräknade kan vi ställa oss frågan om en aspekt är väldigt bra kan då den 

kompensera för att en annan aspekt är dålig? Kan man till exempel äta Nobelmiddagen i en 

sunkig källare eller uthärda en överdrivet skrikig miljö i världens finaste rum? På skola 4 

upplevde vi att maten var väldigt god, i princip restaurangstandard. Dock var ljudnivån 

ganska hög och att det var stökigt i anslutning till matsalen. Vi anmärkte detta innan vi satte 
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oss, men när vi väl började äta maten så tänkte vi inte på det längre. Vid restaurangbesök 

önskas ofta en viss ljudnivå, kanske ett bakomliggande surr som sätter en bra stämning på 

atmosfären. Precis som FAMM (2006) påvisar är det mer än bara god mat som avgör vad som 

upplevs som en bra måltid. Kanske är de elever som köper egen mat undermedvetet 

missnöjda med stämningen i matsalen och inte maten i sig. Vi upplevde att det på skola 1 var 

stökigt och ganska smutsigt, matrester och kladd som var kvar på borden. Som omnämnt i 

Livsmedelsverket (2019b) så är det viktigt att ha tydliga regler som följs i matsalen för att 

skapa så bra klimat som möjligt. Att hålla rent och snyggt är en del av att öka trivseln och den 

biten fattades.  

 

Det fanns en hög frånvaro av pedagoger på skola 1, vilket gjorde att barnen var mycket mer 

stökiga. I de övriga skolorna var närvaron av pedagoger högre och matron på de ställena 

upplevdes också bättre. Gustafsson et al. (2006) menar att atmosfären eller stämningen är den 

aspekten som knyter ihop hela säcken. Är inte stämningen bra i matsalen kommer inte heller 

eleverna vilja gå dit och äta. Man vill sikta efter en miljö som känns som hemma, det är då 

gästen känner sig som nöjdast (Gustafsson et al., 2006). Intervjuerna med kostchefer (se 

bilaga 4) samt med all kökspersonal (se bilaga 5, 6, 7 och 8) visar på att ingen i varken 

styrsystemet eller kökspersonalen har någon påverkan på matsalsmiljön, trots att 

kökspersonalen klagat på matsalsmiljön. Livsmedelsverket (2019b) skriver att om eleverna är 

stressade i matsalen finns det stor risk att de inte äter ordentligt. Det kan i sin tur leda till lägre 

prestationsförmåga i skolan. Sammanfattningsvis bör kommunikationen mellan 

måltidsorganisationen och skolsektorn bli bättre och tydligheter kring vem som sköter vad 

måste redas ut. Intervjun med kostcheferna (se bilaga 4) visar på att matsalen lätt pekas ut 

som ett ”ingemansland” i denna fråga. 

 

5.2 Vegetarisk kost och näringsinnehåll 
Om det vegetariska alternativet inte smakar lika gott som den animaliska rätten, eller är en 

helt annan rätt, finns risken att en konkurrenssituation uppstår. För att minska det problemet 

kan man se över möjligheterna att göra likadana rätter fast en är vegetarisk och en är ”vanlig”. 

Till exempel att det serveras en köttbiff och det vegetariska alternativet är en svampbiff. 

Kostcheferna (se bilaga 4) menar att detta är ett arbetssätt de gärna vill arbeta efter och på så 

sätt kan man också minska risken att en rätt blir med populär än den andra. I 

Livsmedelsverket (2019b) rekommenderas det att det ska serveras minst ett vegetariskt 



 28 
 
 

alternativ, salladsbordet ska bestå av minst fem olika komponenter, det ska finnas bröd och 

smörgåsfett samt dryck. I samtliga skolor vi besökte var dessa rekommendationer uppfyllda. 

 

Alla skolor angav i intervjun att den vegetariska kostens åtgång under dagen beror på vad det 

är för rätt som serveras (se bilaga 5, 6, 7 och 8). En röd tråd är att de äldre barnen, som 

förmodligen börjar bli mer medvetna, äter mer vegetariskt än de yngre barnen. För att öka 

detta tror skola 2 (se bilaga 6) att fler helvegetariska dagar måste in i menyn samt information 

till barnen om varför man ska välja vegetarisk kost. Samtidigt är det viktigt att inte trycka på 

att det bara serveras vegetariskt under en dag (se bilaga 7), utan bara servera maten och inte 

lägga så stor värdering kring det hela. Skola 2 (se bilaga 6) menar att information bör spridas. 

