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SAMMANFATTNING 

Introduktion  Inom religioner har mat en central roll. Alla barn ska erbjudas bra mat i skolan, 
även barn som definierar sig med religioner. Skolmåltiden påverkar eleverna på flera sätt och 
är därför viktig för dem. 

Syfte  Syftet med denna studie är att undersöka hur ledande personer inom kommunala 
måltidsverksamheter uppfattar hanteringen av religionsanpassad kost på kommunala 
grundskolor. 

Metod  En kvalitativ studiemetod användes. Fem semistrukturerade intervjuer utfördes med 
hjälp av en intervjuguide. De transkriberade intervjuerna analyserades genom tematisk 
analys.  

Resultat  Deltagarnas uppfattning kring regelverk är att det finns många politiska beslut som 
ska tas hänsyn till vid planering av skolmåltider, inte minst vid planering av 
religionsanpassade måltider. Den största religiösa anpassningen som görs vid skolmåltiderna 
är enligt deltagarna att servera “minus fläsk”, mat utan innehåll av fläskkött. Andra religiösa 
anpassningar som att servera halalslaktat kött eller koshermat görs inte, utan elever hänvisas 
till det vegetariska alternativet vid dessa tillfällen. Generellt finns en åsikt bland deltagarna 
att skolmaten ska vara neutral och fri från religiösa åskådningar.  

Konklusion  Utifrån perspektivet från fem ledande personer inom kommunala 
måltidsverksamheter ses att kommunala skolmåltider ofta styrs av politiska beslut vilket även 
påverkar de religionsanpassade måltiderna. Generellt ses att måltidsaktörerna gör sitt yttersta 
för att hitta en balans i religionsanpassningen, vilket vid en del tillfällen har lett till upprörda 
elever och föräldrar. God kommunikation mellan parterna visar dock att eventuella konflikter 
löser sig vid förklaring av anpassningarna. Att det finns en viljan till att ha en religionsneutral 
miljö i skolmatsalarna ses vid firandet av högtider då alla deltagare upplever att högtiderna 
som uppmärksammas är svenska traditioner och inte kopplade till någon religion.  
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ABSTRACT 

Introduction  Within religions, food has an important role. All children are to be offered food 
at school, even children who define themselves with religions. The school meal influences 
the pupils in several ways and is therefore important for the pupils. 

Aim  The aim of this study is to investigate how leaders in municipal meal businesses perceive 
the management of religiously adapted food at municipal public schools. 

Method  A qualitative study method was used. Five semi-structured interviews were 
conducted with help of an interview guide. The transcribed interviews were analyzed by 
thematic analysis.  

Results  The participants' perception of regulations is that there are many political decisions 
that must be taken into account when planning school meals, not least when planning 
religiously adapted meals. The largest religious adaptation made to school meals is, according 
to the participants "minus pork", which is food without meat from pork. Other religious 
adaptations such as serving halalslaughtered meat or kosher food are not made, pupils get 
referred to the vegetarian option at such times. Generally, there is an opinion among the 
participants that the school food should be neutral and free from religious views. 

Conclusion  From the perspective of five leading persons within municipal meal businesses, it 
is seen that municipal school meals are often governed by political decisions, which also 
affects religiously adapted meals. Generally, a balance in religiously adapted food is strived 
for, occasionally this might lead to upset pupils and parents. However, good communication 
between the parties show that conflicts can be resolved when explaining the adjustments. 
There is a desire to have a religious-neutral environment in the school canteens. This is 
especially seen around specific holidays where the participants feel that it’s more of Swedish 
traditions and not linked to any religion.  
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Introduktion 
Mat är en viktig del inom religioner och de ritualer som religionerna innefattar handlar ofta 
om mat (Fieldhouse, 1995). Det är vanligt att mat och livsmedel innehar symboliska värden 
inom religionerna. Maten kan bland annat vara ett sätt för anhängare att visa att de är troende 
samt ett sätt att känna inkludering och samhörighet till andra troende eller exkludering 
gentemot andra människor som inte är troende inom religionen. Reglerna kring mat inom 
religionerna kan även vara ett sätt att kommunicera med guden för religionen eller andra 
övernaturliga krafter.  

Många muslimska ungdomar får kunskaper om den religion de tillhör av sina föräldrar och 
kompisar (Eguren, 2018). Alla barn som går i skolan ska erbjudas bra mat, oavsett religiös 
tillhörighet (Livsmedelsverket, 2019). När barnen lämnar det trygga hemmet och kommer till 
skolan kan de uppleva svårigheter med att välja mat för att de hamnar mellan olika kulturer 
(Giovine, 2014). Dels kulturen i det land eleven lever i och dels kulturen i familjen. Eleven 
möter nya typer av livsmedel och mat i skolan men tvingas välja bort mat på grund av 
religion, vilket kan göra att den mat eleverna äter inte blir varierad och allsidig. Utbudet som 
serveras i skolmatsalen kan även påverka eleverna vid valet om att äta skollunch eller inte 
(Park, Sappenfield, Huang, Sherry & Bensyl, 2010). I vissa fall blir eleverna kategoriserade 
med elever som äter specialkost av medicinska skäl och kan då uppleva att de blir åsidosatta 
(Eguren, 2018; Giovine, 2014).  

För att värna om barnens bästa finns lagar och bestämmelser kring måltiden i skolan 
(Livsmedelsverket, 2019; SFS 2008:567; SFS 2010:800). Bland annat står det i skollagen 
(SFS 2010:800) att måltiderna i skolan ska vara näringsriktiga och tillgängliga för alla elever, 
varje dag. Enligt diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är all diskriminering som har ett 
samband med bland annat religion eller andra trosuppfattningar, förbjudet. Verksamheter, 
som exempelvis skolor, ska även arbeta förebyggande mot diskriminering och alla ska 
behandlas på lika villkor. Detta innebär att skolan vid måltider ska erbjuda ett fullgott 
alternativ till elever som på grund av sin religion har olika kostrestriktioner 
(Livsmedelsverket, 2019). Maten som har anpassats efter religioner ska även vara 
omsorgsfullt tillagad och välsmakande.  

Behovet och önskemålen av specialkost av religiösa skäl ökar (Kohlm & Thylander, 2017). 
Att erbjuda två lunchalternativ istället för ett vid skolmåltiden kan vara ett sätt att få eleverna 
att äta mer skolmat samt förbättra elevernas studieresultat (Mygren och Larsson, 2015). Att 
servera flera lunchalternativ vid skolmåltiden är något som är uppskattat av många elever 
(Persson Osowski, 2012). För att eleverna ska orka koncentrera sig under en hel skoldag är 
det även viktigt att skolmåltiden innehåller den energi och näring de behöver 
(Livsmedelsverket, 2019). Därför är det viktigt att maten i skolorna även anpassas för elever 
som definierar sig med en religion.  

Bakgrund  

Kost och religioner 
De fem största världsreligionerna är judendomen, kristendomen, islam, hinduismen och 
buddhismen (Wass, 2006). I Sverige råder religionsfrihet, vilket innebär att det är fritt för 
människor att välja vilken religion de vill tillhöra eller om de inte önskar tillhöra någon 
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religion (SFS 1998:1593). Sett till antalet personer som är medlemar i ett trossamfund eller 
regelbundet deltar i aktiviteter som trossamfundet anordnar är kristendomen den största 
religionen i Sverige och islam den näst största religionen (Myndigheten för stöd till 
trossamfund, 2017). Även judendomen, buddhismen och flertalet mindre religioner har 
anhängare i Sverige.  

Inom religionerna finns traditioner och restriktioner kring mat som troende kan välja att 
förhålla sig till (Wass, 2006). Flera svenska traditioner, bland annat jul och påsk, är kopplade 
till kristna högtider. Kristendomen erhåller dock få regler för vad som är tillåtet och inte 
tillåtet att äta. Inom vissa kristna samfund fastar anhängarna (Fieldhouse, 1995). Även inom 
islam fastar anhängarna, då under ramadan. 

Inom islam pratas det ofta om det som är tillåtet, “halal” och det som inte är tillåtet “haram” 
(Halalcertifiering, 2012). Dessa två ord återfinns ofta i samband med mat då det finns 
livsmedel som är tillåtna respektive otillåtna för en muslim att äta (Al-Qaradawi, 1999). Som 
muslim är det inte tillåtet att exempelvis äta fläskkött och djur som inte är halalslaktade. Att 
halalslakta innebär bland annat att djuret ska vara vänt mot mecka vid slakt och att det slaktas 
i Guds namn. Svenskt kött som har slaktats i enlighet med reglerna kring halalslakt, följer alla 
regler för slakt i Sverige så länge djuret bedövas innan avlivning och slakt (Jordbruksverket, 
2019).  

Den tillåtna maten inom judendomen kallas “koshermat” (Regenstein, Chaudry & 
Regenstein, 2003). Även inom judendomen ska det tillåtna köttet slaktas i enlighet med de 
regler som finns. Kött och mejeriprodukter får inte blandas eller komma i kontakt med 
varandra. Material och redskap som kommit i kontakt med kött eller mejeriprodukter hålls 
separata. Inom buddhismen och hinduismen är en vegetarisk kost företrädande då båda 
religionerna betraktar allt liv på jorden med medmänsklighet och medlidande (Wass, 2006).  

Religioner i skolan 
När barnen kommer till skolan kan de restriktioner som ingår i religionerna skapa bekymmer 
(Zulfikar, 2016). Måltiderna inom skolan är ett känsligt område där elever som tillhör olika 
religioner i vissa fall kan skiljas från andra elever (Andersen, Holm & Baarts, 2015). När 
maten som serveras i skolan inte är anpassad för en viss religion utmärks dessa elever då de 
tvingas hämta mat på andra ställen samt om deras mat inte ser ut som de andra elevernas mat. 
Även sättet att prata om mat påverkar eleverna och kan skapa differentieringar. 

Flera elever med judisk härkomst på skolor i England, upplever en oro kring att skolorna 
saknar bestämmelser kring koshermat (Moulin, 2016). Elever som är anhängare till 
judendomen kan i vissa fall välja att enbart undvika fläsk, som en grundregel, när de äter i 
skolan. Andra tar med sig egen mat eller väljer det vegetariska alternativet i skolmatsalen. 

