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Abstract 

The aim of the study was to observe how preschools apply nutritional guidelines in order to 

promote healthy eating habits among children. The method used was a qualitative approach 

in which five preschool heads and five kitchen staff in a community in the eastern part of 

Sweden were interviewed. To participate in the study, all food preparation and menu planning 

had to be done by the preschool themselves. Preschools not meeting the requirements were 

eliminated, and the remaining preschools, fifty in total, were randomly selected. 

 

The results of the research showed that it was the head of the preschool who was responsible 

for upholding the National Food Administration guidelines; however, the responsibility was 

delegated to the kitchen staff with expertise in nutrition. The economic situation of each 

preschool affected the nutritional value of the food being served. 

 

The conclusion showed that despite regular contact, there was a lack of communication 

between the preschool managers and kitchen staff. The economic situation had a great impact 

on the kitchen staff regarding planning and grocery shopping. If the preschool had a tight 

budget, a way to cut costs was to cook from scratch and replace more expensive foods. All 

respondents were eager to serve the children nutritious food of good quality. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att ta reda på hur chefer och kökspersonal på förskolor arbetade för att 

främja goda matvanor hos barn enligt de nationella riktlinjer som finns. 

Metoden som användes var kvalitativ intervjuundersökning med fem förskolechefer och fem 

kökspersonal i en kommun i östra Svealand. Kravet för att medverka i undersökningen var att 

förskolorna skulle tillaga och planera maten på egen hand. I kommunen fanns det 65 förskolor 

som lagade och planerade maten själva. Lottdragning tillämpades för att välja ut vilka 

förskolor som skulle delta i undersökningen. 

Resultatet visade att förskolecheferna hade det yttersta ansvaret för att Statens 

livsmedelsverks riktlinjer följdes men de delegerade ansvaret till kökspersonalen då dessa 

ansågs vara experter inom området. Resultatet visade dock att kökspersonalen inte följde 

riktlinjerna till fullo, då de ansåg att de hade tillräckligt med kunskap. Förskolans ekonomiska 

situation bidrog också till vilken mat man kunde erbjuda barnen. Förskolecheferna ansåg att 

ett sätt var att laga så mycket mat som möjligt från grunden, först och främst för att kunna 

hålla matkostnaderna nere. De var även noga med att göra barnen delaktiga och få förståelse 

för sin egen kost. 

Slutsatsen visade att det trots regelbunden kontakt, fanns brister i kommunikationen mellan 

förskolechefer och kökspersonal samt brist på tydliga ramar och riktlinjer för vad som ska 

följas i arbetet. Förskolechefen och kökspersonalen bör ha en gemensam uppfattning kring i 

vilken omfattning riktlinjerna ska eller bör följas för att uppnå en god standard på maten. 

Förskolans ekonomiska situation hade en stor betydelse för kökspersonalens planering av 

matinköp. Hade förskolan en stram budget, var ett sätt för att få ner kostnaderna att laga mat 

från grunden och byta ut dyrare livsmedel. Alla förskolor var måna om att barnen skulle få i 

sig näringsriktig mat av god kvalité. 
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1. Inledning 

Folkhälsoarbetet i Sverige utgår ifrån ”De elva folkhälsomålen” som är indelade i tre 

övergripande områden med syfte att användas som underlag och utgångspunkt för prioritering 

av åtgärder inom de olika målområdena (Statens folkhälsoinstitut, [FHI], 2010). De elva 

folkhälsomålen innefattar de bestämningsfaktorer som har störst betydelse för folkhälsan i 

Sverige och är till för att skapa goda förutsättningar i arbetet med att uppnå en god hälsa i 

befolkningen. Ett av dessa folkhälsomål är matvanor och för att främja goda matvanor behövs 

det en bred satsning på olika nivåer i samhället. Förskolan har därmed en stor betydelse för 

barns kostvanor och är en arena med många möjligheter att förbygga folkhälsoproblem som 

övervikt och fetma hos barn, samt främja såväl barns hälsa som goda kostvanor (a.a.). 

 

2. Bakgrund 

2.1 Folkhälsa 

År 1948 grundades Världshälsoorganisationen, (WHO), som är Förenta staternas (FN) organ 

för hälsofrågor (WHO, 2012). WHO:s definition av hälsa anses vara den mest använda och 

lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och 

icke enbart frånvaro av sjukdom eller svaghet” (a.a.). Konferensen i Ottawa ägde rum år 1986 

och var den första internationella konferens som behandlade frågor om hälsofrämjande arbete 

i världen. Under konferensen poängterades att hälsa ska ses som en resurs i vardagslivet och 

inte som ett mål individen ska uppnå i livet (WHO, 2012). Uttrycket hälsofrämjande arbete 

skapades efter det engelska uttrycket ”health promotion” som myntades för första gången på 

Alma - Ata konferensen år 1978 (Pellmer & Wramner, 2007). Konferensen hade som 

målsättning att år 2000 skulle människor ha en hälsostandard som gav dem möjlighet att leva 

ett fullvärdigt liv med sociala och ekonomiska resurser (a.a.). Alma -Ata konferensen har haft 

ett stort inflytande i Sverige och på den svenska folkhälsopolitiken. År 1998 slog Sverige fast, 

tillsammans med de övriga medlemsländerna i WHO:s Europaregion, ett nytt hälsopolitiskt 

tillvägagångssätt inför 2000-talets utmaningar (FHI, 1998). Strategin var att med 21 mål – 

Hälsa 21 – arbeta för en jämlikare hälsa och skapa goda förutsättningar för att uppnå en 

positiv hälsoutveckling. ”Hälsa för alla” -policyn lyfter bland annat fram barnens rätt till en 

hälsosam start i livet och hur det hälsofrämjande arbetet bör inriktas på specifika arenor. I 

denna policy anses förskolan vara en lämplig arena med stora möjligheter att främja en 

hälsosam livsstil med goda kostvanor (a.a.). 
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I Sverige grundlades år 2003 en nationell folkhälsopolitik där det övergripande målet var att 

”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(FHI, 2010). Folkhälsoarbetet utgår ifrån ”De elva folkhälsomålen” som är indelade i tre 

övergripande områden med syfte att användas som underlag och utgångspunkt för prioritering 

av åtgärder inom de olika målområdena. Det första övergripande området handlar om att 

skapa goda livsvillkor och ge individen möjlighet till en bra start i livet. Området innefattar 

folkhälsomål ett till tre, där det tredje målet handlar om ”barns och ungdomars 

uppväxtvillkor”. Det innebär att barn och ungdomar har rätt till goda förutsättningar för att 

uppnå en god fysisk och psykisk hälsa. Förskola och skola är därför viktiga arenor för att 

främja en god hälsa och goda levnadsvanor. Folkhälsomål fyra till tio ingår i det andra 

övergripande området som handlar om individens olika miljöer och hur dessa kan stödja och 

verka hälsofrämjande för att stärka individens goda levnadsvanor. Det tionde folkhälsomålet 

handlar om ”matvanor och livsmedel” och belyser matens betydelse för en god hälsa och 

matens positiva påverkan för individens välbefinnande och hälsoutveckling (a.a.). 

2.2 Övervikt och fetma 

Ett av de allvarligaste folkhälsoproblemen i Sverige idag är övervikt och fetma där vart femte 

barn är överviktigt eller lider av fetma (Socialstyrelsen, 2009). Det innebär att 15- 20 procent 

av barnen är överviktiga och 3-5 procent är feta. Barnfetma är ett svårbehandlat tillstånd men 

samtidigt en av de viktigaste riskfaktorer som är påverkbar under barndomen. Åttio procent 

av de barn som är överviktiga i 6-7 års ålder är överviktiga i tonåren och förblir ofta 

överviktiga i vuxenålder (a.a.). Barn med övervikt eller fetma har en ökad risk att utveckla 

sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och olika former av cancer samt dö i förtid 

(WHO, 2012). Enligt WHO är en av orsakerna till övervikt och fetma en obalans mellan 

konsumtion och förbrukning (a.a.), det vill säga att individen konsumerar mer mat/energi än 

vad personen förbrukar. Andra faktorer som kan påverka utvecklingen av barnfetma är 

ärftlighet, livsstil och miljö men även den ökade tillgången på fett- och energirik mat i 

kombination med sötade drycker (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002). 

För att uppnå en god hälsa och förebygga övervikt och fetma hos barn bör konsumtionen av 

frukt och grönsaker öka men även konsumtionen av baljväxter, fullkorn och nötter. Samtidigt 

bör energiintaget från mättat fett begränsas och ersättas av omättade fetter, medan 

konsumtionen av socker bör begränsas (WHO, 2012). 
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2.3 Svenska näringsrekommendationer 

Svenska näringsrekommendationer (SNR) syftar till att ge rekommendationer om en 

näringsriktig kost, och är utformade för att användas som grund i kostplaneringen för grupper 

av friska (Statens Livsmedelsverk [SLV], 2005). Rekommendationerna avser den mängd 

energi och näringsämnen som individen/gruppen bör konsumera för att uppnå en god hälsa 

och minska risken för kostrelaterade sjukdomar. Enligt rekommendationerna för vuxna och 

barn över 2 år bör intaget av fett utgöra 25- 35 energiprocent (E%) av det totala energiintaget. 