Ett förslag kan vara att sprida mer information på kommunens hemsida. Exempelvis skulle de 

näringsberäkningar som kommunen gör (se figur 3 och 4) kunna placeras som en länk bredvid 

veckans meny, då kan elever och föräldrar se att de får i sig det näringsinnehåll som 

rekommenderas. Likaså kan länkar till Livsmedelsverkets informationsfolders om vegetarisk 

kost och bra mat i skolan visas. 

 

Enligt näringsberäkningarna kommun A har utfört (se figur 3 och 4) på den animaliska rätten 

samt på det vegetariska alternativet, visar de att båda rätterna följer de nordiska 

näringsrekommendationerna (2012) korrekt (se tabell 1). Den största skillnaden är att dagens 

rätt innehåller något mer fett, mindre fibrer och mer kolhydrater än dagens alternativ, alltså 

den vegetariska rätten (se figur 3 och 4). Allt följer också Livsmedelsverkets (2019a) 

rekommendationer om en varierad kost. Dock dominerar det mättade fettet i båda rätterna. 

Detta bör ses över då Livsmedelsverket (2019a) skriver om fördelarna kring hjärnans 

utveckling med att få i sig enkelomättat samt omättat fett. För att få rätterna mer likvärdiga 

innehållsmässigt bör rätterna göras likadana. Detta vill också kostcheferna i kommun A 

genomföra (se bilaga 4). Serveras ”samma” mat men med en annan komponent i den 

alternativa rätten blir kanske näringsinnehållet mer lika. Ser barnen också att det inte är så stor 

skillnad mellan de olika rätterna, kan det finnas en större chans att de väljer det vegetariska 

alternativet. 

 

5.3 Skillnad i matåtgång mellan skola 1 och 2, kommun A 
Enkäten som handlade om animaliska rätten samt vegetariskt alternativ (se bilaga 3) visade en 

stor skillnad serverad vegetarisk kost på under tisdag till fredag mellan skola 1 och 2. Då det 
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är skillnad på skolorna, utefter FAMM, var detta resultat något vi hoppats på. Skola 2 är 

relativt nybyggd jämfört med skola 1, vilket gav en mer harmonisk atmosfär. Mötet mellan 

kökspersonal och elever var betydligt bättre i skola 2, där personalen ständigt kommunicerade 

med barnen kring maten och eleverna frågade efter en viss anställd i köket. Trots att 

Gustafsson et al. (2006) skriver att alla aspekter spelar stor roll på matsalsmiljön ser vi ingen 

större skillnad på åtgången mat. Detta kan tyda på att FAMM inte går att applicera i en 

skolmatsal då det är barnens enda alternativ till att få i sig gratis lunch under dagen. 

 

5.4 Metod under arbetets gång 
Innan arbetes gång var den tänkta metoden att intervjua skolornas elever för att få en 

uppfattning om varför den vegetariska kosten väljs bort framför den kost som innehåller 

animaliskt protein. Då vi, efter arbetets uppstart, förstått att detta inte var genomförbart på 

grund av restriktioner från kommunen valde vi att intervjua kökspersonalen samt de två 

kostcheferna i kommun A. Samtidigt valde vi också att observera matsalsmiljön efter FAMM 

på alla skolor. Vi upplevde att det var en viss skillnad på skolorna och hade trott att vi skulle 

få ett tydligare resultat angående åtgången på vegetarisk kost. Då vi hört mycket om kommun 

C:s framsteg angående vegetarisk kost, trodde vi att de inte skulle ha samma svårigheter att 

servera vegetariskt som övriga kommuner. Skola 3 och 4 hade gedigna salladsbord vilket vi 

trodde skulle innebära att barnen valde att äta mer grönt och vegetariskt. Men intervjuerna 

med skolorna påvisade att de har precis samma problem som skola 1 och 2. Vi kan utifrån 

detta förstå att styrsystemet inte har något att göra med barnens inställning till vegetarisk kost, 

utan styr mer eller mindre kockarnas kreativa process.  