Ett problem för de skolelever som definierar sig med islam är att de förväntas äta enbart 
halalslaktat kött men att detta sällan är tillgängligt på skolorna (Zulfikar, 2016). Samtidigt 
kan eleverna uppleva en osäkerhet inför att den mat som har anpassats för dem har hanterats 
på rätt sätt i enlighet med deras tro (Twiner, Cook & Gillen, 2009). Maten som är förbjuden 
och tillåten att äta kan skilja sig åt över världen och även inom olika delar av religionen 
(Soon, Chandia & Regenstein, 2017). När elever som anser sig tillhöra en religion inte kan se 
hur deras mat är tillagad kan det hända att de avstår från att äta av maten i skolan (Twiner et 
al., 2009). Föräldrar och skolelever uttrycker dessutom att brist i kommunikation mellan 
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skolan, föräldrar och elever samt kunskapen hos kökspersonal är faktorer som utlöser 
oroskänslor.  

För kökspersonalen som arbetar med att tillaga kost till de elever som äter specialkost av 
religiösa skäl kan tiden vara ett problem (Kohlm & Thylander, 2017; Verstappen, Mirosa & 
Thomson, 2018). Tid är en svårighet då det oftast behövs specifika personer som arbetar med 
anpassningen av maten enskilt för att säkerställa att maten tillagas på ett korrekt sätt (Kohlm 
& Thylander, 2017). Vid hanteringen av specialkost kan även skolkökspersonalen vara ett 
problem (Verstappen et al., 2018). Kökspersonalens glömska, vårdslöshet eller uppfattad brist 
på betydelsen av att följa uppsatta regler för säker hantering av mat ses vara faktorer som kan 
göra att specialkost kontamineras.  

Många lösningar för hur kosten i skolan ska anpassas till största möjliga antal elever finns 
och en av de skulle kunna vara att ta bort förekomsten av fläskkött helt från skolan (Twiner et 
al., 2009). I vissa fall åtföljs detta av att även utesluta nötkött. Vidare kan denna åtgärd ses 
som extrem av en del men att det finns både positiva och negativa delar med en lösning av 
denna typ. För flera skolor har detta varit en lyckad lösning. Dock är det en del som ser detta 
som en restriktion för köttätare som får färre alternativ att välja på och i vissa fall blir tvungna 
att välja ett vegetariskt alternativ, skriver de. En annan lösning som förs fram i studien kring 
hur maten kan anpassas till största möjliga antal elever är att enbart servera halalslaktat kött. 
När majoriteten av eleverna på en skola definierar sig med islam kan detta vara en bra 
lösning. 

Ytterligare ett förslag på hur maten i skolorna skulle kunna anpassas till största möjliga antal 
elever är att servera enbart vegetarisk kost i skolorna (Twiner et al., 2009). Denna 
okonventionella lösning kan dock möta ett motstånd från elever och föräldrar. Om skolan 
serverar lakto-ovo-vegetarisk kost, växt-baserad kost som innehåller mjölk och ägg, och om 
denna planeras på rätt sätt ses inga hinder för att erbjuda eleverna en vegetarisk kost 
(Livsmedelsverket, 2019).  

Ett sätt som religioner kan synas på i skolan är när elever tar ledigt från skolan för att fira en 
högtid (Moulin, 2016). I dessa fall kan det vara en positiv upplevelse för barnen att få berätta 
för skolkamrater att de varit lediga från skolan för att fira en högtid inom den religion de 
anser sig tillhöra. Flera skolor i Danmark väljer att uppmärksamma muslimska högtider i 
skolan (Jensen, 2016). De gör detta genom att bland annat ha ett tema som anknyter till 
högtiden vid undervisningen eller anordna en fest. Anledningen till varför de väljer att 
uppmärksamma dessa högtider är på grund av att det anses finnas ett ideal om att detta ingår i 
de danska skolornas ansvar.  

Inom skolmåltiden kan det vara av vikt att se över om det är lämpligt att fira högtider från 
vissa religioner, men inte andra (Twiner et al., 2009). I en studie av Stier och Sandström 
(2018) har det visat sig att ett antal föräldrar till barn på förskolor i Sverige anser att det är fel 
att fira högtider inom förskolan eftersom de ses vara kopplade till kristendomen. Lärarna 
förklarar i dessa fall för föräldrarna att högtiderna inte är kopplade till kristendomen utan 
tillhör svenska traditioner. Twiner et al. (2009) för fram att somliga föräldrar till elever på en 
grundskola i England, som definierar sig med islam, upplever att deras barn blir påtvingade 
att uppmärksamma vissa kristna högtider som firas inom skolan medan högtiderna inom 
deras religioner inte får någon uppmärksamhet. Dessa föräldrar anser att det är viktigt att 
högtider från olika religioner firas och uppmärksammas inom skolan. De motiverar detta med 
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att det skulle kunna vara ett steg i en riktning mot en större mångfald i samhället. Föräldrarna 
anser även att det skulle hjälpa barnen att utvecklas i sin religiösa identitet.  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur ledande personer inom kommunala 
måltidsverksamheter uppfattar hanteringen av religionsanpassad kost på kommunala 
grundskolor. 

Metod 
Till den här studien har en kvalitativ metod valts. Enligt Bryman (2018) innebär en kvalitativ 
metod att den information studien ämnar ta fram är okänd och inte kan mätas i siffror, vilket 
är fallet i denna studie. Bryman (2018) förklarar vidare att en kvalitativ metod även ger en 
bredare och djupare förståelse av det studerade ämnet. Eftersom syftet i denna studie ämnar 
samla in ett brett material samt utföra en djupare studering av hur personer ledande inom 
måltidsverksamheten på olika kommuner upplever religionsanpassad kost, passar denna 
metod för syftet. Vid insamlandet av information av en bredare och djupare sort passar 
intervjuer med öppna frågor, förklarar Bryman (2018). Av denna anledning har intervjuer 
valts som datainsamlingsmetod. Till en kvalitativ metod tillhör även att information studeras 
och förstås utifrån de studerade personernas förklaringar (Bryman, 2018). Detta är något 
denna studie önskar utföra vid intervjuerna.  

Litteratursökning 
Litteratur till studien togs bland annat fram genom att söka efter vetenskapliga artiklar på 
Uppsala universitetsbiblioteks hemsida. Även Google och Google Scholar användes vid 
sökningen. De sökord som användes var bland annat  Canteen, Food, Food management, 
Kitchen, Religion, Religious food, Restaurant, School, School meal  och  Special diet.  Ett fåtal 
vetenskapliga artiklar valdes ut ur referenslistor från föreläsningsmaterial och rapporter inom 
området för syftet. Dessa referenser söktes därefter fram på universitetsbibliotekets hemsida 
för att kontrollera att de inte föll utanför avgränsningarna. Avgränsningarna var att artiklarna 
inte skulle vara äldre än tio år och helst “peer reviewed”. Dock visade det sig att det inte 
fanns något större antal artiklar inom området för syftet i denna studie. Av den anledningen 
beslutades det att ett fåtal artiklar tilläts vara äldre än tio år, om de ansågs relevanta. Ett antal 
artiklar inhämtades ur referenslistor från tidigare funna artiklar samt artiklar föreslagna av 
söktjänsterna i anslutning till tidigare utvalda artiklar. Information från myndigheter har även 
samlats in. Sökningarna pågick under tidsperioden mars-juni 2019. 

Urval 
Den urvalsmetod som nyttjades i denna studie var målstyrt urval. Bryman (2018) förklarar att 
denna typ av urval är vanlig i samband med kvalitativa studier. Han förklarar vidare att vid 
denna urvalsmetod är syftet för studien med och styr vilka personer som väljs ut. Detta sker 
genom att de personer som anses ha den information som syftet ämnar ta fram, väljs ut. 
Eftersom syftet i denna studie handlar om att undersöka uppfattningen av hur 
religionsanpassad kost hanteras på några av Sveriges största kommuner, ansågs att ledande 
personer inom måltidsverksamheten på respektive kommun kunna ge svar till syftet. Dessa 
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personer ansågs även kunna ge bredast möjliga svar eftersom de har ansvar över flera 
grundskolor i respektive kommunen.  

Inklusionskriterier 

- De största kommunerna i Sverige, sett till antalet invånare 
- Den person som har det övergripande ansvaret över kosten på grundskolorna i 

kommunen 

Exklusionskriterier 

- Förskolor 
- Friskolor 
- Gymnasieskolor 
- Personer med ansvar över enskilda skolor 

Urvalsprocessen började med att en lista på Sveriges topp nio största kommuner, sett till 
antalet invånare, togs fram från Statistikmyndigheten SCB (2018). Därefter kontaktades 
kommunerna i fallande ordning från den största kommunen. Deltagarna kontaktades via 
telefon och anledningen till detta var för att få svar snarast möjligt. Telefonnummer till 
kommunernas växlar söktes fram via internet och kontaktas därefter. Vid kommunens 
telefonväxel efterfrågades telefonnummer till den person som hade det övergripande ansvaret 
för maten på grundskolorna inom kommunen.  

När den sökta personen på kommunen inte svarade vid uppringning talades ett meddelande in 
på personens telefonsvarare när detta var möjligt. Därefter fortsatte samtalen till nästa 
kommun i storleksordningen. Ytterligare försök till kontakt med personer som inte svarat 
utfördes senare samma dag eller under nästkommande dag. När en person svarade 
försäkrades det först att det var rätt person. 

När korrekt person hade kontaktats tillfrågades denna om de hanterade religionsanpassad kost 
på grundskolorna i kommunen samt om de upplevde problem eller svårigheter kring detta. 
Oavsett vilket svar personerna uppgav var det möjligt för dessa att delta i studien. 
Anledningen till varför dessa frågor ställdes var för att ge personerna en inblick i det ämne en 
eventuell intervju skulle komma att beröra. Frågorna gav även en övergripande blick i om det 
fanns ett behov av att behandla det valda syftet samt om problem eller svårigheter runt 
anpassningen av mat efter religion, fanns inom kommunen.  

Svaren antecknades och personen tillfrågades om att delta i en telefonintervju. Om personen 
gick med på att delta antecknades dennes svar på inledande frågor i ett dokument tillsammans 
med namn på kommunen där personen är verksam, telefonnummer, mail och inbokad tid för 
intervju. 