Det totala dagsintaget av protein bör bestå av 10- 20 E%, och kolhydrater bör bidra med 50- 

60 E% av det dagliga intaget. Enligt rekommendationerna bör intaget av kostfibrer utgöra 25- 

30 gram per dag. För att barn ska kunna uppnå ett tillräckligt högt näringsintag, bör intaget av 

rent framställda sockerarter begränsas till 10 E%. En begränsning av dessa sockerarter och en 

god balans mellan de energigivande näringsämnena fett, protein och kolhydrater i 

kombination med kostfibrer bidrar till att individen minskar risken för övervikt och fetma 

senare i livet (a.a.). 

2.4 Livsmedelsverkets råd och riktlinjer 

Livsmedelsverket fick under hösten 2005 regeringens uppdrag att utforma ett dokument  

” Bra mat i förskolan” som är avsett att ge stöd och vägledning till dem som arbetar med 

maten på förskolan (SLV, 2007). Dokumentet baseras på SNR för den mat som serveras på 

kommunala och privata förskolor. Bra mat i förskolan innebär att maten som serveras ska vara 

näringsriktig, smaka gott och konsumeras i en lugn och trivsam miljö. Det är även viktigt att 

maten serveras på regelbundna tider anpassat efter ålder och att det finns tillräckligt med tid 

för att äta i en lugn och stressfri miljö. För att bevara matens näringsinnehåll och goda smak 

bör det vara så kort tid som möjligt mellan tillagning och servering. Måltiderna på förskolan 

ska tillgodose 65- 70 % av barnens dagsbehov av energi och näringsämnen. Dessa bör 

fördelas på förskolans två huvudmål (frukost och lunch) samt två mindre mellanmål. 

Frukosten bör utgöra 20- 25 % av dagens energi och lunchen 25- 35%. Barn i 1-2 års ålder har 

större energibehov än äldre barn och vuxna och behöver därför större fettmängd i maten. De 

små barnen behöver dessutom äta med 2- 2½ timmars mellanrum medan de något äldre 

barnen kan ha 3- 3½ timme mellan måltiderna. För att alla barn ska få en näringsriktig kost är 

det viktigt att förskolan tar hänsyn till barnens allergier, funktionsnedsättningar samt religion 

och anpassar maten efter deras behov (a.a.). 
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Lunchen ger det största energiintaget för barnen på förskolan och har därför speciella 

rekommendationer för att barnen ska få i sig den energi och näring de behöver (SLV,2007). 

En lunch ska innehålla potatis, pasta, ris eller gryn. Bröd bör serveras till lunchen då det är 

rikt på kolhydrater och är en viktig kolhydratkälla tillsammans med potatis, ris, pasta, 

grönsaker och frukt. Brödet kan vara grovt så att barnen lär sig att äta av det grövre brödet. 

Dock gäller inte detta de mindre barnen då de har svårt att bryta ner (förjäsa) en större mängd 

fibrer och de bör istället äta bröd med en lägre fiberhalt. Som måltidsdryck bör lättmjölk och 

vatten serveras. Lättmjölk rekommenderas eftersom den är berikad med vitamin D och 

samtidigt består standard- och mellanmjölk av för mycket mättat fett. Rekommendationen för 

frukt och grönsaker är för ett barn i åldern 4- 10 år, 400 gram per dag. Frukt och grönsaker 

bör serveras varje dag med en variation av råa och kokta grönsaker. Hälften av grönsakerna 

som serveras bör vara av en grövre sort som exempelvis broccoli och rotfrukter. Kött- och 

charkuteriprodukter bör vara av låg fetthalt och nyckelhålsmärkta. Fisk bör serveras 1-2 

gånger i veckan där ett av tillfällena bör vara en fetare fisk eftersom den är rik på omega- 3-

fettsyror och vitamin D. I valet av matfett bör ett flytande matfett användas berikat med 

vitamin D eller någon form av olja med en lämplig fettsyresammansättning. Det innebär att 

oljan, exempelvis rapsolja, bör vara enkel- eller fleromättad samt innehålla de essentiella 

fettsyrorna omega- 3 och omega -6 (a.a.). 

Rekommendationerna för barn över 2 år och vuxna innehåller inga markanta skillnader 

sinsemellan beträffande näringsinnehållet. Dock äter barn inte lika stora portioner som vuxna 

och det innebär att barn behöver mat som är rik på näring i förhållande till mängden mat, det 

vill säga att näringstätheten i maten bör vara hög. Det som skiljer barn över 2 år och vuxna, 

jämfört med barnen på 1-2 år, är portionsstorlekarna och därmed förhållandet mellan de 

energigivande näringsämnena fett, kolhydrater och protein (a.a.). 

Vid uppläggningen av maten är tallriksmodellen, som är uppdelad i tre delar, ett bra mått för 

att skapa goda proportioner av maten. En av de större delarna ska bestå av potatis, ris eller 

pasta. Den andra stora delen på tallriken ska bestå av grönsaker och rotfrukter och den tredje 

och sista delen är avsett för fisk, kött, ägg, bönor eller linser. Tallriksmodellen är avsedd för 

den mat som finns på tallriken och måltiden blir inte fullständig utan att bröd och dryck i form 

av vatten eller lättmjölk finns med (SLV, 2007). Förskolor behöver inte använda ekologiska 

produkter, utan varje kommun och/eller förskola bestämmer hur de vill förhålla sig. För 

närvarande finns det inget vetenskapligt underlag som styrker att det skulle vara skillnad i 

näringsinnehåll mellan ekologiska och icke ekologiska livsmedel (a.a.). 
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2.5 Matens betydelse för barns hälsa 

Forskning visar att tidiga insatser av goda kostvanor påverkar barnets val av livsmedel senare 

i livet (Fisk et al. 2011). För att barn ska uppnå näringsrekommendationerna är det viktigt att 

de får en allsidig och varierad kost (Svenska kommunförbundet, 1996). Redan i tidig ålder 

utvecklar barn ett förhållande till mat, och vid 1- 1,5 års ålder har barnet skapat sig egna 

uppfattningar om matens olika smaker. Barn som i tidig ålder får lära sig att äta varierat och 

prova på nya smaker har ökad chans att utveckla goda kostvanor senare i livet (a.a.). Många 

barn har till en början svårt att acceptera nya maträtter och livsmedel, så kallad neofobi, en 

mänsklig egenskap som innebär att barn är rädda för att prova nya livsmedel (Russell & 

Worsley, 2008) Neofobi framträder speciellt under det andra levnadsåret när barnmaten 

övergår till vuxen mat och berör framför allt konsumtionen av frukt, grönsaker och kött 

(Scaglioni et al., 2008). Barn mellan 4 – 10 år bör äta 400 gram frukt och grönsaker per dag, 

och för yngre barn gäller det att stegvis öka konsumtionen så att de vid 4 års ålder äter den 

mängd som är rekommenderad (SLV, 2007). Forskning visar att intaget av frukt och 

grönsaker har ökat under de senaste 20 åren men fortfarande är konsumtionen för låg, och 

måste ökas för att uppnå rekommendationerna (Sepp, 2002). Den rekommenderade mängden 

frukt och grönsaker i kombination med en minskad konsumtion av sötsaker bidrar till en lägre 

risk för att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt samt olika former av cancer senare i 

livet. Att introducera frukt och grönsaker i tidig ålder är ett sätt att förebygga neofobi och öka 

chansen till högt intag i vuxen ålder (SLV, 2007). 

 

Det är vi vuxna som ansvarar för vilka kostvanor barnen får eftersom det är vi som bestämmer 

vilken mat som ska serveras. Att servera god och näringsriktig mat bör vara en självklarhet 

för förskolan då maten är en naturlig del av verksamheten. Måltiden bör planeras efter 

barnens behov och bör vara sammansatt så att den ger möjlighet att uppnå de 

rekommendationer som finns (Svenska kommunförbundet, 1996). 

2.6 Ansvaret för maten på förskolan 

I arbetet med maten på förskolan finns det många faktorer som påverkar kvalitén på maten. 

Ekonomiska resurser, utbildning samt råd och riktlinjer är några av de faktorer som inverkar 

på inköp av råvaror, planering av matsedel och matens kvalité (SLV, 2007). Förskolechefen 

har det övergripande ansvaret och är den pedagogiska ledaren för samtliga personer som 

arbetar inom förskolan. Förskolechefen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt målen i 

läroplanen och ser till att personalen följer de ramar som finns för att uppnå en god kvalitet 
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(Skolverket, 2011). Inom dessa ramar ingår SLV:s råd och riktlinjer ” Bra mat på förskolan” 

(SLV, 2007). 

Förskolan är en liten enhet med stort ett ansvar för barnens hälsa och välmående. Idag är 83 

procent av Sveriges alla 1- 5 åringar inskrivna i en förskola och de spenderar i genomsnitt 8 

timmar per dag på förskolan (Skolverket, 2012). Det är förskolans ansvar att maten som 

serveras är näringsriktig och att maten finns i tillräckliga mängder för att fylla barnens 

energibehov. För att tillaga en god och näringsriktig mat är det viktigt att kökspersonalen är 

utbildad och har den kompetens som krävs för planering och tillagning av maten. I en studie 

om maten på förskolan visades att maten hade en hög näringstäthet, dock inte tillräckligt hög 

för att tillgodose barnens dagsbehov av olika näringsämnen (Boija, 1993). Kökspersonalens 

kunskapsbrist beträffande inköp, näringsberäkning och matsedelsplanering påverkade valet av 

råvaror och därigenom barnens kostvanor och näringstillstånd. Boija fann att 75 % av dem 

som arbetade i förskoleköket saknade adekvat utbildning (a.a.). Eftersom majoriteten av alla 

1- 5 åringar är inskrivna i förskolan och att 65 % av deras dagsbehov av energi- och 

näringsämnen ska serveras där, är det viktigt att såväl kökspersonalen som förskolechefen har 

de kunskaper som krävs för att tillfredsställa barnens energi- och näringsbehov (Sepp, 2002). 