 

6. Slutsats 
Utifrån det som observerats i denna studie kan FAMM ha en avgörande roll för om barn 

väljer vegetarisk kost. FAMM kan också påverka om barnen går och äter i matsalen 

överhuvudtaget. För att kunna se FAMM:s stora betydelse i skolmiljö behövs en mer 

omfattande studie där även barn intervjuas Ingen tydlig kvalitetsskillnad på produkten 

upplevdes om maten tillagats i ett tillagningskök eller mottagningskök. Intervjuerna påvisar 

att barnen i de flesta fall väljer animaliskt protein före vegetariskt alternativ. För att ändra 

detta bör information spridas, via pedagoger och kökspersonal, till både barn och föräldrar 

gällande de positiva aspekterna som finns med vegetarisk kost.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor ledning 
 
Vad är er vision gällande kosten i kommunen? 
 
Hur kommunicerar politikerna med er? 
 
Hur mycket kan ni påverka hos politikerna? 

 
Vilka hinder/problem ser ni idag inom måltidsorganisationen? 
 
Vad skulle ni behöva för att lösa de problemen? 

 
Hur får ni feedback från elever/lärare/föräldrar/kök? 
 
Hur ger ni feedback till elever/lärare/föräldrar/kök? 
 
Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 
 
Hur mycket får kökspersonalen påverka menyns utformning? 
 
Kan ni påverka miljön i matsalen? 
 
Vem är det som bestämmer miljön i matsalen? 
 
Hur går ni tillväga när ni utformar menyn? (råvaror, namn)  
 
Hur ofta byter ni ut menyn? 
 
Har ni fasta dagar för en specifik rätt? Typ alltid fisk eller soppa på en viss dag 

 
Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 

 
Hur ser det ut med den vegetariska kosten i kommunen? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor kökspersonal 
 
Hur och var lagas maten? (Fråga endast till skola 3 & 4) 
 
Äter många barn det vegetariska alternativet? 

 
Varför tror du det är så? Trend ni kan se? 
 
De som äter vegetariskt, är det en spridd ålder eller kan ni se mönster i åldersgrupper? 

 
Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 

 
Hur gamla är barnen som äter här? 
 
Är det många elever som inte äter skolmaten? 

 
Varför tror du det är så? 
 
Hur många äter maten varje dag? 
 
Vad tycker ni själva om maten som serveras? 

 
Känner du att ni får påverka vad som ska serveras? 

 
Kan ni påverka hur maten serveras? 

 
Kan ni påverka miljön i matsalen? 
 
Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 

 
Hur får ni feedback från elever/lärare/ledning? 

 
Har ni en öppen kommunikation med barnen? 

 
Är de nyfikna på vad det är för mat? 
 
Tycker du att det är en trivsam arbetsmiljö? 

 
Har du förslag på förbättringar gällande matsedeln/köken? 

 
Finns det något mer du vill tillägga? 
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          Bilaga 3 

Enkät utskickad till kommun A, skola 1 och 2. 

Skola: 

Vecka: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 
Ange uppvärmd mängd mat nedan (ange i antal kg, liter eller bleck) 

Dagens rätt      

Vegetarisk rätt      

 
 
 
Tack för att ni tar er tid att svara på detta! 
 
Med vänliga hälsningar, 
Matilda och Jonathan 
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      Bilaga 4 
Transkribering av intervju med kostchefer kommun A. 

24/4 2019. 
 

Vad är er vision gällande kosten i kommunen? 

Vi har ingen vision som kostchefer, det är politikerna som har en vision om hur kosten ska 

vara. Men om vi skulle få bestämma så skulle vi vilja visa att cook & chill-metoden faktiskt är 

en bra metod att arbeta med. Det är inte ett system man lyfter så ofta och många tycker inte att 

det låter så bra med cook & chill, så det var vår personliga vision. Att visa att det finns många 

fördelar med metoden som man kanske tappar om man har tillagningskök på plats vid varje 

enhet. Kan vi vara en kommun som är i framkanten inom kost? Nu är det mer att vi får jobba 

med det vi har, vi kan inte förändra något utan måste arbeta med de förutsättningarna vi har 

framför oss. Allt handlar om pengar. 