De personer i urvalet som väljer att inte delta eller inte har möjlighet att delta inräknas som 
bortfall (Bryman, 2018). I denna studie söktes den person med övergripande ansvar över 
kosten i grundskolorna på kommun. Totalt kontaktades denna person inom nio kommuner i 
Sverige. Dessa nio kommuner var de största kommunerna i Sverige vid tillfället. Fem av 
dessa personer valde att delta i studien. Två personer svarade inte vid försök till kontakt via 
telefon och två av de kontaktade personerna valde att tacka nej till att delta. Ena personen 
valde att avstå från deltagandet på grund av tidsbrist och den andra personen av personliga 
skäl. Totalt fem personer bokades in, fyra personer för telefonintervju samt en person för 
besöksintervju på personens arbetsplats. Alla dessa intervjuer genomfördes.  
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Nedan (tabell 1) redovisas de fem deltagarnas fiktiva namn, deras nuvarande roll samt antal 
år i nuvarande roll. I tabellen redogörs även antalet portioner samt andelen religionsanpassade 
portioner som tillagas på grundskolorna per dag på respektive kommun som deltagarna är 
verksamma inom. 

Tabell 1.  Presentation över deltagarna. 

 Fiktivt namn Nuvarande roll (antal år 
i nuvarande roll) 

Antal portioner (andel 
religionsanpassade portioner) 

Deltagare på 
kommun 1 

Charlie Dietist- och 
kvalitetsansvarig (8 år) 

33 000 portioner (22%) 

Deltagare på 
kommun 2 

Kim Enhetschef: Mat och 
dryck (3,5 år) 

4200 portioner (Ingen information) 

Deltagare på 
kommun 3 

Robin Affärsområdeschef:  
Kost och restaurang (9 år)  

24 000 portioner inklusive förskola 
och gymnasium (6%) 

Deltagare på 
kommun 4 

Alex Enhetschef: 
Restaurangenheten (9 år) 

23 000 portioner inklusive förskola 
och gymnasium (Ingen information) 

Deltagare på 
kommun 5 

Dani Verksamhetschef: 
Kostenheten (21 år) 

15 000 portioner (16%) 

Forskningsetiska överväganden 
Inom alla delar av studien har etiska principer noggrant övervägts. Informationskravet har 
beaktats genom att deltagarna innan intervjuerna fick ett informationsbrev (Bilaga 1) skickat 
till sig via mail, i enlighet med Bryman (2018), Codex (2018) och Lagen om etikprövning av 
forskning som avser människor (SFS 2003:460). I informationsbrevet framgick det på ett 
tydligt sätt vad studiens syfte var, metoder för studien, om deltagandet innebar någon typ av 
risk eller påföljd för deltagarna och att studien var ett examensarbete på kostvetarprogrammet 
vid Uppsala universitet. Samtyckeskravet har tagits hänsyn till genom att det i 
informationsbrevet till deltagarna uppmärksammades att deltagandet var frivilligt och kunde 
avslutas när som helst samt att anledningen till avbrottet inte behövde redovisas (Bryman, 
2018).  

Konfidentialitet och anonymitet uppehölls genom att alla deltagarna var anonyma och 
tilldelades ett kodnummer som förvarades i ett dokument tillsammans med deras 
kontaktuppgifter. Detta dokument hade endast de två personer som utförde intervjuerna och 
skrev uppsatsen, tillgång till. Sättet att applicera konfidentialitet och anonymitet inspirerades 
av Bryman (2018). Deltagarna informerades om hur deras uppgifter förvarades samt att deras 
uppgifter inte lämnas ut till obehöriga, i informationsbrevet. Informationen som har samlats 
in i studien avses endast att användas till det som deltagarna har informerats om, vilket 
innebär att det används till att svara på studiens syfte, i enlighet med förslag från Bryman 
(2018).  

Ett informerat samtycke har inhämtats genom att deltagarna innan intervjun tillhandahöll ett 
informationsbrev (Bilaga 1) och senare vid intervjutillfället tillfrågades om detta hade lästs 
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igenom och om frågor fanns. Informationsbrevet sammanställdes utifrån flera olika källor om 
hur detta utförs på bästa sätt (Bryman, 2018; Codex, 2018; Ejlertsson, 2005). 

Datainsamlingsmetod 
Skapandet av intervjuguiden (Bilaga 2) till denna studie har inspirerats av Brymans (2011) 
tillvägagångssätt. Utifrån hans rekommendationer begrundades vilken typ av information 
som var nödvändig att erhålla ur intervjufrågorna för att kunna besvara studiens syfte. Till 
hjälp under processen för skapandet av intervjuguiden fanns tilldelad handledare. 
Intervjuguiden innehöll frågor samt teman och användes vid intervjuerna. En intervjuguide 
användes då det ger en eftersträvansvärd struktur vid intervjuerna samtidigt som flexibilitet 
kan behållas genom att ordningsföljden på frågorna kan variera samt att nya frågor kan ställas 
utifrån respondentens svar (Bryman, 2011). 

Vid studiens inledande fas antecknades frågor som dykt upp efter genomgång av litteratur 
samt i samband med att studiens syfte togs fram. Utifrån dessa frågor bildades ett antal 
teman. Frågorna delades in i det tema som de berörde. Därefter ställdes dessa teman upp i en 
följd som upplevdes naturlig. Totalt skapades fem teman. Det första temat berörde allmän 
information kring kommunernas lunchmatsedlar. I det andra temat inleddes frågor gällande 
religionsanpassad kost på grundskolorna. Det tredje temat handlade om rutiner kring 
hanteringen av religionsanpassad kost, vilket mynnade ut i det fjärde temat som tog upp 
frågor kring problem och svårigheter. Det femte och avslutande temat handlade om 
förbättringar gällande hanteringsprocessen.  

Intervjuguiden genomgick ett fåtal ändringar och testades därefter i två pilotundersökningar. 
Efter de två pilotundersökningarna diskuterades intervjuguiden samt frågorna mellan 
intervjuarna. Ändringar som tillkom i intervjuguiden var adderingen av tre frågor, 
omformulering av två frågor samt att ordningsföljden på frågorna ändrades något. Tilldelad 
handledare inkom med ytterligare förbättringsförslag vilket resulterade i den slutgiltiga 
versionen av intervjuguiden. Totalt hade intervjuguiden 18 frågor, varav tre frågor var av 
avslutande karaktär där respondenten bland annat fick möjlighet att tillägga information och 
ställa frågor. Inga frågor eller ändringar gjordes på intervjuguiden efter någon av intervjuerna, 
dock ställdes följdfrågor samt nya frågor hos varje respondent utifrån dennes svar.  

Till denna studie utfördes två pilotundersökningar. I enlighet med Brymans (2011) 
rekommendationer utfördes dessa undersökningar med syfte att erhålla åsikter om huruvida 
intervjuguidens frågor var svåra att förstå samt lokalisera frågor där respondenterna ger 
liknande svar. Den varianten av frågor ville undvikas då målet med intervjuerna är att 
mottaga olika svar från respondenterna för att få en bättre variation av resultat. Andra avsikter 
med att utföra pilotundersökningarna var bland annat att testa intervjuguiden och se 
intervjuernas tidsåtgång men även att kontrollera inspelningsanordningen samt för att ge 
intervjuarna mer vana vid situationen kring en intervju.  

Respondenterna som ingick i pilotundersökningarna var båda insatta i kostbranschen med 
erfarenhet av både hantering av religionsanpassad mat samt skapandet av rutiner kring 
specialkost. Dessa valdes genom att de fanns tillgängliga inom familj och arbete, i närheten 
av de personer som senare skulle utföra intervjuerna. Respondenterna i undersökningen 
ingick inte i studiens urval, dock var de jämförbara i sin profession, vilket rekommenderas av 
Bryman (2011). Vardera pilotundersökning pågick under cirka 40 minuter. 
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Bryman (2018) förklarar att semistrukturerade intervjuer passar då intervjuer planeras att 
utföras av fler än en person samt om det förekommer flera respondenter, eftersom detta ger 
ett mer jämförbart resultat. Då detta var fallet i denna studie användes semistrukturerade 
intervjuer som intervjumetod. 

Intervjuerna genomfördes av en intervjuare åt gången. Utfallet blev att ena intervjuaren 
utförde två intervjuer och den andra utförde tre intervjuer. En kort undersökning av respektive 
kommun utfördes med anledning av att bekanta sig med kommunernas strategier samt få 
övergripande information om kommunerna inför intervjuerna. Detta kunde enligt Bryman 
(2011) vara hjälpsamt vid tolkning av det respondenterna beskrev.  

Inspelning av intervjuerna gjordes via inspelningsapplikation på mobiltelefon samt via 
ljudinspelare på dator. Inspelningen via mobil och dator skedde samtidigt på samtliga 
intervjuer för att säkerställa att intervjuerna spelades in oberoende av tekniska fel. Inga fel 
uppstod och ljudet på alla inspelningar var av god kvalité. 

Intervjuerna inleddes med att intervjuaren frågade om respondenten tagit del av det 
informationsbrev (Bilaga 1) som denne mottagit via mail. Alla respondenter hade läst 
informationsbrevet. Intervjuaren påminde respondenten om att intervjun skulle komma att 
spelas in och frågade ifall respondenten godkände detta. Därefter påbörjades inspelningen 
och respondenterna fick uppge sin titel samt hur länge de har jobbat på sin nuvarande tjänst. 
Respondenterna fick även uppge hur många lunchportioner som tillagas till grundskolorna på 
kommunerna där de är verksamma, per dag samt hur många av dessa portioner som är 
religionsanpassade. Detta för att få en uppfattning av respondenternas profession samt 
kommunernas storlek. Sedermera ställdes frågorna i enlighet med intervjuguiden (Bilaga 2). 
Under samt efter intervjuerna antecknades egna reflektioner över specifika svar från 
respondenterna i en “analysdagbok”. Efter intervjuerna noterades även hur intervjun gick, hur 
respondenten uppfattades samt ifall några störningsmoment dykt upp under intervjuerna.  

Analys 
Ljudfilerna från de fem utförda intervjuerna transkriberades ordagrant. Eftersom Bryman 
(2018) skriver att vissa omedvetna ticks, upprepningar eller rättelser kan korrigeras, togs 
dessa bort vid transkriberingarna för att inte ge en felaktig återspegling av deltagarna. 
Bryman (2018) förklarar att transkriptionerna underlättar vid analysen och gör att den kan 
utföras noggrannare. På grund av detta transkriberades intervjuerna.  