Förskolan har därmed en stor betydelse för barns kostvanor och är en arena med många 

möjligheter att förbygga folkhälsoproblem som övervikt och fetma hos barn, samt främja 

såväl barns hälsa som goda kostvanor. Mot bakgrund av det som har beskrivits ovan, är det 

angeläget att undersöka om förskolan uppfyller de krav som finns. 

3. Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på hur chefer och kökspersonal på förskolor arbetade för att 

främja goda matvanor hos barn enligt de nationella riktlinjer som finns. 

3.2 Frågeställningar 

 På vilket sätt ansvarar förskolechefen för att SLV:s riktlinjer implementeras i förskolan? 

 På vilket sätt utövar förskolechefen i praktiken sitt ansvar över barnens kostvanor? 

 Vilka ekonomiska ramar finns det i arbetet? 

 Hur ser kökspersonalen på sina möjligheter att ge barnen på förskolan goda kostvanor? 

  På vilket sätt uppger kökspersonalen att de implementerar SLV:s riktlinjer i sitt arbete? 
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4. Metod  

4.1 Val av ansats 

Undersökningen utgick ifrån en kvalitativ ansats som gav möjlighet till en djupare förståelse 

och inblick i intervjupersonernas arbete och resonemang om maten på förskolan (Kvale, 

1997). Intervjuerna var halvstrukturerade som gav frihet till förändringar beträffande 

frågornas form och ordningsföljd (a.a.). Till skillnad från en kvalitativ ansats mäter en 

kvantitativ ansats olika företeelser för att analysera relationen mellan olika variabler istället 

för individer (Trost, 2005). Eftersom syftet med studien var att ta reda på hur chefer och 

kökspersonal på förskolor arbetade för att främja goda matvanor hos barn enligt de nationella 

riktlinjer som finns valdes en kvalitativ ansats. I undersökningsarbetet har en beskrivande 

design använts som innebär att författaren uppmuntrar intervjupersonerna till att beskriva sina 

tankar, känslor, upplevelser och handling inom olika situationer (Kvale & Brinkmann, 2009). 

4.2 Urval 

Undersökningsprocessen började med att ta reda på hur många förskolor det fanns i 

kommunen, och hur många av dessa som lagade och planerade maten på egen hand. Urvalet 

av kommunen var ett bekvämlighetsurval på grund av en anknytning till kommunen (Padgett, 

2012). Kommunen har totalt 107 stycken förskolor varav 65 lagade och planerade maten 

själva. Valet av förskolechefer och kökspersonal skedde slumpmässigt efter att förskolor med 

anknytning till författaren hade raderats från urvalslistan (15 stycken). Därefter utfördes ett 

slumpmässigt urval via lottdragning mellan de resterande förskolorna i kommunen (Trost, 

2005). Namnen på femtio förskolor i kommunen skrevs upp på små lappar och placerades i en 

burk för att sedan dra lott om vilka förskolor som skulle delta i undersökningen. 

Urvalsgruppen bestod av tio personer, varav fem chefer och fem kökspersonal som arbetade 

på fem olika förskolor i en kommun i östra Svealand. Förskolecheferna fick i samband med 

det första samtalet en förfrågan om tillåtelse att intervjua kökspersonalen som ansvarar för 

planering och matlagning på förskolan. Tre av förskolecheferna önskade att själva få tillfråga 

sin personal för att undvika missförstånd och tvång till att medverka i undersökningen. Efter 

godkännande från kökspersonalen, vidarebefordrade förskolecheferna kökspersonalens 

kontaktuppgifter till författaren. 
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4.3 Datainsamling 

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades förskolechefen per telefon på respektive förskola 

för en förfrågan om att medverka i undersökningen. En kort presentation av författaren, 

undersökningens syfte och genomförande av intervjuerna framfördes under samtalet. Efter ett 

godkännande från förskolecheferna om att delta i undersökningen reserverades en intervjutid 

och ett missivbrev skickades ut (bilaga 1). Missivbrevet innehöll en mer detaljerad 

information om undersökningen, vad det innebar för deltagarna att medverka, vilka etiska 

principer studien tog hänsyn till samt att det insamlade materialet skulle förstöras efter 

avslutad studie. I missivbrevet fanns kontaktuppgifter till författare och handledare vid 

eventuella frågor. Den första kontakten med kökspersonalen skedde per telefon med 

information om undersökningens syfte och vad det innebar att medverka i undersökningen. 

Eftersom den första kontakten kan vara avgörande för personernas deltagande, tillfrågades 

deltagarna under telefonsamtalen om de önskade få missivbrevet via mail eller personligen 

(Trost, 2005). Hälften av missivbreven delades ut personligen och detta gav deltagarna 

möjlighet att ställa frågor om undersökningen och genomförandet av intervjuerna. De 

resterande missivbreven skickades ut via mail. Intervjuerna inleddes med en kort presentation 

av studien och deltagarna informerades om att medverkan var frivillig och att det som 

nämndes under intervjun skulle behandlas konfidentiellt. Det innebär att författaren inte 

kommer att lämna ut information till utomstående och formulera arbetet så att läsaren inte 

kommer att kunna identifiera deltagarna (a.a.). Intervjuerna genomfördes på deltagarnas 

respektive arbetsplats i ett enskilt rum som gav möjlighet att prata ostört. För att deltagarna 

skulle känna sig trygga och bekväma i situationen, fick de själva bestämma tid och plats för 

intervjun (a.a.). 

Halvstrukturerade intervjuer genomfördes med stöd av en intervjuguide till respektive 

yrkeskategori (se bilaga 2 och 3). Intervjuguiden var uppbyggd som ett frågeschema 

bestående av sex olika teman för förskolechefen och sju för kökspersonalen (Bryman, 2012). 

Intervjuguiderna hade sex gemensamma teman (bilaga 2 och 3), Om verksamheten, Teoretiska 

riktlinjer, Kommunikation mellan förskolechef och kökspersonal, Ekonomiska ramar, Matens 

betydelse för barns hälsa, Synpunkter på förskolans mat. Det sjunde temat som endast 

kökspersonalen hade var Förhållningssättet till maten (bilaga 3). I samband med intervjuerna 

delades intervjuguiden ut till deltagarna för att ge dem möjlighet att avböja att besvara en 

fråga samt underlätta utifall de inte hörde eller förstod en frågeställning. 
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Innan intervjuerna genomfördes, gjordes två provintervjuer med en förskolechef och en 

kokerska som inte deltog i den huvudsakliga undersökningen. Enligt Trost (2005) är det bra 

att utföra provintervjuer om författaren känner sig osäker på att intervjua samt få återkoppling 

på intervjuguiden som ska användas. Med hjälp av provintervjuerna skapar sig författaren en 

vana och säkerhet för hur arbetsmaterialet ska användas i den egentliga undersökningen 

(Bryman, 2012). Efter genomförda provintervjuer korrigerades intervjuguiden med att 

omformulera och förtydliga 3 frågor, varav 2 till kökspersonalen och en till förskolecheferna.  

Intervjuerna genomfördes under en tvåveckorsperiod. Tidsåtgången för intervjuerna 

beräknades ta 45 minuter men har varierat mellan 30- 90 minuter beroende på 

intervjupersonens tid och intresse. Intervjuerna spelades in med en mobiltelefon med inbyggd 

bandspelare. Efter intervjuerna överfördes det inspelade materialet till ett USB- minne via 

datorn. Kvale (1997) skriver om fördelarna med att spela in intervjuerna, då intervjuaren kan 

fokusera på intervjupersonen och hålla sig engagerad i ämnet. Det inspelade materialet 

förvarades inlåst för att minimera risken att utomstående kunde ta del av materialet. 

Materialet transkriberades till ett Word dokument av författaren efter att intervjuerna 

genomförts. I samband med transkriberingen avkodades intervjupersonerna för att öka deras 

anonymitet och minska risken att läsaren ska kunna identifiera personerna som deltagit i 

undersökningen (Bryman, 2012).  

4.4 Dataanalys 

Analysen av data utfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som innebär att 

författaren kodar texten och bildar olika teman som är av intresse för undersökningen. 

Författaren strävar efter att bilda kategorier av det insamlade material som är relevant för 

studien, för att på ett systematiskt sätt besvara studiens frågeställningar (Bryman, 2012). 

Transkriberingen varierade mellan 4 - 6 timmar beroende på intervjuns längd. I samband med 

transkriberingen kodades intervjupersonernas namn om till ett nummer mellan 1 – 5 för att 

skydda deras identitet. Innan transkriberingen genomfördes lyssnade författaren igenom 

intervjuerna för att leta efter tolkningar och ämnen av materialet som inte uppmärksammats 

under intervjuerna (Thomsson, 2002). Efter transkriberingen lästes intervjumaterialet 

noggrant igenom för att få en helhetsbild av intervjuerna. För att få en komprimerad bild av 

materialet togs data bort som inte var relevant för studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Intervjupersonernas uttalanden kortades och de formuleringar som kunde 

hänföras till samma kategorier sammanställdes till ett nytt Word dokument. Kvale (2009) 

skriver att syftet är att skapa kategorier som lyfter fram det studerade ämnet, och därigenom 
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kan det ge en överblick över materialet samt underlätta sökandet efter likheter och olikheter. 