 

Hur kommunicerar politikerna med er? Hur mycket kan ni påverka hos politikerna? 

Vi pratat väldigt lite med dem. Politikerna gör en kostpolicy som ska följas, där står det breda 

mål. Sen får vi som tjänstemän hitta våra enhetsmål hur vi ska nå målen i kostpolicyn. En 

gång om året, när det är bokslut, skriver vi hur det har gått att arbeta med de målen under året 

och hur vi ligger till med målen.  

 

Här i kommunen är det skolan som bestämmer vilken service de vill ha, vi säljer en tjänst till 

skolan. Så det är rektorerna som kan påverka om de har budget till att ändra maten/miljön i 

skolan. Sen går de vidare med det i utbildningschef, sen till utbildningsnämnden, sen till 

nämnden som lyfter frågan. Så rektorn har störst inflytande och “står för notan”. Vi vill gärna 

ha med direktkontakt med politikerna.  

 

Vilka hinder/problem ser ni idag inom måltidsorganisationen? Vad skulle ni behöva för 

att lösa de problemen? 

Ekonomin är det stora problemet, men det är generellt för hela kommunen. Det är politikerna 

som fördelar pengarna så varje enhet/område/sektor har en viss budget, kost prioriteras inte 

högst. Vi skriver ett förslag, sen beviljas den budgeten eller inte. Är det neddragningar kan 

inte vi begära mer pengar heller, vi får jobba med det vi får. 

Hur får ni feedback från elever/lärare/föräldrar/kök? 
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Från elever och föräldrar är det från hemsidan eller via mejl. Tanken är att det ska vara matråd 

ute på skolorna två gånger per termin, där ifrån får vi protokoll där de har tagit upp vissa 

åsikter/önskemål kring maten. Så kan vi läsa dem och se om vi kan åtgärda något. I matrådet 

är det lärare, en elev från varje klass och förhoppningsvis någon från köket med. Vi skickar ut 

lite underlag till matråden, så de får igång en diskussion. 

 

Från våra kockar får vi feedback om det är något recept som måste ändras, att barnen inte 

gillar en typ av rätt etc.  

 

Hur ger ni feedback till elever/lärare/föräldrar/kök? 

Vi har vårt intranät till vår personal, där lägger vi ut info om hur de följer budget och uppsatta 

mål, hur många som är sjuka mm. Sen har vi personalmöte, internutbildningar, 

specialkostutbildningar. Sen är vi ute på enheterna så mycket som vi kan, vi önskar att vi hade 

mer tid att åka ut till alla, men det går tyvärr inte. Men centralköket har vi daglig kontakt via 

mejl eller telefon. 

 

Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 

Det är svårt att kommunicera, förut hade vi papperslappar men nu försöker vi digitalisera så 

mycket som möjligt.  Sen har vi vårt intranät. 

 

Hur mycket får kökspersonalen påverka menyns utformning? 

Det är svårt då vi ligger ca ett år före i all planering. Vi kan inte jobba efter att “Nu är det 

extrapris på polkabetor, då köper vi in detta!”, utan då får vi komma ihåg det tills nästa år och 

försöka planera in det i menyn då. 

 

Sen måste vi tänka väldigt mycket på logistiken. Hur många bleck har vi, när hinner de 

komma tillbaka för att sedan kunna användas igen. Sen måste vi också tänka på hur många 

dagars nedkylning måste vi ha för en rätt, hur ändra kvaliteten när vi värmer upp den mm. Det 

är lite industritänk över det hela, allt måste klaffa hela vägen. 

 

Kan ni påverka miljön i matsalen? Vem är det som bestämmer miljön i matsalen? 

Vi har ingen budget till matsalarna, det är också rektorn och fastighet som kan ändra det. 