Den analysmetod som har valts för studien är tematisk analys. Vid analys har denna studie 
influerats av Bryman (2018) samt en sex-stegs guide över hur analysering av data sker på ett 
tematiskt vis av Braun och Clarke (2006). Detta angreppssätt har valts för att det utifrån 
Bryman (2018) är en analysmetod som är delvis fri till formen eftersom sättet teman plockas 
ut på inte är definierat. På grund av att det är informationen i det deltagarna säger, och inte 
sättet det sägs på, som önskas analyseras i denna studie anses den fria formen passa bra.  

Då intervjuerna utfördes separat av två intervjuare, ansågs det nödvändigt sätta sig in i 
respektive intervju för att intervjuarna skulle få en chans att kalibrera sig. Intervjuerna 
lyssnades därför igenom samt diskuterades efter varje intervju. Varje intervjuare 
transkriberade de intervjuer som de själva utfört och tog därefter del av varandras 
transkriberingar.  
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Steg ett till tre i sex-stegs guiden av Braun och Clarke (2006) avhandlar bearbetning samt 
analysering av data. Dessa steg redovisas nedan. Steg tre till sex redogör för hur koder samt 
teman togs fram, detta redovisas för i tabell 2 och tabell 3. 

Första steget av analysarbetet började med att transkriberingarna från intervjuerna lästes 
igenom noggrant och under flertalet gånger. Detta för att bekanta sig med den insamlade 
datan och tränga in på djupet för att få ökad förståelse. Anteckningar fördes i en 
“analysdagbok” om tankar och observationer som upplevdes intressant eller relevant till 
studiens syfte. Dessa anteckningar lästes igenom i samband med analysen för att ge 
ytterligare relevant information. I enlighet med Bryman (2018) letades det även efter bland 
annat repetitioner, språkliga kopplingar samt likheter och skillnader hos de olika 
respondenterna. Andra steget gick ut på att koda innehållet. Med hjälp av olika 
färgmarkeringar kodades ord och meningar som bland annat repeterades, även uttalanden 
som talade kring dessa ord kodades. 

 Nedan (tabell 2) redovisas två exempel över hur meningsbärande enheter kondenserades och 
tilldelades en kod. I tabell 3 redogörs även för vilka koder som hittats samt vilka teman som 
togs fram vid analysen. Detta speglar steg tre till sex i sex-stegs guiden av Braun och Clarke 
(2006). 

Tabell 2.  Meningsbärande enhet, kondensering och kod. 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

“..påsk, jul, nobel..”...”..midsommar 
också. Dom traditionella svenska 
högtiderna i första hand, dom som är 
vanligast.” 

Högtider kopplade 
till tradition och inte 
religion 

Tradition inte 
förknippat med religion 
 

“Alla har exakt samma meny som de 
utgår ifrån sen kan det vara någon som har 
andra förutsättningar och behöver servera 
en rätt mindre eller så men 
utgångspunkten är att alla har samma.” 

Förutsättningar 
påverkar utbudet 

Kökens förutsättningar  
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Tabell 3.  Koder, kategorier och teman. 

Kod Kategori Tema 

Krav att följa  Politiska beslut Regelverk 

Brist på riktlinjer 

Religionsanpassning Faktorer som påverkar 
menyplanering 
 
 
 

Verksamhet i praktiken 
 

Uteslutning av livsmedel 

Exkludering 

Underlag 

Kökens förutsättningar  Resurser 

Fördyrande anpassningar 

Flera lunchalternativ Anpassningar 

Buffé 

Normalisering av att elever 
äter olika 

Hänvisning till alternativa 
rätter 

Missnöje vid hänvisning till 
vegetariskt alternativ 

Upplevelser 

Missnöje över bristande 
religionsanpassning 

Uppskattat med fler 
religionsanpassade alternativ 

Oro och misstro  

Kommunikation mellan 
måltidsaktör och föräldrar 

Traditionella högtider i 
matsalen 

Neutralisering av religion 
 

Förvärldsligande 

Tradition inte förknippat 
med religion 
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Resultat 
Tre teman identifierades, dessa är “regelverk”, “verksamhet i praktiken” och 
“förvärldsligande”. 

Regelverk 
Alla deltagare upplever att det finns politiska beslut och krav gällande skolmåltider som ska 
efterlevas, dessa krav påverkar inte minst den religionsanpassade måltiden. Kraven kan 
beröra olika delar inom måltidsverksamheten men ett gemensamt krav som de fem deltagarna 
ofta uppger är ett krav om upphandling av kött. Deltagarna anser att kommunerna som de är 
verksamma inom, inte serverar halalslaktat kött på skolorna på grund av politiska beslut. 
Dessa beslut handlar för vissa kommuner om att det enbart får upphandlas ekologiskt och 
svenskt kött. Vid andra fall hänvisas det till djurskyddskraven. 

“Vi har valt att inte servera halal[slaktat] kött alls och det här hänvisar vi till 
djurskyddskravet som våra politiker ställer och istället hänvisa då till fisk och 
vegetariskt.” [Charlie] 

Ett annat politiskt beslut som diskuteras är valet att servera “minus fläsk” som specialkost 
eller som en del av det ordinarie lunchutbudet. “Minus fläsk” är ett begrepp som alla 
deltagare använder sig av och förklaras innebära en skollunch fri från fläskkött. Även då alla 
deltagare inte längre serverar “minus fläsk” som specialkost är det enbart ett fåtal som 
beskriver det som ett politiskt beslut.  

En övervägande del av deltagarna upplever att det inte finns riktlinjer för hantering av 
religionsanpassad mat. Måltidsaktörerna inom kommunerna följer Livsmedelsverkets 
rekommendationer gällande att det ska finnas ett fullgott alternativ som alla kan äta av, till 
exempel ett vegetarisk alternativ. En deltagare belyser dock kommunens egna kost-riktlinje 
om religionsanpassad mat. Deltagaren citerar ur kost-riktlinjen:  

“Alla som av etiska eller religiösa skäl har behov av specialkost erbjuds sådan i 
möjligaste mån, av hög och säker kvalitet.” [Dani] 

Vid frågan angående vilka religioner deltagarna anser att skolmaten anpassas efter hänvisar 
de flesta deltagarna till diskrimineringslagen (SFS 2008:567). En gemensam åsikt bland 
deltagarna är att en acceptabel gräns är världsreligionerna medans andra typer av religiösa 
åsikter inte ryms inom dessa begränsningar. Alla deltagare är dock överens om att det 
viktigaste är att alla elever kan äta skolmaten och att det oftast går att hitta lösningar som 
passar alla.  

Verksamhet i praktiken 
Generellt finns det bland deltagarna skilda åsikter om vilka religioner och åsikter som ska tas 
hänsyn till vid planering av skolmåltider. Alla deltagare är medvetna om att elever med 
religiösa åskådningar ska erbjudas likvärdiga lunchalternativ, men vad dessa alternativ är 
skiljer sig åt. En större del av deltagarna uttrycker till en början att det inte görs 
religionsanpassningar vid skolmåltiderna men berättar ändå om anpassningar som görs för att 
elever med religiösa kostrestriktioner ska kunna äta. Enligt alla deltagare är den största 
religiösa anpassningen som görs på skolorna “minus fläsk”. Utav alla deltagare var det dock 
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enbart en som uttryckte att elever som äter “minus fläsk”, antas vara muslimer. Resterande 
deltagare  nämner inte någon koppling mellan “minus fläsk” och någon religion. Att tillaga 
“minus fläsk” som specialkost blev en för stor belastning för köken och många deltagare 
tolkar det som en av anledningarna till varför det istället serveras som en del av det ordinarie 
lunchutbudet.  

“..det är klart att det är ett problem eftersom diet-köken kanske inte är anpassade för 
den här mängden mat”---“det är därför man då vill skicka ut till att göra olika rätter så 
att fler kan äta så att det inte blir så mycket specialkost och diet-köken ska egentligen 
hantera det av medicinska skäl”---”inte “minus fläsk” för det är inte medicinskt utan 
då kan det lagas i det stora köket.” [Dani] 

Med tanke på att anpassningen efter “minus fläsk” är stor berättar deltagarna att det i den mån 
det går, görs anpassningar på maträtter för att fler elever ska kunna äta. I en del av fallen görs 
dessa anpassningar i det skede då matsedeln planeras men i andra fall kan det vara 
kökspersonalen som gör dessa ändringar i produktion. Alla deltagare för fram att på de 
tillfällen då anpassningar inte görs på maträtter, finns det alltid andra alternativ att hänvisa 
till.  

“...om vi säger att vi har en köttgryta på fläskkött, så är det inte säkert att vi gör en 
köttgryta på nötkött, utan då kanske det finns en fiskrätt som vi hänvisar till, eller det 
finns en vegetarisk rätt som man hänvisar till… “ [Dani] 

Enligt majoriteten av deltagarna är det av särskild vikt att anpassa maten efter så många 
elever som möjligt, de dagar då populära maträtter serveras. Ett exempel är de dagar då korv 
innehållande fläsk serveras. Hur de väljer att anpassa maten skiljer sig åt. Det kan serveras ett 
annat populärt alternativ som ett andra val, ett extra alternativ kan tilläggas på matsedeln eller 
att specifika livsmedel som fläsk byts ut mot andra livsmedel som många fler kan äta.  

Att utesluta livsmedel och göra en större anpassning av hela matsedeln har deltagarna olika 
åsikter om. En del uttrycker en förståelse över att många elever inte äter fläsk och att större 
anpassningar görs för att möta elevernas behov. Andra deltagare upplever bland annat att 
kökspersonalen på vissa skolkök utesluter fläsk från skolmaten för att underlätta sitt arbete. 
Utöver detta är den generella åsikten att en balans i anpassningen bör finnas för att inte 
exkludera några elever, vare sig de äter fläsk eller inte. 