För att underlätta arbetet med de nya dokumenten, sammanfördes meningarna och 

intervjuguidens teman med hjälp av olika färger. Meningarna hade samma färg som 

tillhörande tema. Därefter placerades meningarna under respektive rubrik, som är formulerade 

efter studiens frågeställningar. För att belysa intervjupersonernas erfarenheter och handlingar, 

har författaren valt att citera deras uttalanden. Genom det skapas en bättre förståelse för den 

skrivna texten (a.a.). 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Under uppsatsarbetet har ett etiskt förhållningssätt vidtagits. Ett missivbrev skickades ut till 

respektive förskolechef och kökspersonal som enligt informationskravet informerade 

deltagarna om studiens syfte och hur den skulle genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Chefer 

och kökspersonal informerades om att deltagandet var frivilligt och att alla uppgifter som 

insamlades enbart skulle användas för studiens syfte. Deltagarna godkände att medverka i 

undersökningen och gav därmed sitt samtycke till medverkan i undersökningen (a.a.). 

Förskolecheferna och kökspersonalen informerades även om att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan utan att det uppstod några konsekvenser. Deltagarna i undersökningen 

gavs största möjliga konfidentialitet då deras personliga uttalanden förvarades så att obehöriga 

personer inte kunde ta del av dem (a.a.). Identifiering av undersökningspersonerna 

omöjliggjordes genom att deltagarna avkodades i samband med transkriberingen och genom 

att undvika identifierande drag vid redovisning av intervjuerna. Deltagarna informerades 

enligt nyttjandekravet att intervjuerna enbart användes för studiens syfte och att materialet 

skulle förstöras efter avslutad studie (a.a.). 

5. Resultat 

5.1 Chefer 

5.1.1 Förskolechefens ansvar för att SLV:s riktlinjer implementeras i förskolan 

Alla förskolechefer som deltog i undersökningen ansåg att mat har stor betydelse för barns 

hälsa. De flesta nämnde vikten av att barnen får i sig näringsriktig och hälsosam mat i 

förskolan. De menade att maten är huvudsaken för att barnen ska orka med verksamheten 

samt växa upp till friska och hälsosamma individer. En av förskolecheferna uttryckte sig så 

här: 
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”Jag är mån om att barnen vi har här på förskolan ska bli hela riktiga människor 

och där är kosten viktig.” Förskolechef 3 

Samtliga förskolechefer uppgav att de arbetade efter SLV:s råd och riktlinjer. De menade att 

det var bra att förhålla sig till riktlinjerna för att undvika personligt tyckande bland 

personalen. 

”(…)ja… vi har ju riktlinjen, livsmedelsverkets ”Bra mat i förskolan”, den följer vi 

till punkt och pricka och de är ålagda, våra kokerskor, att följa den.”Förskolechef 5 

De ansåg även att SLV:s riktlinjer var en trygghet som visade dem riktningen i arbetet kring 

den mat som serverades. Genom att följa dem, kunde de hänvisa till dem i situationer då 

föräldrar ifrågasatte kosten. 

Samtliga förskolechefer sade sig erbjuda sin kökspersonal kompetensutveckling. De menade 

att de tror på kunskap och det behövs för att kunna göra ett bra arbete. Personalen erbjöds att 

gå på kurser och besöka andra förskolor för att se hur man arbetar där. En av cheferna tog upp 

hur diskussioner och nya rön kring kost sker i samhället och hur dessa rön kontinuerligt 

ändras. Hon menade att maten som serveras förhåller sig till SLV:s riktlinjer och att förskolan 

omöjligt skulle kunna ändra kosten hela tiden. Däremot menade hon att kökspersonalen får 

fortbildning i olika allergifrågor. 

”..det finns liksom ingen möjlighet att vi ska kunna sätta oss in i näringsriktighet och 

sånt där på den nivån men också finns det inga möjligheter att följa forskning som 

sker hela tiden och olika rön som kommer, ena veckan är det och andra veckan är det, 

så därför är det liksom det som gäller, det är SLV:s riktlinjer” Förskolechef 2 

5.1.2 Förskolechefens ansvar över barnens kostvanor 

Samtliga förskolechefer hänvisade till att huvudansvaret för den mat som serveras på 

förskolorna ligger hos dem. De, i sin tur, delegerar ansvaret till kökspersonalen på förskolan. 

Det är kökspersonalen som besitter kunskapen och det är de som kan sitt arbete bäst, enligt 

cheferna. Samtliga framhöll att de hade fullt förtroende för sin kökspersonal. En av 

förskolecheferna uttryckte sig: 

”Vi ser till att kokerskorna följer riktlinjerna och att allt det här med 

näringsriktighet fungerar, men nu är ju inte vi några experter på något vis, så vi 

måste ju lita på att de kan det där med riktlinjerna på något vis. Men samtidigt 

måste vi ju vara beredda på att om det blir någon form av kontroll eller uppföljning 

måste vi vara med och kolla” Förskolechef 2 
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Att delegera ansvaret till kökspersonalen, innebar inte att cheferna saknade insyn i vad som 

beställs eller serveras. Alla chefer sade sig ha regelbundna möten med sin kökspersonal, där 

man diskuterar ekonomi, matsedel, kritik med mera. 

5.1.3 Arbetets ekonomiska ramar 

Närmare hälften av förskolecheferna sade sig ha en relativt stram budget beträffande inköp av 

mat, och de fick se till att de placerade pengarna rätt. På en av förskolorna gick detta ut över 

barnens pengar för material, vilket en förskolechef formulerade så här: 

” Ja det finns ju en budget vi måste hålla oss till och den tycker jag är ganska 

generös så att jag tycker att barnen får väldigt bra mat. Vi försöker ha en bra mat. 

Vi är ganska snåla och sparar in och köper inte så mycket leksaker och satsar mer 

på maten” Förskolechef 4 

Förskolechefen menade att maten är så pass viktig att de pengar som var ämnade för annat får 

läggas på mat istället. Kunskap och erfarenhet hos kökspersonalen menade denna chef, spelar 

stor roll. En kock som kan sitt arbete bra, tar tillvara på allt i köket på bästa möjliga sätt. 

”Gör man mat från grunden och tar vara på allting så blir det ju billigare. Som en 

av våra kockar tar till vara på de här små bitarna som morötterna och sedan kokar 

buljong på och torkar brödändarna och gör till ströbröd och tänker man så, så blir 

det ju billigare. Är man en medveten kock så blir det bra.” Förskolechef 4 

En annan förskolechef hade valt att se över vad pengarna investeras i. Tillsammans med 

kökspersonalen har förskolechefen sett till att fokus har hamnat på matens funktion. 

Som exempel på det, serveras barnen mat som håller dem mätta en längre stund. Tidigare 

serverades smörgåsar till mellanmål, men idag försöker man istället servera gröt vilket ger 

längre mättnadskänsla samtidigt som det är billigare för förskolan att servera. 

Att laga mat från grunden anser alla förskolechefer vara viktigt, i första hand på grund av 

ekonomin. De hade gärna velat se att all mat på deras förskolor skulle vara lagad från 

grunden, men på grund av litet köksutrymme och tidsbrist var detta praktiskt omöjligt. Detta 

menade de blir en ekonomisk fråga. En av förskolecheferna förklarade hur köksytan påverkar 

förskolans ekonomi och val av råvaror. 
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”….Vi har tyvärr ett kök som inte går att laga allting i för att det är 

underdimensionerat….(…) vi har pratat om att det ska vara så hemlagat som möjligt 

med råvaror då, men vi har en del halvfabrikat och det skulle jag vilja att vi kom bort 

ifrån helt, och det tror jag kostnadsmässigt blir billigare..” Förskolechef 1 

Något som alla nämnde var att bröd och müsli tillagas i förskolans egna kök. Detta serveras 

dagligen och gör därmed en stor skillnad ekonomiskt. Beträffande ekologisk och 

närproducerad mat var även detta en ekonomisk fråga. Ekologiska produkter kostar mer för 

förskolan vilket gjorde att ingen av förskolorna endast tog in ekologiska produkter. 

Majoriteten hade däremot vissa ekologiska produkter som de ofta serverar, såsom mjölk, smör 

och yoghurt. 

Alla förskolor har barn som kräver specialkost, vilket förskolecheferna menade påverkar 

ekonomin. Krav på läkarintyg som visade att barnet var i behov av specialkost, var därmed en 

nödvändighet på alla förskolor. Cheferna hänvisade till att till exempel laktosfri kost är 

dyrare, vilket gör att de var noga med att endast de barn som behöver får speciell mat. 

”Det har vi sagt nu då att om barnet av medicinska skäl så vill vi ha läkarintyg (…) 

alltså säger läkaren att man ska utesluta det här då är det ju ingenting och snacka 

om” Förskolechef 1 

”.ah, det är ju dyrare, det kostar mer och så, vi har ju alltid varit tillmötesgående ” 

Förskolechef 5 

När det gällde vegetarisk kost och kost på grund av religiös hänsyn, krävde ingen av 

förskolorna något intyg, utan denna mat ansågs vara en självklarhet. 