Rektorn hyr skolan av ett kommunalt bostadsbolag, rektorn säger sedan vad den behöver och 

sedan får ett pris. Rektorn har en fast budget att gå efter, det kan då vara svårt att tex ändra 
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matsalen för då kostar det mer och det finns inga pengar. Så det är lätt att matsalen blir ett 

“ingemansland” där skolan tänker att det är kostenhetens ansvar och tvärtom.  

 

Hur går ni tillväga när ni utformar menyn? (råvaror, namn)  

Har en bank i Mashie där man kan ta rätter ifrån. De ändringarna vi gör i de olika rätterna kan 

vara att vi kanske ändrar från vanlig färs till kycklingfärs eller till något vegetariskt. Har vi 

rätter som funkar så använder vi givetvis dem, ibland kanske vi bara ändrar någon komponent 

i rätten. När vi lägger in maten i menyn efter vad livsmedelsverket rekommenderar blir det 

inte så många luckor kvar att täcka. Finns vissa skolrätter där alla barn vet vad det är, typ 

Hedvigsoppa. 

 

Vi använder kryddor de uppskattar på nya komponenter så som ex Tzay med smak av tacos. 

Den menyn vi har idag baseras på en undersökning vi gjorde hela förra året. Barnen fick 

klicka på glad eller ledsen gubbe efter de ätit för att vi skulle se om de gillade maträtten. De 

rätter som hade över 70% nöjdhet har vi lagt in i menyn som vi använder i år. 

 

Vår uppgift är att de ska få i sig mat som är bra och då är det viktigt att de gillar maten, så då 

har vi givetvis rätter i menyn som de tycker om. Sedan tar vi in nya rätter ibland, men när 

eleverna har önskevecka så är det alltid samma rätter som önskas ändå. 

 

Hur ofta byter ni ut menyn? 

8 veckors rullande schema+1, då 9onde veckan är önskevecka.  

 

Har ni fasta dagar för en specifik rätt? Typ alltid fisk eller soppa på en viss dag 

Ja, det har vi. Alla vill ha det så för att ex föräldrar ska kunna planera maten hemma. 

 

Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 

Ta bort blandningar och röror, köra på smaker de gillar typ tacos. Ta bort linser, bönor. Förut 

försökte vi att ge barnen två olika rätter, alltså en “vanlig” rätt och ett annat alternativ för 

vegetariskt, men det farliga är när en rätt blir mer populär än den andra, vilket kan göra att det 

också blir väldigt mycket svinn av ena rätten. Ju mer likt den vegetariska kosten är 

“huvudrätten” desto bättre.  
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Går mer mot två likadana rätter, barn vill äta vad deras kompisar äter. Typ Chicken Tikka 

Masala och Quorn Tikka Masala.  

 

Det står att vi ska erbjuda två olika rätter i kostpolicyn, men vi går mot att det bli två 

“likadana” rätter istället, för det verkar vara mest uppskattat. 

 

Hur ser det ut med den vegetariska kosten i kommunen? 

70/30, beror på vilken rätt som serveras mot det vegetariska.  
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Bilaga 5 

Transkribering av intervju med kökspersonal kommun A, skola 1 

den 6/5 2019. 
 
Äter många barn det vegetariska alternativet? 
Det beror på vad som serveras, det går mer vegetariskt när de barn som går i högstadiet äter 

än när de små barnen äter.  
 
Varför tror du det är så? Trend ni kan se? 
De är mer medvetna om varför man ska äta vegetariskt samt att de som gått längre i skolan 

har kanske lärt sig att tycka om maten.  
 
De som äter vegetariskt, är det en spridd ålder eller kan ni se mönster i åldersgrupper? 
Se svar ovan. 

 
Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 
Att servera den vegetariska kosten först i matlinjen, för nu är det som ett alternativ och det 

blir mer som en vanlig rätt om man ändrar ordningen.  
 
Hur gamla är barnen som äter här? 
F-9 
 

Är det många elever som inte äter skolmaten? 
Ja, de stora barnen. 
 