“Vi försöker anpassa hela menyn och där är det också att inte exkludera dem som vill 
äta griskött, att man vill ha julskina. Så det är en balans åt båda hållen.” [Kim] 

I och med att “minus fläsk” inte längre serveras som specialkost på skolor i kommunerna där 
deltagarna är verksamma, serveras “minus fläsk” som en del av det ordinarie lunchutbudet. 
Samtliga deltagare beskriver att det varje dag finns minst ett alternativ för de som äter “minus 
fläsk” vid skollunchen. Som hjälp för att planera i vilken mängd den religionsanpassade 
maten som ska tillagas i, används blanketter där elever bland annat fyller i sina religiösa 
kostrestriktioner. Det finns delade meningar om huruvida det är nödvändigt att använda 
blanketter i detta syfte. Ena åsikten är att det hjälper köken att veta i vilken mängd de ska 
tillaga specifika alternativ samt att det underlättar för mottagningskök att beställa rätt 
mängder. Detta för att undvika att den religionsanpassade maten hinner ta slut innan alla 
elever fått en chans äta sig mätta. Den andra åsikten handlar om att religion inte ska vara 
något utmärkande för eleverna i matsalen och eftersom köken ser till att det alltid finns ett 
alternativ för de som äter “minus fläsk” kan eleverna ta av den mat som serveras till alla.  
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“...vi har på något vis försökt normalisera det lite grann, tror jag, och inte göra det så 
speciellt.” [Alex] 

Möjligheten att anpassa menyn efter elever med olika religiösa kostrestriktioner skiljer sig åt 
från kök till kök, förklarar deltagarna. Kökens olika förutsättningar gör att utbudet kan skilja 
sig åt då utrustning, mängden personal och storleken på serveringsdiskar påverkar hur mycket 
mat som kan tillagas och serveras. Just resurser är en gemensam faktor som alla deltagare 
uttrycker är ett problem när det kommer till religionsanpassning av måltider. Även om alla 
deltagare uttrycker en vilja till att anpassa maten efter alla elevers behov, finns en 
medvetenhet kring svårigheterna vissa religioner kan medföra. Just koshermat är något som 
flera av deltagarna upplever är en svårighet på offentliga storkök.  

“Vi har haft för många år sen förfrågan från judar som äter kosher, men vi kan inte 
erbjuda det egentligen eftersom det är ett storkök och vi använder grytorna till all 
slags mat”---”vi kan ju inte ha kök som bara är anpassade efter olika religioner det går 
inte i offentliga storkök, det har vi inte möjlighet till.”  [Kim] 

Andra faktorer som blir påverkade av kökens förutsättningar är enligt deltagarna antalet 
alternativ som kan serveras på skolorna samt vilka livsmedel som kan ersätta andra 
livsmedel. Beroende på kökens serveringsutrymme erbjuds elever ett antal lunchalternativ. 
Ett fåtal deltagare belyser att kök med större utrymmen kan servera fler alternativ än kök med 
mindre utrymmen. Detta kan påverka om elever med religiösa kostrestriktioner blir hänvisade 
till det vegetariska alternativet eller om köken har utrymme till att servera ytterligare ett 
alternativ som är religionsanpassat. En del deltagare uttrycker även att kostnaden för 
alternativa livsmedel kan vara hög vilket kan påverka möjligheterna att erbjuda sådana 
alternativ.  

“Dels en kostnads sak då istället för fläskköttsgryta ska vi ha nötköttsgryta å det 
påverkar ju kostnaden.” [Robin] 

Flera av deltagarna beskriver att idealet för skolmåltiden hade varit om möjligheten fanns att 
servera fler alternativ samt att servera lunchen som en buffé med olika rätter, likt på 
restaurang. Deltagarna menar att på så vis normaliseras det faktum att elever äter olika men 
att alla kan ta av samma mat och inte urskiljs genom att ta mat någon annanstans eller äta mat 
som inte ser ut som andras.  

Deltagarna återger att elever med religiösa kostrestriktioner ofta hänvisas till det vegetariska 
alternativet vid de tillfällen det serveras mat som de inte kan äta. En fördel med detta är enligt 
en deltagare att det underlättar för köken då de inte behöver planera fler matsedlar och laga 
fler rätter. Generellt för alla deltagare är uppfattningen av att konsumtionen av vegetarisk mat 
ökar bland elever. Detta har enligt deltagarna lett till en ökad medvetenhet och ansträngning 
hos köken att tillaga god och mättande vegetarisk mat. Förhoppningen är att vegetarisk mat 
ska normaliseras bland eleverna så att elever, när de blir hänvisade till det vegetariska 
alternativet på grund av religiösa kostrestriktioner, inte ska uppleva det som något negativt. 
Trots detta finns det en negativ anda kring vegetarisk mat bland eleverna vilket har resulterat 
i att flera slutat benämna maten som vegetarisk och säger istället “grönt alternativ” eller 
benämner det inte alls och fokuserar istället på att berätta vad maten innehåller.  

“Man behöver inte prata så mycket om ordet vegetariskt, utan mer berätta vad maten 
innehåller för vi upplever att vegetarisk mat nästan blev ett skällsord tillslut.” [Kim] 
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Utöver att elever stundom uttryckt missnöje över att de blir hänvisade till det vegetariska 
alternativet har även föräldrar fört diskussioner om detta. Flera deltagare återger att 
föräldrarna ser det vegetariska alternativet som något negativt och blir besvikna över att 
skolorna inte kan förse deras barn med ett annat alternativ.  

“Vi har haft diskussioner med någon som kanske inte tycker att sitt barn ska behöva 
äta vegetariskt.” [Charlie] 

Överlag finns en tolkning bland deltagarna att elever med religiösa kostrestriktioner vill ha 
samma valmöjligheter som andra elever får. En del deltagare påpekar att det kan uppstå 
konflikter när religiösa anpassningar inte görs. Enligt en deltagare upplever kökspersonalen 
att elever som äter “minus fläsk” blir upprörda när de inte får ett köttsubstitut och tenderar att 
inte äta lika mycket som vanligt. En lösning som deltagarna för fram är att, när möjlighet 
finns, servera ett extra alternativ de dagar då enbart alternativ med fläsk samt vegetarisk mat 
serveras. Detta tror deltagarna har medfört att synpunkter kring religionsanpassad kost har 
minskat.  

“Nej, då kanske de mer har uttryckt att de vill ha halal[slaktat] kött eller så men inget 
på kanske tre år, men förut kom det med jämna mellanrum åsikter från olika 
intresseorganisationer och föräldrar, det var lite olika faktiskt. Men inget sånt just nu, 
så det kanske har att göra med att det finns två rätter att välja på.” [Robin] 

Ett fåtal deltagare återger dock situationer där elever fått religionsanpassad kost i form av 
exempelvis “minus fläsk” eller mat innehållande halalslaktat kött men uttryckt oro angående 
hur deras mat hanteras. Även föräldrar till dessa elever har uttryckt osäkerhet kring 
hanteringen. Detta medförde att eleverna inte vågade ta av maten som blivit tillagad åt dem 
vilket deltagarna kände var slöseri på resurser.  

“...föräldrar som hör av sig eller som misstänker att vi försöker luras och sådär.” 
[Alex] 

Majoriteten av deltagarna påpekar att dialogen mellan dem och eleverna samt elevernas 
föräldrar är en viktig faktor i dessa situationer. Dock kan deltagarna uppleva att det inte bör 
vara deras ansvar att ha den typen av dialoger med föräldrar då det kan vara väldigt tids- och 
energikrävande att återge kommunens policys och riktlinjer. Deltagarna är å andra sidan 
enade om att kommunikationen kan leda till att konflikter löser sig och att situationen kring 
religionsanpassad kost blir lugn.  

“Jag tror att förklarar man så förstår de flesta.”---”För oftast kanske man inte förstår 
varför man inte får den här anpassningen och man ser kanske till sin egen familj att 
det går ju bra hemma hos oss och så tänker man inte på att vi lagar 45 000 portioner 
varje dag.” [Charlie] 

Förvärldsligande 
En bild som majoriteten av deltagarna ger av matsedlarna är tanken på att de ska vara 
neutrala från religiösa aspekter. Detta visar sig främst vid val av högtider som 
uppmärksammas i skolmatsalarna. I vissa fall är det rektorer på enskilda skolor som väljer 
vilka högtider som ska uppmärksammas och i andra fall är deltagarna i denna studie med och 
bestämmer högtider som ska uppmärksammas. Generellt för alla deltagare är att 
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uppfattningen av högtiderna som uppmärksammas är att dessa är svenska traditionella 
högtider som inte är kopplade till någon religion.  

“Ja alltså påsk och jul är ju lite Svenska högtider, vi lever ju i Sverige då, så det är väl 
av tradition. Så har man väl alltid haft det här, lite julmat och påskmat.” [Alex] 

En del deltagare benämner högtider som uppmärksammas i skolmatsalarna för temadagar och 
går ifrån att benämna dem som”påskbuffé” eller “julbuffé”. Istället väljs  neutrala 
benämningar som “vårbuffé”, men matinnehållet är oftast detsamma. Varför andra högtider 
inte uppmärksammas antar deltagarna bero på att det finns många högtider som firas världen 
över och en viss gränsdragning är nödvändig då det inte finns möjlighet till att fira så ofta. 
Deltagarna förklarar även att firandet av högtider i vissa fall beror på kökens ekonomiska 
förutsättningar.  

Diskussion 
Deltagarnas uppfattning kring regelverk är att det finns många politiska beslut som ska tas 
hänsyn till vid planering av skolmåltider, inte minst vid planering av religionsanpassade 
måltider. Samtidigt upplevs en brist på nationella riktlinjer för hur anpassningen ska utföras. 
Den största religiösa anpassningen som görs vid skolmåltiderna är enligt deltagarna att 
servera “minus fläsk”. Andra religiösa anpassningar som att servera halalslaktat kött eller 
koshermat görs inte utan elever hänvisas till det vegetariska alternativet vid sådana tillfällen. 
För att flera elever ska kunna äta av skollunchen görs emellanåt anpassningar som att ersätta 
livsmedel som alla inte vill äta. Enligt deltagarna i denna studie kan elever och föräldrar 
emellanåt känna negativt över att skollunchen inte religionsanpassas i större omfattning. 
Dessa konflikter tycker dock deltagarna reds ut genom god kommunikation. Generellt finns 
en åsikt bland deltagarna att skolmaten ska vara neutral och fri från religiösa åskådningar. 
Detta syns även vid val av högtider som uppmärksammas då inga av deltagarna kopplar 
högtiderna till religion utan benämner dem som traditioner.  