”Det är helt okej! Är det av religiösa saker eller etiska då kör vi bara rakt av, det 

fixar vi, det är inga problem!” Förskolechef 1 

5.2 Kökspersonal 

5.2.1 Hur kökspersonalen implementerar SLV:s riktlinjer i sitt arbete 

Majoriteten av kökspersonalen tyckte sig kunna påverka vad som ska serveras men att det 

fanns en viss struktur att följa. De övriga tyckte att de själva, helt och hållet, kunde bestämma 

vad som skulle serveras. De allra flesta ansåg att de hade så gott som fria händer att styra i 

köket som de själva behagade och att de hade chefens fulla förtroende. Alla utom en 

kökspersonal sade att de hade en bra kommunikation med chefen för förskolan.  
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Majoriteten ansåg att cheferna var tillmötesgående och om det skulle uppstå ett problem, 

kunde de alltid ringa sin chef. Samtliga hade en kontinuerlig kontakt med chefen i form av 

regelbundna möten. En kökspersonal som var nöjd med kontakten med chefen förklarade: 

”Kontakten är bra och jag får igenom det jag vill. Jag meddelar bara chefen om det 

är något jag vill förändra, och sedan har jag ju matmöte en gång i månaden där jag 

kan ta upp olika saker” Kökspersonal 2 

Den kökspersonal som var missnöjd med kontakten med sin chef berättade: 

”Jag har överlevt! Eh det här är min tredje chef nu och jag tycker att alla har varit 

lika dåliga på att kommunicera. (…) det kan jag ärligt säga att jag inte har haft en 

bra chef någon gång på förskola/ skola som jag har relaterat till att fasen vad bra 

hon är….” Kökspersonal 3 

Undersökningen visade att alla såg positivt på att de arbetar ensamma i köket. En av 

deltagarna nämnde att hjälp fanns tillgänglig på förmiddagen, med att förbereda matvagnarna 

samt transportera mat till en annan förskola. De såg fördelar med att själva kunna ta beslut 

och styra sitt egna kök. 

”Jag tycker bättre om att jobba själv….men jag gillar det här att jag bestämmer 

själv och att ingen blandar sig i. Det har alltid varit så att det är jag som tar hand 

om beställningar, matsedlar, printar ut matsedlar, håller koll på allergier. För mig 

flyter det på” Kökspersonal 1 

All kökspersonal hade som ansvar att planera två huvudmål och två mellanmål varje dag. 

Samtliga berättade att de även bakar sitt eget bröd och blandar sin egen müsli, men ingen av 

dem serverade bröd till lunchen. En kökspersonal informerade att 

”Det är borttaget! Barnen satt kvar, åt för länge och åt mackor istället för mat (...) 

det står i riktlinjerna att man ska äta knäckebröd efter lunchen, det gör vi inte. Man 

rekommenderas att följa riktlinjerna men man behöver inte göra det till punkt och 

pricka” Kökspersonal 1 

Av undersökningen framkom att endast en kökspersonal följer SLV:s riktlinjer till punkt och 

pricka, och ett fåtal följde dem i viss mån. Kökspersonalen sade sig inte behöva följa dessa 

riktlinjer fullt ut då de ansåg sig ha tillräcklig med kunskap om kost. 
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”Jag går ju och planerar matsedeln lite efter livsmedelsverket. De säger ju inget om 

att vi ska, utan det är ju rekommendationer. Vissa går jag efter och vissa gör jag 

inte….men allt håller jag inte med om. Nej det gör jag inte och det är 

rekommendationer och det finns annan forskning som jag tror mer på än vad jag 

tror på livsmedelsverket, så är det” Kökspersonal 2 

” Jag känner att jag besitter ganska god kunskap i övrigt och jag vet vad barn 

behöver för att tillgodose sig” Kökspersonal 3 

Majoriteten av kökspersonalen berättade att flera allergier bland barnen upphörde efter att 

kravet på intyg hade införts på förskolorna. Mer än hälften av de köksanställda beställer in 

halalkött såvida det finns behov av det. 

Flertalet förskolor köper in mellanmjölk till barnen, endast en förskola väljer att servera 

lättmjölk till frukost och mellanmål. Samtliga förskolor har valt att endast servera vatten till 

lunchen. Undantag görs på samtliga förskolor om soppa serveras till lunch, då får barnen även 

mjölk som måltidsdryck. Knappt hälften av kökspersonalen sade sig öka fetthalten i maten 

som serverades till de barn som räknas till de yngre barnen. En av kökspersonalen som ökade 

fetthalten uttryckte sig så här: 

Jo jag ger lite mer fett och sen också att vi har Bregott och de dricker mjölk och det 

kommer jag inte ta bort om de säger att barn får tillräckligt ändå. Det är också 

något jag har lärt mig att barn och gamla ska ha mer fett, småbarn ska ha mer än 

vuxna. Vår lilla 1 åring får en smörklick i potatisen. Så barnen får det de ska ha, 

faktiskt” Kökspersonal 4 

En kökspersonal som inte serverade mat med ökad fetthalt berättade: 

”Nej det kan jag inte säga att det är någon skillnad på maten som jag lagar till 1- 2- 

åringar eller vuxna här, nej ingenting. Eh vi har jobbat rätt mycket med att ta bort 

sockret men ….jag gör inga förändringar i hur jag lagar mat för vuxna eller barn” 

Kökspersonal 3 

5.2.2 Kökspersonalens möjligheter att främja goda kostvanor hos barnen på förskolan 

Drygt hälften av kökspersonalen tog upp betydelsen av barns inflytande beträffande maten 

som serveras. De menade att om barnen får vara med och bestämma vad de ska äta, ökar det 

möjligheterna att alla barnen äter. Om barn känner sig delaktiga i planering av matsedeln får 

de en positiv inställning till mat, så det var viktigt att ta tillvara att barn redan i tidig ålder 
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skapar sig ett intresse för mat. Två av kökspersonalen beskrev hur de arbetar för att ta tillvara 

på barnens intresse för mat. 

”(….) Jag bestämmer vad som ska ätas men jag frågar och ibland kommer det 

önskemål. Jag gör så att barnen ritar några bilder på vad de önskar sig och jag 

samlar ihop bilderna och lagar deras önskemål, det var….jag tror…tacos gjorde vi 

en gång och pizza. De bestämde och målade jättefina bilder” Kökspersonal 5 

”Barnen ritar bilder på matsedeln.. (…) En dag i veckan äter vi soppa och bakar 

bröd. Jag lovar att den som går till förskoleklassen dem kan baka det här brödet vi 

har här på förskolan....(….) Sen har vi ju julbord. Barnen är då med och lagar 

maten, rullar köttbullar, klipper korv, kokar ägg och bakar bröd. (…) Det är viktigt 

att barnen får vara med och laga maten och lära sig känna smaker” Kökspersonal 4 

En annan kökspersonal uttryckte sig så här: 

”Ja de har ju små listor i köket.(…) då ser jag till att något av barnens önskemål 

kommer med, absolut…..Sen är det ju inte säkert att alla äter men jag ser till att det 

är mat som de äter, och jag vet ju precis vad som går att lägga i och inte att lägga 

i.” Kökspersonal 2 

5.2.3 Arbetets ekonomiska ramar 

Majoriteten av kökspersonalen sade att om förskolan uppvisar ett minusresultat i ekonomin är 

det i första hand maten man drar in på. Flertalet av förskolorna serverade ekologiska 

livsmedel till barnen, men de liksom specialkosten är dyrare än icke ekologiska varor, därför 

drabbas de i första skedet av besparingar. En av kökspersonalen beskrev hur förskolans 

ekonomi påverkar valet av livsmedel. 

”Ekologisk mjölk, ekologiskt smör och så beställer jag ekologisk eh vitkål. Det 

beställer jag hela tiden ekologiskt för det tycker jag är mycket godare. Ibland, inte 

alltid beställer jag ekologiska morötter men det handlar om pengar också. Jag 

skulle vilja beställa mer ekologiskt. (…) Just nu har eh vi blivit tillsagda av våra 

chefer att vi ska tänka lite mer på pengarna, hur nu man ska kunna tänka på pengar 

när man är 95 personer som ska äta” Kökspersonal 1 

Förskolecheferna har huvudansvaret för hur mycket pengar som förskolan tilldelas för 

matinköp. Därmed hade det en stor betydelse hur mycket pengar kökspersonalen fick av 

cheferna att spendera i veckan, då kökspersonalen tog hand om inköp av råvaror, planering av 

matsedeln samt lagade i viss mån all mat från grunden. Själva gjorde de vad de kunde för att 
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hålla priserna nere och hålla sig inom sina ekonomiska ramar. De flesta menade att de 

försöker säsongshandla för att hålla kostnaderna nere. 

”Ekonomin spelar en stor roll. Jag tänker efter årstiderna och sen har jag ju 

upphandlingar jag måste rätta mig efter. (…) Chefen lägger ut, här är dina matpengar 

på ett år och sedan räknar jag ut hur mycket som kommer att gå åt…vad som får gå åt 

(…) Jag frågar ju alltid när jag beställer efter budgetäpplen, för då sparar jag i alla fall 

lite kronor…” Kökspersonal 2 

Alla förskolor ligger inom samma kommun, vilket innebär att samtliga har samma 

matleverantör. I och med denna förutbestämda leverantör var det ibland svårt att hålla 

priserna nere på den mat man ville beställa då detta företag har en reglerad anbudslista. Det 

innebar att kökspersonalen enbart kunde beställa utifrån de begränsade livsmedel och 

produkter som finns hos matleverantören. 