Varför tror du det är så? 
Ja, de stora barnen. Är det något de inte tycker om så går de och köper någon annan mat i 

centrum. Speciellt när det serveras fiskrätter eller soppa men också de dagar när det serveras 

helvegetariskt, alltså två vegetariska rätter och inget kött. Vissa vill ju ha sitt kött. Kan röra 

sig om 30-40 stycken. 
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Hur många äter maten varje dag? 

Ca 415 st. De har schemalagd lunch, de äter på samma tider varje dag. De små börjar och de 

stora äter sist. 
 

Vad tycker ni själva om maten som serveras? 

Jättebra. 
 
Känner du att ni får påverka vad som ska serveras? 
Nej, cheferna frågar inte oss så mycket. Märker vi att en maträtt inte fungerar får vi meddela 

den skolan som lagar maten. Vi hade sojafärs i köttfärssåsen förut, men det gick inte hem hos 

barnen, så då tog de bort den rätten. Så de lyssnar på oss om inte barnen tycker om det. Då 

hette rätten “Vanlig köttfärssås med sojafärs”, barnen smakade och sen slängde maten. Sen 

har vi också möten två gånger per termin med all kökspersonal, då kan vi prata om maten som 

serveras mm. Det är bara centralköket som får påverka menyn. 

 
Kan ni påverka hur maten serveras? 
Ja, vi får dekorera maten hur vi vill.  

 
Kan ni påverka miljön i matsalen? 

Skolan ska köpa in ljuddämpning till hösten. Sen behövs det fler vuxna i matsalen tycker vi, 

det kan se ut som krig ibland. Vi kan däremot göra förändringar vid salladsbordet och hur 

maten ska serveras.  
 
Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 
Centralkök och tar på möten 2 ggr per termin, de får bestämma mer då de är centralkök.  
 
Hur får ni feedback från elever/lärare/ledning? 
Vissa säger att det är jättegott, men vissa säger också att det är äckligt. Barnen kommer ibland 

och säger hur det har smakat. Matråd på skolan som kökspersonalen medverkar i varannan 

månad. Har kommit upp på de mötena att det är hög ljudnivå/stökigt/äckligt i matsalen samt 

att de har hittat hår i maten. Men håret kommer ju från de tjejer som står och håller på med 

sitt hår över maten när de ska ta sin mat, så det är nackdelen med att ha det så öppet som vi 

har det. Men annars pratar vi med ledningen ca 1 gång i veckan.  
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Har ni en öppen kommunikation med barnen? Är de nyfikna på vad det är för mat?  
Se svar ovan. 
 
Tycker du att det är en trivsam arbetsmiljö? 
Vi trivs, allt är bra.  
 

Har du förslag på förbättringar gällande matsedeln/köken? 
Nej, vi har allt vi behöver.  
 
Finns det något mer du vill tillägga? 
Nej. 
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Bilaga 6 

Transkribering av intervju med kökspersonal kommun A, skola 2 

den 6/5 2019. 
 

Äter många barn det vegetariska alternativet? 

Lite beroende på vilken kombination av rätter tex kokt fisk vs vegetarisk paj då äter fler det 

vegetariska alternativet.  

 
Varför tror du det är så? Kan ni se någon trend? 

Troligtvis är det vana och fördomar som styr valet av mat. 

 

De som äter vegetariskt, är det en spridd ålder eller kan ni se mönster i åldersgrupper? 

Ganska spritt men lite fler i den äldre kategorin dvs 10–12 åringarna. 

 

Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 

Fler helvegetariska dagar samt mer info om att äta/välja bra. 

 

Hur gamla är barnen som äter här? 

5–12 år. 

 

Är det många elever som inte äter skolmaten? Varför tror du det är så? 

Nej, i vår ålderskategori äter nästan all inskrivna på skolan. 

 

Hur många äter maten varje dag? 

Ca 400 barn. 

 

Vad tycker ni själva om maten som serveras? 

Överlag bra.  

 

Känner du att ni får påverka vad som ska serveras? 

Inte så mycket just nu. 

 

Kan ni påverka hur maten serveras? 
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Ja till viss del med hur vi ”dekorerar” maten. 

 

Kan ni påverka miljön i matsalen? 

Ja, absolut.   

 

Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 

Vi kommunicerar främst via ett öppet forum på vårt intranät. 