Regelverk 
Det finns många regler och politiska beslut som ska tas hänsyn till vid planering av 
skolmåltider. Utifrån deltagarnas perspektiv förmedlas även vissa svårigheter av att följa 
dessa krav och samtidigt vara tillmötesgående vad gäller att religionsanpassa maten. Flera 
deltagare har krav från politiker att servera kött som är ekologiskt eller svenskt, vilket 
försvårar inköpet av halalslaktat kött, något som föräldrar och elever önskat på skolorna. 
Enligt ett förslag som Twiner et al. (2009) skriver om kan en lösning vara att enbart servera 
halalslaktat kött på skolorna. Att skolmaten helst ska vara fri från religiösa aspekter, som 
deltagarna uttryckte kan ses från två perspektiv i detta fall. Dels skulle det halalslaktade köttet 
kunna ses som en religiös aspekt på matsedeln men det skulle även kunna bidra till en religiös 
neutralisering bland eleverna då dem som vill äta halalslaktat kött hade fått äta av samma 
utbud som resterande elever.  

Flera deltagare följer Livsmedelsverkets rekommendationer vid anpassningen efter religion. I 
intervjuerna ses att deltagarna upplever att det saknas riktlinjer för hur de ska 
religionsanpassa maten på skolorna. På skolor i Spanien finns riktlinjer kring hur mat ska 
anpassas för muslimer, dock fungerar inte dessa bra eftersom maten inte anpassas på ett 
korrekt sätt (Eguren, 2018). Det är möjligt att en övergripande nationell riktlinje kan 
underlätta arbetet kring hur skolorna och kommunerna ska hantera religiösa anpassningar. 
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Twiner et al. (2009) styrker detta genom att förklara att de har fått förslag av en förälder om 
att en skriftlig rutin kring hur de hanterar maten som anpassas efter religioner skulle kunna 
göra att de upplever mindre oro kring hur maten hanteras. Deltagarna i studien förklarar dock 
att deras sätt att hantera anpassningen av mat till stor del fungerar bra i nuläget, trots 
avsaknaden av tydliga rutiner. 

En osäkerhet fanns bland deltagarna över vilka religioner som ska tas hänsyn till vid 
planering av skolmåltiderna. Generellt var världsreligionerna en gräns som deltagarna 
nämnde samtidigt som de visade stort engagemang i att försöka anpassa maten efter så många 
som möjligt. Eftersom Sverige allmänt kan ses som ett sekulariserat land kan anpassningar av 
måltider ses som inkluderande för troende elever. En förståelse finns för gränsdragningen då 
skolkök är anpassade efter att tillaga stora mängder mat och anpassningar efter mindre 
religioner kan ses som resurskrävande. Svårigheter kan även ses när specifika religioner har 
omfattande regler kring måltiden som omöjliggör hanteringen på skolkök. Ett exempel på 
detta är hanteringen av kosher. Elever som önskar koshermat blir hänvisade till det 
vegetariska alternativet, dock kan detta anses vara felaktigt då kosher även innebär att 
materialet maten tillagas med samt tallrikar och bestick inte får användas till både 
mejeriprodukter och kött (Regenstein, Chaudry & Regenstein, 2003). En lösning för judiska 
föräldrar och elever kan bli att placera barnen på judiska skolor, detta i sin tur kan ses som ett 
segregationsproblem. Att behöva särskilja sig från resterande skolor på grund av maten som 
serveras kan ses som en överdrift men i en religion med komplexa matregler kan det ses som 
en nödvändighet. 

Verksamhet i praktiken 
Att “minus fläsk” är den största anpassningen som görs på skolmåltiderna syns tydligt utifrån 
resultatet av denna studie. Detta kan vara en anledning till varför begreppet användes flitigt 
av alla deltagare. En deltagare specificerade att begreppet innehar en koppling till islam och 
den kost muslimer konsumerar. Att detta inte förtydligades av de andra deltagarna kan vara 
för att detta ses som självklart och är underförstått. Begreppet “minus fläsk” kan upplevas 
som en förenkling av den kost muslimer äter eftersom begreppet kan tolkas som att det endast 
krävs att fläsk tas bort ur kosten för att tillaga mat enligt regler inom islam. Detta är dock inte 
korrekt, restriktionerna inom islam innebär bland annat att muslimer inte äter blodmat samt 
att vissa djur som konsumeras ska slaktas enligt speciella regler (Al-Qaradawi, 1999). Dock 
kan detta begrepp ses som en yrkesjargong eller ett “slangord” inom yrket.  

Som det framgår ur resultatet serverar ingen av de deltagande kommunerna “minus fläsk” 
som specialkost. “Minus fläsk” ingick tidigare som en specialkost men på grund av den 
ökade efterfrågan blev belastningen för hög för köken. Att tillredning av specialkost är 
tidskrävande framgår även från resultaten i både Kohlm och Thylander (2017) samt 
Verstappen et al. (2018) där även kostnaden var en svårighet. Utöver att det i vissa fall kan 
tillkomma råvarukostnader för ersättningsprodukter kan det även ligga en fördyrande faktor i 
att ha specifika personer som jobbar med specialkosten. Att tillreda “minus fläsk” i ett kök 
där enbart specialkost tillreds kan även ses som onödigt och riskfyllt då det kan leda till att 
mat som tillreds av medicinska skäl får mindre utrymme och uppmärksamhet, vilket kan leda 
till elever med svåra allergier far illa till. Att tillreda “minus fläsk” i de ordinarie köken ses 
därför som något positivt.  

Vid planering av matsedlar väljer deltagarna att medvetet minimera antalet rätter som 
innehåller fläsk. För att undvika exkludering av elever som äter fläsk eller “minus fläsk” finns 
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ständigt ett försök till att hitta en balans i anpassningen. En medvetenhet finns kring att elever 
som äter “minus fläsk” är negativt inställda till att hänvisas till ett vegetariskt alternativ, 
istället försöker skolorna erbjuda köttsubstituter de dagar då fläsk serveras. Utifrån de krav 
som ställs på skolmåltiderna gällande miljöfrågor kan det dock vara svårt att motivera en 
ersättning av fläskkött till nötkött. Deltagarna är medvetna om att en del kök, på skolor där en 
stor del av eleverna äter “minus fläsk”, utesluter fläsk helt från matsedeln. Detta kan resultera 
i både fördelar och nackdelar. En fördel kan vara att elever som äter “minus fläsk” ser detta 
som något positivt då de inte åsidosätts som en grupp. En uteslutning av fläsk förenklar även 
troligtvis både planeringen av matsedeln samt tillagningen av maten för köken. Detta är något 
som även har setts i en artikel av Twiner et al. (2009). I artikeln framgår förslag på hur mat i 
skolorna anpassas efter flera religioner på ett bra sätt och att ta bort fläsk helt från menyn är 
ett av förslagen. När förslagen har testats ses att detta har varit en lyckad lösning på flera 
skolor men att det samtidigt upplevs som en begränsning för de elever som äter fläskkött 
eftersom de inte får äta detta. En annan möjlig nackdel är att en uteslutning av fläsk innebär 
att många traditionella svenska rätter skulle sluta serveras på skolorna eller förlora sin grund 
om fläsket byts ut mot exempelvis nötkött.  

Deltagarna återgav att på grundskolorna, i de kommuner som de är verksamma inom, serverar 
alla mer än ett alternativ till lunch varje dag. Detta av olika anledningar men de främsta 
anledningarna är för att öka valmöjligheterna för elever, framförallt för de elever som äter 
“minus fläsk”, samt för att ta tillvara på maten som tillagats dagarna innan för att undvika att 
de slängs. Att öka valmöjligheterna för elever genom att servera fler än ett lunchalternativ har 
även visats vara positivt enligt Persson Osowski (2012). Att skolköken minskar mängden 
svinn genom att servera extra alternativ är både positivt och nödvändigt. Ett av FNs globala 
mål är att halvera matsvinnet till år 2030 (United Nations Development Programme, u.å.). 
Det är en fördel att arbeta med nedminskning av matsvinn på skolor då storkök står för en 
hög andel av det totala matsvinnet i Sverige (Johansson & Sörme, 2015, januari). En 
diskussion kan föras huruvida tallrikssvinnets mängd har att göra med att eleverna inte tycker 
om maten som serveras på skolorna (Naturvårdsverket, 2009). En anledning till varför 
skolorna i denna studie emellanåt väljer att servera ett ytterligare alternativ är för att erbjuda 
elever som äter “minus fläsk” ett alternativ utöver det vegetariska, då fläsk serveras. Detta har 
särskilt tett sig de dagar då skolorna serverar en favoriträtt som korv. Möjligheten finns att 
dessa elever ökar sitt tallrikssvinn om de enbart erbjuds ett vegetariskt alternativ som de 
troligtvis inte föredrar. Detta går att koppla till undersökningen som beskrivs i Mygren och 
Larsson (2015), som visade på att elever som erbjöds mer än ett alternativ till lunch, åt mer 
och slängde mindre mat. Å andra sidan kan det diskuteras om det blir en ökad kostnad för 
kommunen att producera ett ytterligare alternativ samt att produktionssvinnet förmodligen 
hade ökat. 

Enligt deltagarna i denna studie hänvisas i vissa fall, de som äter “minus fläsk” till det 
vegetariska alternativet vid skolmåltiden. Detta är något som Livsmedelsverket (2019) för 
fram som ett bra sätt att anpassa mat för personer som definierar sig med en religion. 
Förutsatt att den vegetariska maten är planerad på korrekt sätt finns inget hinder för skolorna 
att hänvisa till den. Twiner et al. (2009) föreslår att skolorna endast ska servera vegetarisk 
mat, som ett sätt att anpassa maten efter största möjliga antal elever. Dock kan detta möta 
motstånd från både elever och föräldrar. Därför kan en lösning vara att inleda med en dag i 
veckan där enbart vegetarisk mat serveras, för att sedan öka antalet dagar och samtidigt arbeta 
mot att få mer attraktiva vegetariska rätter. Enligt deltagarna i denna studie har grundskolorna 
på kommunerna där de är verksamma, gått från att ha det vegetariska alternativet som en 
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specialkost till att ha det som ett öppet alternativ för alla elever. Att servera skollunchen på ett 
sådant sätt att alla elever kan välja fritt bland alternativen kan ha en positiv inverkan mot att 
elever kategoriseras utifrån vad de äter. Om alla elever plockar fritt bland det vegetariska och 
animaliska utbudet kan acceptansen av vegetarisk mat öka. Detta kan i sin tur leda till elever 
som ibland blir tvungna till att äta vegetarisk mat inte känner lika negativt inför det. 