”Självklart att man skulle kunna beställa bättre fisk men vi måste beställa från det vi 

har på anbudslistorna. Men jag tycker att det är okej som det är bara cheferna inte 

säger att jag måste beställa för mindre” Kökspersonal 1 

”Det finns ett upphandlingsavtal med en bestämd leverantör som gör att jag inte 

exakt alltid kan göra precis som jag vill eftersom att det finns ett centralt upphandlat 

avtal med förskolan, där vi beställer all mat och grönsaker och sådant. Det gör att 

jag inte kan gå till andra leverantörer och välja exakt det jag vill” Kökspersonal 3 

5.3 Sammanfattning 

Studien visade att förskolecheferna har det yttersta ansvaret för att SLV:s riktlinjer 

implementeras i förskolan, men delegerar ansvaret till kökspersonalen då de ansågs vara 

experter inom området. Kökspersonalen arbetade till en viss del efter riktlinjerna men ansåg 

att de hade tillräckligt med kunskap för att tillgodose barnens energi -och näringsbehov, och 

att det finns annan forskning som var mer trovärdig än SLV:s. I arbetet ansåg kökspersonalen 

att det var viktigt med barns inflytande och delaktighet i matlagningen. Barnen var delaktiga 

genom att ge förslag på maträtter, deltog i bakning och enklare matlagningssysslor. 

Kökspersonalen ansåg att detta var ett sätt att främja goda matvanor hos barn samt introducera 

och skapa ett intresse för mat. 
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6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur cheferna och kökspersonal på förskolorna arbetade 

för att främja goda matvanor hos barn enligt de nationella riktlinjer som finns. 

6.1.1 Förskolechefens ansvar för att SLV:s riktlinjer implementeras i förskolan 

Samtliga förskolechefer ansåg att näringsriktig och hälsosam mat i förskolan har stor 

betydelse för barns hälsa. Detta är något som Svenska kommunförbundet (1996) understryker 

då de menar att måltiderna ur näringssynpunkt ska ge barnen en bra sammansatt kost av god 

kvalité efter barnens behov, för att de ska kunna orka delta i den pedagogiska verksamheten. 

Resultatet visade att det är förskolecheferna som har det yttersta ansvaret för att se till att 

kökspersonalen följer SLV:s råd och riktlinjer. Det är de som delegerar ansvaret till 

kökspersonalen. Majoriteten av kökspersonalen följde dock inte SLV:s råd och riktlinjer fullt 

ut, bland annat för att man inte håller med om SLV:s rekommendationer då det finns annan 

forskning som anses vara mer trovärdig än SLV. Detta visar att det finns brister, både av 

uppföljning av kökspersonalens arbete och i kommunikationen mellan förskolechefer och 

kökspersonal, då förskolecheferna säger en sak men kökspersonalen gör en annan. Maten 

tillagas och barnen äter, trots detta finns det ingen som kontrollerar att kökspersonalen följer 

de riktlinjer som finns tillgängliga. Här är det tydligt att förskolecheferna helt lämnar över 

ansvaret för maten till kökspersonalen och det är därför viktigt att det är kompetent personal 

som arbetar i köket vilket även andra författare understryker (Boija, 1993 & Sepp, 2002).  

Samtliga förskolechefer erbjöd sin kökspersonal kompetensutveckling i form av fortbildning i 

allergifrågor, kurser och besök på andra förskolor, då de ansåg att kunskap behövs för att 

kunna göra ett bra arbete. Detta har betydelse för att tillgodose barnens behov, då det är 

viktigt att kökspersonalen är utbildad och har den kompetens som krävs för planering och 

tillagning av maten (Boija, 1993). Kökspersonalens okunskap beträffande inköp, 

näringsberäkning och matsedelsplanering kan påverka valet av råvaror och därigenom 

barnens kostvanor och näringstillstånd (a.a.). 

Undersökningen gav dock inte svar på om utbildad kökspersonal var bättre på att följa SLV:s 

riktlinjer än outbildad personal. Utbildning är en värdefull grund, men för att laga god och 

näringsriktig mat krävs även ett intresse och förståelse för mat och dess betydelse för hälsan. 

Merparten av kökspersonalen såg SLV:s råd och rekommendationer som stöd, men indirekt 
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litade de mer på sina egna kunskaper. Om kökspersonalen inte vidareutbildar sig finns det en 

risk att de inte följer utvecklingen av nya kostråd och kan därmed påverka matlagningen 

negativt. En tolkning av undersökningen är att kökspersonalen kände att deras arbete inte 

uppskattas, då resterande personal lade sig i deras arbete beträffande matinköp. Köket är en 

grundpelare för en fungerande verksamhet. Om köket inte fungerar och om maten ej är 

tillfredställande, så kommer det att påverka barnen, personalen och därmed hela 

verksamheten. 

6.1.2 Förskolechefens ansvar över barnens kostvanor 

Alla förskolechefer påtalade att huvudansvaret för den mat som serverades på förskolorna 

ligger hos dem. Detta är i linje med Skolverkets rekommendation som säger att 

förskolechefen har det övergripande ansvaret och är den pedagogiska ledaren för samtliga 

personer som arbetar inom förskolan (Skolverket, 2011). Det är förskolans ansvar att maten 

som serveras är näringsriktig och att maten finns i tillräckliga mängder för att fylla barnens 

energibehov (Boija, 1993). Det förskolechefen gör är att delegera ansvaret till 

kökspersonalen, som besitter den praktiska kunskapen och kan sitt arbete bäst enligt en av 

förskolecheferna. Trots att ansvaret delegerades, ansåg förskolecheferna att de hade insyn i 

vad som beställs och hur kökspersonalen arbetar i köket. Men trots regelbundna möten med 

sin kökspersonal sker det ingen uppföljning av det delegerade ansvaret. Samtliga 

förskolechefer framhöll att det hade fullt förtroende för sin kökspersonal. 

6.1.3 Arbetets ekonomiska ramar enligt förskolecheferna 

Nästan hälften av förskolecheferna sade sig ha en relativt stram budget för inköp av mat, och 

på en av förskolorna gick detta ut över inköp av material då maten ansågs vara viktigare. De 

ansåg även att kunskap och erfarenhet hos kökspersonalen spelade stor roll för ekonomin då 

en kock som kan sitt arbete bra, tar tillvara på allt i köket på bästa möjliga sätt. Detta gjorde 

kökspersonalen till exempel genom att göra sitt eget ströbröd och müsli, bakade bröd samt 

tillagade buljong på rester av kött och grönsaker som skulle serveras. 

Boija (1993) nämner att förskolor har tagit bort mellanmålet eller ersatt de dyrare råvarorna 

med en billigare produkt på grund av bristande ekonomiska resurser. På en förskola hade 

förskolechefen tillsammans med kökspersonalen valt att istället för smörgåsar till mellanmål, 

servera gröt vilket ger längre mättnadskänsla och är billigare för förskolan. 
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Beträffande ekologisk och närproducerad mat var även detta en ekonomisk fråga, vilket 

gjorde att ingen av förskolorna endast tog in ekologiska produkter. Skulle förskolan följa 

regeringens beslut och mål för ekologisk konsumtion, bör 25 % av råvarorna vara ekologiska 

produkter (SLV, 2007). Rent praktiskt är detta omöjligt då flertalet chefer nämnde att de hade 

en stram budget och arbetade efter att hålla matkostnaderna nere. 

Samtliga förskolor hade barn som kräver specialkost, vilket enligt förskolecheferna påverkade 

ekonomin. Alla förskolor i undersökningen hade därför krav på läkarintyg som visade att 

barnet var i behov av någon form av specialkost. Utifrån intervjuerna så finns det inga 

uppgifter på att förskolorna får extra bidrag för barn med specialkost. Om en förskola har fler 

barn som är i behov av specialkost, påverkas ekonomin negativt och därmed den ordinarie 

matbudgeten. Det innebär att om större delen av matpengarna används till specialkost finns 

det en risk att kvalitén på den ordinarie maten påverkas. 

Att laga mat från grunden ansåg alla chefer vara viktigt, i första hand på grund av ekonomin. I 

något fall kunde detta inte göras på grund av att köket är underdimensionerat. Den lilla 

köksytan i kombination med tidsbrist gjorde att det var praktiskt omöjligt. De menade att det 

blir en ekonomisk fråga, då köksytan påverkar förskolans ekonomi och val av råvaror, vilket i 

sin tur påverkar förskolans ekonomi negativt. 

6.1.4 Hur kökspersonalen implementerar SLV:s riktlinjer i sitt arbete 

I undersökningen framkom det att endast en av kökspersonalen följde SLV:s råd och riktlinjer 

till punkt och pricka. Ett fåtal följde riktlinjerna till viss del då de sade sig ha tillräckligt med 

egen kunskap om kost och vad som behövs för att tillgodose barnens behov. Enligt SLV:s 

(2007) riktlinjer bör bröd serveras till måltiderna då den inte är komplett utan bröd och dryck i 

form av vatten och lättmjölk. Dock var det ingen av kökspersonalen som serverade bröd till 

lunchen, då de ansåg att barnen äter mer smörgåsar än mat och att de sitter kvar för länge och 

äter. 

SLV (2007) skriver att ett glas lättmjölk bör räknas in i måltidsplaneringen. Resultatet visade 

att endast en förskola serverade lättmjölk till frukost och mellanmål medan resterande 

serverade mellanmjölk. Ingen av förskolorna serverade mjölk till lunch då de ansåg att barnen 

får tillräckligt med mjölk ändå. Undantag görs på samtliga förskolor om soppa serveras till 

lunch, då får barnen även mjölk som måltidsdryck. 
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Är det möjligt att förskolan har minskat på konsumtionen av mjölk och knäckebröd på grund 

av den strama ekonomin? Prioriterar man andra råvaror om de anser att barnen får tillräckligt 

av dessa livsmedel? Hur vet kökspersonalen att barnen serveras mjölk i hemmet? Ett barn 

som varken äter frukost eller mellanmål på förskolan, får då aldrig möjlighet till att dricka 

mjölk på förskolan, vilket kan påverka barnets hälsotillstånd senare i livet med exempelvis 

benskörhet. Skulle det kunna vara så att den övriga personalen anser att måltiderna tar för 

mycket tid från verksamheten, vilket har gjort att kökspersonalen har dragit in på 

knäckebrödet till lunchen? Detta ger studien inte svar på men skulle vara intressant att ta reda 

på i kommande studie. 