 

Hur får ni feedback från elever/lärare/ledning? 

Vi har under året använt maskiner så kallad Happy or not där barnen får trycka på olika 

smileys för att betygsätta maten. 

  

Har ni en öppen kommunikation med barnen? 

Ja, eftersom vi har ett öppet kök så blir det väldigt naturligt med mycket frågor och dialog 

kring maten. 

  

Är de nyfikna på vad det är för mat? 

Tyvärr är vår erfarenhet att nya rätter möts med stor skepsis och sådant som känns igen inte 

diskuteras. 

 

Tycker du att det är en trivsam arbetsmiljö? 

Ja, för vår del som är på en nybyggd skola så känns det bra. 

 

Har du förslag på förbättringar gällande matsedeln/köken? 

Skulle gärna se lite mer variation i menyn och mer info om maten då vi kan lära barnen redan 

i ung ålder att göra bättre val i framtiden. 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 

Personligen så tror jag att vi behöver höja statusen på det vegetariska genom lite olika 

åtgärder som tex vara tydliga varför det är bra att äta mer vegetariskt. 
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Bilaga 7 

Transkribering av intervju med kökspersonal kommun B skola 3 

den 2/5 2019. 
 
Hur och var lagas maten? 

Maten lagas på plats, ca 800 portioner samma dag. 22 kök i lunds kommun som lagar mat och 

tillhör måltidsservice sen skickas mat till vissa mottagningskök. Det är en central meny för 

hela kommunen, men får ändra efter gästernas behov om de vill. 100% eko, vegetariskt vissa 

dagar, minst en gång i veckan. Ska alltid vara två alternativ, snart tre alternativ och då ska det 

vara dagens soppa som är vegetariskt. 

 

Äter många barn det vegetariska alternativet? 

När det kallades köttfri dag eller vegetarisk dag för några år sedan blev det inte så populärt, 

men nu serveras det bara vegetariskt utan reaktioner. Nu bryr de sig inte, skolorna utanför 

stan har svårt att acceptera vegetariska maten.  

 

Varför tror du det är så? Trend ni kan se? 
Se svar ovan.  

 

De som äter vegetariskt, är det en spridd ålder eller kan ni se mönster i åldersgrupper? 

Blandat. Kan vara svårare om det bara är små barn eller enbart stora barn.  

 
Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 
Se svar ovan. 

 

Hur gamla är barnen som äter här? 

F-9 

 

Är det många elever som inte äter skolmaten? Varför tror du det är så? 

Nej, full närvaro 

 

Hur många äter maten varje dag? 

780 stycken varje dag och 20 stycken utskick. 
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Vad tycker ni själva om maten som serveras? 

Bra, vi anpassar oss efter vad barnen gillar men vi är nöjda med det som serveras och vi har 

mycket färskvara, som kyckling och lax ibland. Köttfärsen är från lokala gårdar i närheten så 

vi prioriterar bra kvalitet och lägger en högre budget för detta.  

 

Känner du att ni får påverka vad som ska serveras? 

Produktionsledare sitter med i matsedelsgruppen, några från olika skolor får vara med. det är 

frivilligt att anmäla sig från en skola om man är personal.  

 

Kan ni påverka hur maten serveras? 

Ja, det kan vi. 

 

Kan ni påverka miljön i matsalen? 

Det tillhör skolan, köket kan inte bestämma något där.  

 

Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 

Direktkommunikation med kostchefen och de fyra enhetscheferna och sen är det vi 

personalen i skolan så vi pratar direkt utan mellanhänder.  

 

Hur får ni feedback från elever/lärare/ledning? 

Barnen pratar i disken, matrådet på skolan med elever och lärare. En gång i månaden har de 

tipslådor i matsalen. Öppen dag i köket där lärare och elever ser hur köket jobbar.  

 

Har ni en öppen kommunikation med barnen? Är de nyfikna på vad det är för mat? 

Ja det är mest de små barnen som är nyfikna. då får de komma in klassvis.  De tycker det är 

kul att se en stor frys som har temperatur minus 22 och ett helt rum med bara kryddor, det är 

häftigt för dom.  