Flera deltagare berättar att  de tidigare har mottagit synpunkter från föräldrar och elever 
angående det sätt som maten religionsanpassas på. Deltagarna har även uttryckt att elever och 
föräldrar upplever en oro över att deras mat inte är anpassad och hanterad på rätt sätt.  Även 
Twiner et al. (2009) skriver i deras studie att  föräldrar kände en oro över hur den 
religionsanpassade maten hanterades på barnens skolor. Bland annat brist i kommunikationen 
mellan skolan och föräldrarna samt eleverna ansågs orsaka dessa oroskänslor. Genom att öka 
medvetenheten kring kostrestriktioner inom religioner samt öppna för fler dialoger mellan 
skolan som förser elever med mat och föräldrar som oroar sig över vad deras barn äter, kan 
dessa typer av problem undvikas. Detta har observerats av deltagarna då synpunkter från 
föräldrar och elever avtagit när skolan eller deltagarna förklarat varför de valt att agera som 
de gör kring maten. Det kan tolkas som något positivt att ge ut information till elever och 
föräldrar där det framkommer förklaringar kring vilka religioner som maten anpassas efter, 
hur anpassningarna görs samt anledningen till varför de anpassar maten på det sätt de gör. 
Detta är något Twiner et al. (2009) även har observerat. De föreslår god kommunikation som 
ett sätt att öka förtroendet hos personer som äter religionsanpassad kost. 

Förvärldsligande 
Att fira högtider och temadagar i skolmatsalen är enligt deltagarna något som alla skolor har 
för vana att göra. Deltagarna uttrycker att de inte anser att högtiderna och temadagarna är 
kopplade till religioner. Dock skriver Wass (2006) att bland annat jul och påsk är högtider 
som firas inom kristendomen. Det är möjligt att de högtider som firas i Sverige en gång 
tillhört kristendomen eller andra religioner, men med tiden övergått till att bli svenska 
traditioner och därigenom delvis tappat sin koppling till religion. Twiner et al. (2009) skriver 
att muslimska föräldrar i vissa fall upplever att deras barn tvingas fira kristna högtider, som 
exempelvis jul, i skolan medan deras muslimska högtiderna inte uppmärksammas alls. I en 
annan studie av Stier och Sandström (2018) som utfördes på förskolor i Sverige har föräldrar 
uttryckt att de anser att det inte är rätt att fira högtider på förskolorna för att de anser att 
högtiderna är kopplade till kristendomen.  

Metoddiskussion  
Litteratursökningen till denna studie har varit problematisk då forskning kring området för 
syftet var begränsat. I en vetenskaplig artikel inom ett liknande område, författad av Giovine 
(2014) har likartade problem funnits. I artikeln beskrivs att de endast funnit ett begränsat 
antal systematiska studier om muslimska elever i åldrarna tre till elva, i Italien, och deras 
erfarenheter av den typiska maten för det land de bor i. På grund av att litteratursökningen var 
problematisk tilläts artiklar äldre än tio år samt även kandidatuppsatser förutsatt att de var 
relevanta. Att det var svårt att finna artiklar ses som en svaghet med studien eftersom det är 
av vikt att ge studien vetenskaplig tyngd. Dessa svårigheter visar även att fler studier inom 
området för syftet i denna studie är nödvändigt. 

När deltagarna kontaktades tillfrågades dessa om att delta i en intervju redan inom de tre 
efterföljande veckorna. Inom dessa tre veckor sammanföll även en storhelg. Detta är något 
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som möjligtvis skulle kunna påverka varför två personer valde att inte delta i studien. Varför 
två personer inte svarade är oklart. Försök till kontakt skedde vid olika tidpunkter på dagen 
för att öka chansen för svar. Bortfallet bör inte påverka resultatet eftersom deltagarna, trots 
bortfallet, tillhör de nio största kommunerna i Sverige, sett till antalet invånare.  

En svaghet ses vid att en deltagare serverade ett betydligt lägre antal portioner än de andra 
deltagande kommunerna. Vid urvalet bestämdes att de deltagare som valdes ut skulle inneha 
det övergripande ansvaret över grundskolorna i kommunen. Då denna deltagare har ansvar 
över flertalet grundskolor i kommunen och därmed har kunskap och information från dessa 
ansågs denna befattning vara lämplig att kunna ge bredast möjliga svar. Detta är även 
anledningen till att personer på enskilda skolor inte ingick i urvalet. Deltagarnas höga 
position, ofta chefsposition, inom kommunen kan påverka resultatet genom att deras anställda 
möjligtvis inte ser behov i att meddela sin chef om allt som sker på skolorna. Därför är det 
möjligt att ett tillägg av dessa hade kunnat inbringa ytterligare relevant information till 
studien. Fler deltagare i studien hade även kunnat ge större variation och tyngd i resultatet.  

En positiv aspekt vid användning av en intervjuguide kan vara den struktur som den bidrog 
med till intervjuerna. För intervjuarna som inte hade utfört intervjuer tidigare gav 
intervjuguiden en trygghet samtidigt som den tillät intervjuarna att ställa fria frågor. 
Användningen av intervjuguiden ses som något positivt då intervjuerna utfördes separat av 
två personer samt att flera intervjuer utfördes. Detta är positivt då resultatet fick mer tyngd än 
om respondenterna hade fått svara på olika frågor. En risk med att två personer utförde 
separata intervjuer är, trots intervjuguiden, de enskilda personernas uppfattning av frågorna. 
Detta kan ha påverkat studiens resultat. För att minska risken för att detta skulle ske 
utformades intervjuguiden tillsammans av de två uppsatsskrivarna och diskuterades för att 
öka förståelsen för alla frågor. Ett sätt att testa om intervjuguiden användes på samma sätt var 
genom att utföra pilotundersökningarna.  

Intervjuerna i denna studie delades upp mellan två personer. Detta kan ses som en svaghet 
eftersom intervjuarnas frågor och sätt att ställa frågorna kan skilja sig åt något. Detta kan 
även påverka den förståelse intervjuarna får för informationen som analyserades. Eftersom 
intervjuarna även transkriberade de intervjuer de själva utförde kan detta göra att analysen av 
datat inte blev lika djup för de transkriberingar och intervjuer intervjuaren inte själv utförde. 
På grund av detta diskuterades varje intervju, när den var utförd, av intervjuarna och 
påverkan på resultaten bör därmed vara liten.  

Att fyra intervjuer genomfördes via telefon och en intervju via besök hos deltagaren har inte 
påverkat resultatet. Bryman (2018) skriver att många deltagare i intervjuer upplever en 
anspänning inför att intervjun spelas in men att det undviks vid besöksintervjuer. Å andra 
sidan är det möjligt att personen vid besöksintervjun blivit påverkad av att kunna se 
inspelningsverktyget under hela intervjun och då blivit påmind om inspelningen.  

Inspelningsutrustningen har troligen påverkat resultatet. Trots att ljudkvaliteten var god vid 
alla intervjuer fanns dock tillfällen där det inte var möjligt att höra vissa ord som deltagaren 
uttryckte, vilket resulterade i att de orden inte kom med i transkribering och analys. 
Inspelningen från besöksintervjun gav aningen sämre ljudkvalite än vid telefonintervjuerna. 
Dels på grund av att respondenten pratade tyst men även då intervjuaren inte ville föra 
ljudinspelaren för nära inpå respondenten utan valde att placera den på bordet framför. Detta 
var den enda skillnad som kunde ses mellan telefonintervjuerna och besöksintervjun.  
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Tematisk analys passade som metod för att tillvägagångssättet underlättade sökandet efter 
mönster och sorteringen av informationen i transkriberingarna. Bryman (2018) skriver att en 
del kritik som har riktats mot kodning handlar om att citat och begrepp tas ut ur den 
ursprungliga kontexten, vilket kan göra att sammanhanget inte blir korrekt återgivet. För att 
förhindra detta har en medvetenhet kring detta uppehållits vid analys. Kommentarer har även 
lagts i samband med citat eller koder där klargörelse av kontexten varit nödvändig.  

Bryman (2018) förklarar att tolkningarna av informationen i transkriberingarna vid analysen 
till stor del påverkas av analytikernas förståelser vid kvalitativa intervjuer. Att två personer 
utförde analysen kan ge påverkan på resultatet på det viset att analysen blir bredare eftersom 
tolkningarna skedde utifrån två personers verkligheter. Detta kan även ses som en svaghet för 
att det kan göra att tolkningarna går längre från datat. För att ge minsta möjliga påverkan på 
analysen har dessa aspekter funnits i åtanke under analysarbetet.  

Validitet 
Utifrån Brymans (2018) kriterier för bedömning av studier ses att “Reliabilitet” och 
“Replikation” är problematiskt att applicera på en kvalitativ studie. Dock ses styrkan i dessa 
begrepp som medelgoda i denna studie, då metoden är noggrant beskriven och en 
intervjuguide (bilaga 2) användes vid de semistrukturerade intervjuerna. 

Även validiteten ses som medelhög i denna studie, utifrån Brymans (2018) kriterier. Detta ses 
då intervjuguiden gav de svar som önskades för att kunna svara på syftet. Intervjuguiden kan 
även till viss del ses som styrande i intervjusituationen, vilket ger svag ekologisk validitet. 
Även det faktum att respondenterna intervjuades via telefon ger en svag ekologisk validitet.  

Samhälleligt värde  
Denna studie kan bidra med värdefull information till kommuner samt övriga måltidsaktörer i 
Sverige. Resultatet kan användas som underlag vid planering av måltider samt att deltagarnas 
praktiska lösningar kan hjälpa till att lösa eventuella svårigheter som kommuner och 
måltidsaktörer kan möta. Som denna uppsats har lyft fram var det en svårighet att hitta 
tidigare forskning inom detta område. Genom denna uppsats kan behovet av mer litteratur 
inom ämnet belysas, vilket kan leda till att elevers måltidssituationer på skolor runt om i 
landet förbättras. För en kostvetare kan denna studie även bidra till en ökad förståelse över 
olika elevers behov vid planering av måltider. 