Förskolecheferna ansvarar, som tidigare nämnts, för att kökspersonalen ska följa SLV:s råd 

och riktlinjer på förskolan. Undersökningen visade att cheferna tror att förskolan arbetar efter 

riktlinjerna, men verkligheten var en annan. Majoriteten av kökspersonalen berättade att de 

betraktade riktlinjerna mer som ett stöd i det vardagliga arbetet och följde därför inte 

riktlinjerna på samma sätt som förskolecheferna beskrivit. En av orsakerna till detta kan vara 

att förskolecheferna och kökspersonalen tolkar riktlinjerna på olika sätt, vad som anses vara 

rätt eller fel i arbetet. Är det så att cheferna tolkar SLV:s råd och riktlinjer som ett krav medan 

kökspersonalen ser dem mer som en rekommendation som får användas efter behov? En 

annan tolkning av detta skulle kunna vara att det är en brist i kommunikationen mellan 

förskolecheferna och kökspersonalen. Detta är intressant eftersom merparten av de 

intervjuade har utryckt att kommunikationen på arbetsplatsen fungerar väldigt bra. 

6.1.5 Kökspersonalens möjligheter att främja goda kostvanor hos barnen på förskolan 

Drygt hälften av kökspersonalen belyste vikten av barns inflytande beträffande den mat som 

serverades, genom att de var noga med att barnen ibland fick vara med och bestämma vad 

som skulle ätas. De menade att om barnen får vara med och planera maten, ökar det 

möjligheterna att alla barn äter och de får därmed en positiv inställning till mat. Detta 

understryks av Svenska kommunförbundet som påtalar värdet av barns synpunkter angående 

den mat som serveras. 

De menar att det är vuxnas förhållningssätt till barn och mat som sätter gränserna för barnets 

inställning till mat. Det är vi vuxna som bestämmer vad som ska serveras men det är barnet 

som bestämmer om de vill äta maten som serverats. Genom att ta tillvara barnens tankar och 

funderingar kring mat kan de vuxna uppmuntra till en positiv inställning till mat (Svenska 

kommunförbundet, 1996). 
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En kökspersonal berättade att barnen får vara delaktiga i köket genom att baka bröd en gång i 

veckan samt hjälpa till att laga mat till olika högtider. Detta är positivt då barnen får tillfälle 

att lära sig olika smaker och dofter, samt följa matens process från råvara till färdig maträtt 

(a.a.). Dessa åsikter om det positiva i att låta barnen engagera sig i matlagningen på förskolan, 

delas av SLV. 

6.1.6 Arbetets ekonomiska ramar enligt kökspersonalen 

Samtliga deltagare i undersökningen ansåg att de arbetade utifrån stram budget, vilket 

påverkade matinköpen. Majoriteten av kökspersonalen beskrev att om förskolan uppvisar ett 

minusresultat i ekonomin, är det i första hand maten man drar in på, därmed påverkar 

förskolans ekonomi valet av livsmedel. Det kan vara en riskfaktor för matens kvalité och 

näringsinnehåll, om större nedskärningar sker på matkostnaderna. Specialkosten och den 

ekologiska maten är dyrare än icke ekologiska varor, därför drabbas de i första skedet. 

Kökspersonalen skulle vilja beställa mer ekologiska produkter men hade fått tillsägelse av 

förskolechefen att se över budgeten och gjorde därför vad de kunde för att hålla sig inom sina 

ekonomiska ramar. Alla förskolor ligger inom samma kommun vilket innebär att samtliga har 

samma matleverantör. I och med denna förutbestämda leverantör var det ibland svårt att hålla 

priserna nere på den mat man ville beställa då detta företag har en bestämd anbudslista. Ett 

exempel på vad kommunen skulle kunna göra för att förbättra förskolornas matekonomi, är att 

förhandla fram ett bättre prisavtal med matleverantörerna. Ett annat alternativ är att ge 

förskolorna möjlighet att beställa från olika leverantörer för att ge kökspersonalen möjlighet 

att beställa de varor som de vill ha i matlagningen. 

6.2 Metoddiskussion 

Författaren valde att utgå ifrån en kvalitativ ansats i sin undersökning. Valet av den kvalitativa 

ansatsen ansågs lämpligast för studiens syfte och frågeställningar. Till skillnad från en 

kvalitativ ansats, mäter en kvantitativ ansats olika företeelser för att analysera relationen 

mellan olika variabler istället för individer (Trost, 2005). Förskolecheferna och 

kökspersonalens fick i undersökningen möjlighet att uttrycka sig utförligt. Deras tankar, 

känslor och funderingar kring maten på förskolan hade inte framkommit lika detaljerat i en 

kvantitativ ansats (a.a.). 

I undersökningen genomfördes två provintervjuer, för att undvika frågor och missförstånd 

under intervjutillfället (Trost, 2005). En av undersökningens intervjupersoner hade svenska 

som andra språk vilket gjorde att en del frågor ansågs vara svårformulerade. Detta innebar att 
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frågorna fick omformuleras under intervjutillfället, något som ledde till att missförstånd 

uppstod och intervjun blev osammanhängande. För att minska risken för missförstånd i en 

undersökning, beträffande kvalitativ och kvantitativ ansats, är det viktigt att formulera 

frågorna så att alla förstår dem. Deltagarna i undersökningen som hör/läser frågorna måste 

också förstå innebörden för att kunna avge korrekta och sanningsenliga svar (Bryman, 2012). 

Både förskolecheferna och kökspersonalen hade ordnat så att intervjuerna kunder ske ostört, i 

ett rum på respektive förskola, vilket gjorde att vi kunde sitta ifred utan att bli avbrutna 

Deltagarna fick under intervjutillfället en kopia av intervjuguiden framför sig. Detta innebar 

att deltagarna kunde avböja att besvara en fråga, men det gav dem även möjligheten att återgå 

till frågorna och vidareutveckla sina svar vid ett senare tillfälle. Det medförde att det blev ett 

bra samtal under intervjuerna. Nackdelen med att dela ut intervjuguiden, var att fokus vid 

några tillfällen hamnade på hur frågan var formulerad, vilket kan ha uppfattats som ett 

störningsmoment för deltagarna, eftersom de vid upprepade tillfällen ansträngde sig för att 

svara ordagrant på frågan och därmed fick svårt att samtala öppet om ämnet. En annan orsak 

till att deltagarna hade svårt att tala öppet om ämnet, kan vara att intervjuguiden var för 

detaljerad och påverkade intervjupersonernas möjlighet att diskutera öppet. För att undvika 

samma scenario vid en liknande undersökning, skulle intervjuguiden delas ut i förväg för att 

ge deltagarna möjlighet att förbereda sig och bilda sig en uppfattning om ämnet. Författaren 

skulle även tänka på hur frågorna formuleras, minska antalet frågor i intervjuguiden samt ge 

tid för deltagarna att fundera över sina svar. Trost (2005) skriver att författaren bör undvika 

för detaljerade intervjuguider då risken finns att deltagarna blir bundna till frågornas 

formulering och ordningsföljd. Under intervjuerna användes ett flertal frågor, som i efterhand 

får anses vara överflödiga för studiens syfte och frågeställningar. Orsaken till det höga antalet 

frågor var att författaren eftersträvade möjligheten att få utförliga svar. Frågor om utbildning 

och hur länge de har arbetat i sitt yrke, valdes för att ge intervjupersonerna möjlighet komma 

in i samtalet och känna sig bekväma i situationen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon, vilket gjorde att fokus kunde läggas på 

vad deltagarna sade under samtalet (Trost, 2005). Efter att intervjuerna genomförts, 

transkriberades insamlad data till ett Word dokument. Att spela in intervjuerna har varit till 

fördel då möjligheten funnits att i efterhand gå tillbaka och lyssna på materialet för att skapa 

en helhet av intervjun. Att efterlyssna har gjort det möjligt att vid upprepade tillfällen 

registrera uttalanden som inte noterades under själva intervjun, men det har också utgjort en 

högre trovärdighet till undersökningen. Enligt Trost (2005) får intervjuaren möjlighet att gå 
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tillbaka och lyssna på deltagarnas tonfall och ordval. Under själva transkriberingsprocessen 

var det svårt att ta tillvara de intryck som gavs under intervjuerna utöver vad som sades, 

exempelvis kroppsspråket och tonläget. Hur noggrann transkriberingen än är, kan författaren 

aldrig ersätta de intryck som gavs under intervjutillfället (a.a.). 

Kvalitativa forskningsresultat kan vara svåra att generalisera, på grund av ett lågt antal 

deltagare inom ett specifikt område, vilket försvårar generaliserbarheten till andra miljöer 

(Bryman, 2012). Till skillnad från en kvantitativ ansats, där författaren vill generalisera sina 

data till en relevant population, eftersträvar författaren i en kvalitativ undersökning en 

förståelse av beteenden och åsikter i termer av sammanhang där undersökningen genomförts. 