 

Tycker du att det är en trivsam arbetsmiljö? 

Absolut, det är bra kommunikation mellan skolan och så.  

 

Har du förslag på förbättringar gällande matsedeln/köken? 

Se svar ovan. 

Finns det något mer du vill tillägga? 
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10–15 % av maten är veg, beror på vad som serveras. Om det bara är vegetarisk så äter alla. 

Det finns även en salladsbuffé med minst fem sorters sallad och ibland mer, så om någon inte 

gillar något så kan man plocka utav den eller ta knäckemackor.  
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      Bilaga 8 

Transkribering av intervju med kökspersonal kommun C skola 4 

den 14/5 2019. 
 
Hur och var lagar ni maten? 

Allt lagas här och inget skickas. I kommunen finns det ingen kostpolicy, varje rektor 

bestämmer hur det ska vara på skolan, men nu bestämmer ju jag i mitt kök här på skolan. Vi 

serverar ca en till två dagar vegetariskt här. 

 

Äter många barn det vegetariska alternativet? 

Beror på vad vi serverar och vad som fungerar. Man får gå på några minor innan man hittar 

rätt, nu har jag varit här i fem år så nu har jag lärt mig vad som uppskattas. Men generellt så 

äter de ju hellre kött överlag.  

 

Varför tror du det är så? Trend ni kan se? 

Det är de äldre äter vegetariskt, de är ju mer medvetna i den åldern. Om de är små barn så är 

de i så fall uttalade vegetarianer. Quornbitar och färs funkar bra, barnen märker ingen skillnad 

på det.  

 

De som äter vegetariskt, är det en spridd ålder eller kan ni se mönster i åldersgrupper? 
Se svar ovan. 

 

Hur tror du att man skulle kunna öka den vegetariska kosten? 

Man måste testa sig fram och se vad barnen gillar, så det inte blir för konstig mat. Man kan 

inte blanda in massa bönor och linser, annars äter de inte. 

 

Hur gamla är barnen som äter här? 

F-9 

 

Är det många elever som inte äter skolmaten? 

Man måste komma hit F-6 och sitta minst 10 minuter. De äldre kollar maten och sen går om 

de inte gillar det.  

 



 17 

Varför tror du det är så? 

Tror det handlar om att de äldre följer grupptrycket mer. Om det är någon som inte gillar 

maten, är det lätt att många andra heller inte gör det. Det tror jag inte bara är på vår skola, 

utan på skolor överlag.  

 

Hur många äter maten varje dag? 

650–700 stycken 

 

Vad tycker ni själva om maten som serveras? 

God. 
 

Känner du att ni får påverka vad som ska serveras? 

Ja, jag får bestämma hela menyn, så länge jag följer budgeten.  

 

Kan ni påverka hur maten serveras? 

Ja. Jag får bestämma allt själv. 

 

Kan ni påverka miljön i matsalen? 

Nej, det kan jag inte påverka.  

 

Hur ser er kommunikation ut mellan kök och ledning? 

Vi har ingen kostchef, utan jag har en budget att hålla mig inom. Men hade jag kört 

vegetariskt varje dag i två veckor hade jag givetvis blivit inkallad på möte. 

 

Hur får ni feedback från elever/lärare/ledning? 

Hör det negativa lättast. Ofta säger barnen det till oss i köket eller till pedagogerna som jobbar 

här. 

 

Har ni en öppen kommunikation med barnen? Är de nyfikna på vad det är för mat? 

Ja, det har vi. Jag är inte ute i matsalen så mycket. Men de andra i personalen är det.  

 

Tycker du att det är en trivsam arbetsmiljö? 

Bra arbetsmiljö, det funkar. Men det är för mycket barn kontra utrymme.  

Har du förslag på förbättringar gällande matsedeln/köken? 
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Nej. 

 

Finns det något mer du vill tillägga? 

Vellinge kommun är KRAV-certifierade, köket ligger på 65% ekologiskt just nu. 

Ingen kostchef i kommunen, har möte ca varannan månad med all kökspersonal.  

Det krävs mycket för att kunna servera vegetariskt, det är inte lätt. 