Förslag till vidare undersökningar 
Utifrån resultaten i denna studie har det visat sig att vidare forskning kan vara nödvändig 
kring hur den religiöst anpassade maten upplevs av elever som berörs av anpassningen. Det 
kan även vara intressant att undersöka hur kökspersonal hanterar religionsanpassad mat. 

Vid vidare undersökningar inom ämnet rekommenderas att ta fram information från 
kökspersonal och enskilda skolor i Sverige. Eftersom deltagarna i denna studie har höga 
positioner inom kommunen är det möjligt att de inte har all information kring hur maten 
anpassas på skolorna.  
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Konklusion 
Utifrån perspektivet från fem ledande personer inom kommunala måltidsverksamheter ses att 
kommunala skolmåltider ofta styrs av politiska beslut vilket även påverkar de 
religionsanpassade måltiderna. Generellt ses att måltidsaktörerna gör sitt yttersta för att hitta 
en balans i religionsanpassningen vilket vid en del tillfällen har lett till upprörda elever och 
föräldrar. God kommunikation mellan parterna visar dock att eventuella konflikter löser sig 
vid förklaring av anpassningarna. Att det finns en viljan till att ha en religionsneutral miljö i 
skolmatsalarna ses vid firandet av högtider då alla deltagare upplever att högtiderna som 
uppmärksammas är svenska traditioner och inte kopplade till någon religion.  
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Bilagor  

Bilaga 1- Informationsbrev  
 

UPPSALA UNIVERSITET 
Institutionen för kostvetenskap 
 
Information till deltagare i undersökning om religionsanpassad kost i grundskolan 
Tack för att du har valt att delta i den här undersökningen. Det här brevet innehåller 
information om undersökningen, intervjun och hur dina kontaktuppgifter behandlas. Vi skulle 
uppskatta om du läser igenom detta informationsbrev innan intervjun.  

Undersökningen du deltar i är en del av ett examensarbete vid Institutionen för kostvetenskap 
på Uppsala universitet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur religionsanpassad mat 
hanteras på kommunala grundskolor i Sverige och se vilka problem och svårigheter som de 
övergripande kostansvariga inom kommunerna upplever inom olika delar av processen. 

Kommunerna som deltar i denna undersökning valdes ut genom en topplista över de största 
kommunerna i Sverige. Som deltagare till intervjuerna har vi valt personer med det 
övergripande ansvaret för kosten på grundskolorna i dennes kommun. Totalt fem kommuner 
kommer att intervjuas till denna undersökning.  

Information om dig som deltagare i undersökningen behandlas  konfidentiellt . Det innebär att 
dina personuppgifter inte kommer att lämnas ut till en tredje part. Du som deltagare kommer 
att vara anonym i undersökningen genom att den kommun du tillhör tilldelas en 
anonymitetskod. Den koden kan endast identifieras via ett enskilt dokument som bara vi två 
som har hand om undersökningen har tillgång till. I dokumentet lagras anonymitetskoden, 
namnet på kommunen du tillhör, telefonnummer och mail till dig som valt att delta samt 
datum och tid för vårt inbokade möte. Vi lagrar inte namn på någon deltagare.  

Intervjun kommer att ske via telefon och tar ca 30-60 minuter, vi ser helst att ni avsätter 60 
minuter för intervjun för att kunna utföra intervjun i lugn och ro. Innan intervjun startar får du 
möjlighet att lämna samtycke till att delta i denna studie, utifrån den information som finns i 
detta brev. Frågorna i intervjun kommer att handla om hanteringen av religionsanpassad mat 
på grundskolorna i din kommun, vilka problem och svårigheter du upplever samt andra frågor 
kring detta område. Intervjun kommer att spelas in via mobiltelefon eller på annat sätt. 
Intervjun planeras att vara semistrukturerad vilket innebär att den som intervjuar dig har ett 
antal frågor som behöver besvaras, men det finns även plats för följdfrågor utöver dessa. 
Intervjuaren kommer att ställa öppna frågor och vi ser helst att vi får så utförliga svar som 
möjligt. 

Om samtycke lämnas, kommer den information som samlas in under intervjun att utgöra 
resultatdelen i vår uppsats i form utav anonyma citat från alla deltagare. Materialet från 
intervjuerna kommer att analyseras och används till att besvara syftet med undersökningen 
och kommer inte att användas till något annat än det som står angivet i detta 
informationsbrev. När uppsatsen är klar kan den komma att bli publicerad offentligt vid 
Uppsala universitets digitala arkiv “DiVA”. 
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Ditt deltagande i den här undersökningen och intervjun är  frivilligt  och kan avbrytas när du 
vill, utan att uppge varför. Det är frivilligt att svara på frågorna vi ställer. Vi som har hand om 
undersökningen ser inte att denna undersökning innebär några risker eller påföljder för 
deltagarna. Anser du som deltagare något annat, tveka inte på att höra av dig till oss. 

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss, våra kontaktuppgifter 
hittar du nedan.  

Tack än en gång för att du vill delta i vår undersökning! 
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Bilaga 2- Intervjuguide 
  

● Kan du börja med att berätta vad din nuvarande titel är?  
○ Hur länge har du jobbat i branschen? 
○ Hur länge har du haft din nuvarande tjänst?  

 
● Hur många lunchportioner servar ni per dag i grundskolorna i er kommun? 

○ Vet du hur många av dessa som är religions anpassade?  
 
Tema: Allmänt kring skollunch 

1. Hur planeras lunchmatsedlarna till grundskolorna i er kommun? 
a. Vem skapar dem? 
b. Hur många alternativ finns på matsedeln? 
c. Hur ser alternativen ut? (t.ex ett alternativ är alltid veg) 

 
2. Anpassas matsedeln på något sätt så att så många elever som möjligt ska kunna äta? 

a. Hur anpassas de? 
 

Tema: Religions anpassad kost i köket 
3. Finns en efterfrågan eller önskemål om religionsanpassad mat hos er? 

 
4. Behandlas de religiösa önskemålen som specialkost eller anpassar ni hela matsedeln 

utifrån religionerna? 
 

5. Vilka religioner anpassar ni maten efter? 
a. Varför inte andra religioner?  
b. Uppmärksammas några högtider i matsalen? Vilka?  Till exempel julbord eller 

påskbuffé.  
c. Hur väljer ni vilka högtider ni ska uppmärksamma? 
d. Av vilken anledning uppmärksammas visa men inte andra? 

 
(Ifall de inte besvarat frågan innan) 

6. Kan du berätta lite om hur ni anpassar lunch alternativen så att elever med olika 
religioner kan äta.  

 
7. Följer ni några riktlinjer från myndigheter, lagar, förordningar eller annat, om 

religionsanpassad mat? 
hur?  

 
Tema: Rutiner kring hantering av religions anpassad kost 

8. Jag skulle vilja veta lite kring era rutinerna i kommunen av religionsanpassad mat. 
a. Skickas det ut blanketter till vårdnadshavare där de kan fylla i elevens 

kostrestriktion av religiösa skäl? 
b. Gör man någon slags sammanställning av alla religiösa kostrestriktioner?  (för 

att veta vad man har att förhålla sig till när man planerar matsedeln) 
c. (Planeras menyn utifrån de religiösa kostrestriktionerna?  (Så att så många som 

möjligt ska kunna äta)) 
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9. Kan du fortsätta berätta om era rutiner som ni har i köken kring hur man hanterar 

religionsanpassad mat?  (om man inte har religionsanpassad mat utan istället erbjuder 
olika lunchalternativ: Kan du fortsätta berätta om era rutiner som ni har i köken 
kring hur man hanterar maten så att även elever med religiösa restriktioner kan äta?) 

a. Har man liknande rutiner som för tex allergikost att maten kanske tillagas 
separat, eller att man använder olika redskap? 

b. Har skolkockarna lyft något till er gällande hanteringen av religionsanpassad 
mat? positivt/negativt, problem svårigheter  

 
Tema 4- Problem och svårigheter 

10. Har det uppstått problem eller svårigheter vid hanteringen av religiöstanpassad mat? 
(Kan vara så att vi får svar på detta tidigare, om inte så frågar vi. Annars kan vi även 
se vilka nedan frågor som inte besvarats och ställa dem). 

a. (Administrativa ) Finns det tydliga formulär som ska fyllas i av elevers 
vårdnadshavare och fylls de i? 

b. (Praktiska)  Finns det problem med hur hanteringen sker i köken vad gäller 
utrymme och material?  

c. (Teoretiska:)  Har kökspersonalen kunskap i hur man hanterar olika 
religionsanpassade koster?  
 

11. Utbildar ni kökspersonalen i hantering av religionsanpassad kost?  
 

12. Kan elever och föräldrar påverka hur ni väljer att anpassa maten utifrån religionen? 
a. Har ni fått in några synpunkter från elever och föräldrar angående den 

relgionsanpassade maten?  
 

13. Har föräldrar och elever uttryckt oro kring hanteringen av religionsanpassad kost? 
Exempelvis oro över kontaminering eller vad religionskosten innebär? 

a. Har det uppstått situationer där elever med religionsrestiktioner fått felaktig 
mat? 

b. Hur hanterades det? Har ni några rutiner runt kring hur det ska hanteras? 
 
Tema 5- Förbättring 

14. Ser ni att någon del i hanteringsprocessen  (allt från administrativt till teoretiskt ) 
behöver förbättras? 

a. Finns ett behov av stöd/material för hur man hanterar religiöst anpassad mat?  
 

15. Vad anser du är er största styrka när det gäller hanteringen av religionsanpassad mat? 
 
Då börjar vi närma oss slutet av den här intervjun... 
 

16.  Är det något du vill tillägga? 
 

17. Har du några frågor? 
 

18. Går det bra att kontakta er igen om vi behöver komplettera något i efterhand eller har 
en fråga? 
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Bilaga 3- Arbetsfördelning 
Den procentuella fördelningen mellan de två uppsatsskrivarna. 

● Planering av undersökningen och uppsatsarbetet: 50/50 
● Litteratursökning: 50/50 
● Datainsamling: 50/50 
● Analys: 50/50  
● Skrivandet av uppsatsen: 50/50 
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