En kvalitativ ansats utgår ifrån trovärdighet som innebär att författaren måste bevisa att det 

sammanställda resultatet är trovärdigt och kan relateras till verkligheten (a.a.). Det gör att 

undersökningens trovärdighet i detta fall är relativt hög, då samstämmigheten är god mellan 

det deltagarna i respektive grupper har berättat. Dock har studien utgått ifrån en liten 

urvalsgrupp bestående av totalt 10 personer, varav 5 förskolechefer och 5 kökspersonal i 

samma kommun. Detta innebär att resultatet inte kan visa hur förskolor runt om i landet 

arbetar med maten. Däremot var de två urvalsgrupperna av deltagare representativa för hur 

kökspersonal och förskolechefers arbets- och ansvarsfördelning inom förskolan ser ut idag. 

7. Slutsats 

Studien ämnade belysa förskolans arbete för att främja goda kostvanor hos barn enligt de 

nationella riktlinjer som finns. Resultatet visade att det trots regelbunden kontakt, finns brister 

i kommunikationen mellan förskolechefer och kökspersonal samt brist på tydliga ramar och 

riktlinjer för vad som ska följas i arbete. 

Förskolechefen och kökspersonalen bör ha en gemensam uppfattning kring i vilken 

omfattning riktlinjerna ska eller bör följas för att uppnå en god standard på maten. Detta visar 

att det trots regelbunden kontakt mellan förskolechefer och kökspersonal fortfarande finns 

brister både i kommunikationen dem emellan och i uppföljningen av hur arbetet sker, men 

även beträffande tolkningen av de ramar som ska följas. I denna studie med fem förskolor av 

totalt 65 med liknande arbetsupplägg, har det visat sig att brist i kommunikationen skulle 

kunna få stor betydelse för barns möjligheter att få ett likvärdigt och fullständigt kostintag. 

Hur skulle resultatet se ut om studien genomfördes på hela kommunen? Erbjuds alla barn i 

kommunen samma förutsättningar beträffande energi- och näringsintag? 
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Studien visade även att ekonomin har stor betydelse för vilken mat förskolan har möjlighet att 

servera, då kökspersonalen i stor utsträckning har en stram budget att rätta sig efter i sin 

planering av inköp. Ekonomin påverkas negativt av att de inte får bidrag för specialkoster, 

vilket i sin tur kan påverka övrig mat och planering. 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 

I undersökningsprocessen har det framkommit att det finns stora brister på forskning på hur 

kökspersonalen arbetar inom området mat i förskola/ skola. En liknande studie skulle kunna 

genomföras på olika grundskolor i landet då SLV har liknande råd och riktlinjer för maten 

där. Jag har under denna undersökning fått insyn i några skolkök. Vad jag lade märke till då 

var att i vissa av dessa kök serverades fil med flingor som en ersättning för den mat som 

serverades till lunch. Hur påverkar det elevens näringsintag och koncentration för att kunna 

följa undervisningen i skolan? I en sådan undersökning bör en kvantitativ undersökning 

genomföras för att skapa en helhetsbild av skolmaten i hela kommunen. 

 

I de undersökta förskolorna har framkommit att samtliga har valt att ta bort knäckebröd och 

mjölk till lunchen. Tanken som väckts är att undersöka varför förskolorna gjorde detta val, är 

det på grund av personal och verksamhet? Hur görs kompensationer för detta näringsmässigt? 

Hur fungerar dialogen mellan de olika arbetsgrupperna på förskolan? För att få svar på dessa 

frågeställningar anser jag att en kvalitativ ansats bör användas för att få en djupare förståelse 

för deltagarnas tankar och motiveringar om varför de valt att ta bort knäckebrödet. 
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Bilaga 1- Missivbrev 

En undersökning om maten i förskolan 

Hej! 

Mitt namn är Magdalena Klockare och jag studerar min sista termin på Hälsopedagogiska 

programmet på Högskolan i Gävle. Jag har precis påbörjat mitt examensarbete i 

folkhälsovetenskap där jag ska skriva en uppsats som avslutning på mina 3 år. Syftet med min 

uppsats är att fördjupa mig i frågor som rör maten i förskolan och hur ansvarsfördelningen ser 

ut mellan förskolechef och kökspersonal. 

 

I min undersökning vill jag intervjua 5 förskolechefer och 5 personer från kökspersonalen för 

att ta del av deras syn på maten på förskolan. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av 

en bandspelare och kommer att pågå i cirka 45 minuter. De inspelade intervjuerna kommer att 

förvaras inlåsta så att utomstående inte kan ta del av materialet. Undersökningen kommer att 

formuleras så att den som läser inte kan avgöra vem Du är, vad förskolan heter eller i vilken 

ort förskolan ligger. Vid transkribering av bandupptagningen kommer intervjuerna att kodas 

för att Du inte ska kunna identifieras vilket ökar din anonymitet i undersökningen. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan. 

Arbetsmaterialet kommer att förstöras när undersökningen är slutförd och publicerad och de 

uppgifter jag kommer att ta del av kommer endast att användas för detta forskningsändamål. 

 

Vid frågor eller funderingar får Du gärna kontakta mig eller min handledare. 

 

Magdalena Klockare 

Mobil: xxxx 

E-post: xxxx 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Magdalena Eriksson Klockare 

 

 

 

Gisela van der Ster, Handledare 

Högskolan i Gävle 

E-post: xxxx 

 



 

 
 

Bilaga 2- Intervjuguide – Förskolechef 

Om verksamheten 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat som förskolechef? 

 Vem har det yttersta ansvaret för att barnen får den mat de behöver? Vad innebär det? 

 Vilket är ditt ansvar när det gäller maten till barnen? 

 Om/Hur delegerar du ansvaret om kosthållningen till kökspersonalen? 

 På vilket sätt tar man på vara på kompetensutveckling för personalen? 

 Hur ofta äter du själv på förskolan? 

 

Teoretiska riktlinjer 

 Finns det några riktlinjer/dokument angående kosthållningen för barnen på förskolan? Hur 

och i vilka sammanhang använder ni den?  

- Om nej; Skulle ni kunna ha nytta av en sådan? Varför, varför inte?  

 Har förskolan krav på att följa livsmedelsverkets riktlinjer ” Bra mat på förskolan”? 

 På vilka grunder väljer ni mejeriprodukter, bröd och flingor?  

 

Ekonomiska ramar 

 Vilka ekonomiska ramar har att förskolan rätta sig efter? 

 Hur påverkar det mat kvalitén på förskolan? 

 

Kommunikation mellan chef och kökspersonal 

 Vart vänder sig din personal med frågor/problem angående. maten - Hur fungerar den 

kontakten?  

 Vart vänder du dig om frågan kommer på ditt bord - Hur fungerar den kontakten? 

 

Matens betydelse för barnens hälsa 

 Vad grundar sig din kunskap om matens betydelse för barns hälsa i? 

 Vilken roll tycker du förskolan bör ha när det gäller barnens matvanor? 

 Uppfattar du att barnen får i sig tillräckligt mycket mat för att tillgodose den energi och 

näring som de behöver? 

 Vad tycker du om maten som barnen får? 



 

 
 

 Hur hantera du en förfrågan/ intyg på specialkost? 

 Finns det något du skulle vilja ändra angående maten på förskolan? 

 

Synpunkter på förskolans mat 

 Har du fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till kosten? 

- Från vem? 

- Om vad? 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

Bilaga 3- Intervjuguide – Kökspersonal 

Om verksamheten 

 Vilken utbildning har du? 

 Hur länge har du arbetat som kock/ kokerska? 

 Vilket ansvar har du när det gäller maten? 

 Vad är fördelarna med att organisera maten så som du gör här? 

 Finns det några nackdelar? 

 Inom vilka områden kan du påverka ditt arbete? 

 Vem bestämmer vad du ska beställa? 

 Vem bestämmer vad som ska serveras? 

 Vem gör matsedeln? 

 Vilka måltider ingår i matsedeln? 

 

Förhållningssätt till maten 

 Har du möjlighet att påverka innehållet i måltiderna? I hur stor utsträckning? 

  I vilken mån kan du tillgodose olika specialkoster för barn? 

 Vad erbjuds utöver maten på matsedeln? Ex salladsbord mm 

 Vad beställer du för bröd och flingor? 

 Vad beställer du för mjölkprodukter och pålägg? 

 

Teoretiska riktlinjer 

 Vad arbetar du efter när du lagar maten på förskolan? egna handlingsplaner/mål för 

kosten? 

 Finns det några nedskrivna riktlinjer/dokument angående kosthållning för barn i 

kommunen? Vem ansvarar för att du får ta del av kommuninformationen? 

 Är det någon skillnad på näringsinnehållet i maten som serveras till 1-2 åringar och 2 år 

och vuxna? Om ja, på vilket sätt är maten olika? 

 

 

 

 



 

 
 

Kommunikation mellan kökspersonal och chef 

 Finns det något du skulle önska i kontakten mellan dig och förskolechefen?  

 Vart vänder du dig om det är något som bör förändras/du har frågor/problem/förslag? 

 Hur anser du att den kontakten fungerar? 

 

Ekonomiska ramar 

 Vilken roll spelar ekonomin när du planerar matsedeln och beställer råvaror? 

 Vem bestämmer din ekonomiska budget? 

 

Matens betydelse för barnens hälsa 

 Har du utöver din grundutbildning skaffat dig ytterligare kunskap om hur mat kan 

anpassas efter barns behov? 

 Uppfattar du att barnen får i sig tillräckligt mycket mat för att tillgodose den energi och 

näring som de behöver? 

 Finns det något du skulle vilja ändra angående maten på förskolan? 

 

Synpunkter på förskolans mat 

 Har du fått in några synpunkter/klagomål som på något sätt kan relateras till kosten? 

 - Från vem? 

 - Om vad? 

 

Avslutning 

Är det något du vill tillägga? 


