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Sammanfattning 
 

Introduktion: Skolluncher började serveras i Sverige under 1900-talet då man såg att 

måltiden inte bara bidrog till bättre hälsa hos eleverna utan även till trivsel och lärande. I 

Sverige serveras det cirka 1,4 miljoner skolmåltider dagligen och skolmaten behöver vara 

god och näringsriktig för att eleverna ska få den energi de behöver och vilja äta av maten. 

Dock är det många som av olika anledningar väljer att slänga maten och ungefär tio procent 

av maten blir tallrikssvinn, någonting som varken är hållbart ekonomiskt eller miljömässigt. 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka elevers upplevelser och inställningar av 

skolmåltiden och analysera om det påverkar tallrikssvinnet.  

Metod/material: Studien är utförd genom en enkätundersökning som delades ut på två 

skolor i sex klasser i en kommun i Mellansverige.  

Resultat: Resultaten visade att majoriteten av eleverna tyckte att maten var dåligt kryddad 

och flertalet elever tyckte att maten varken smakade bra eller såg god och aptitlig ut. De 

flesta tyckte att det var höga ljudvolymer i skolmatsalen och majoriteten av eleverna kastade 

mat. Den största anledningen till tallrikssvinnet var för att maten inte smakade bra. 

Slutsats: Studiens resultat visade att maten inte upplevdes som god och var smaklös, vilket 

bidrog till tallrikssvinn då majoriteten av eleverna svarade att de kastade mat för att den inte 

var god. Måltidsmiljön tyckte flertalet elever var bra men höga ljudvolymer kunde uppstå, 

dock påverkades inte tallrikssvinnet av detta hos majoriteten av eleverna.  

 

Nyckelord: FAMM, Måltidsmodell, Matsvinn, Pedagogisk måltid 
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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till den kommun och de skolor som ville deltaga 

och ställa upp i vår undersökning, utan er hjälp hade studien inte blivit av. Och ett extra stort 

tack till de elever som tog sig tiden och svarade på vår enkät, utan era svar hade denna 

uppsats inte varit möjlig. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Cecilia 

Magnusson Sporre som funnits där när vi behövt svar på alla våra frågor, och som tagit ner 

oss på jorden när tankarna och planerna för studien blivit alldeles för stora och mäktiga. Sist 

men inte minst vill vi tacka oss själva för ett väl genomfört arbete och ett bra samarbete. 

Denna tid har både varit intensiv men ack så lärorik och vi har haft väldigt roligt under resans 

gång. 

 

Tack! 

 

Rebecka Bäckström & Erika Hedvall 

2017-06-06, Borlänge/Orsa 
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1. Introduktion 

Mat och måltid är centralt i många människors liv och bra matvanor bidrar till en god hälsa 

hos både vuxna och barn (Livsmedelsverket, 2013). Sverige är idag ett av tre länder i världen 

som erbjuder alla elever gratis skollunch på sina skolor, de andra två länderna är Finland och 

Estland (Livsmedelsakademin, 2015). I Sverige serveras det cirka 1,4 miljoner skolmåltider 

dagligen (ibid.). Sverige började servera skolluncher under 1900-talet och en av orsakerna var 

att man såg att måltidens utformning inte bara bidrog till en bättre hälsa hos eleverna, utan 

även kunde bidra till trivsel och lärande (Livsmedelsverket, 2013). Enligt Livsmedelsverket 

(2013) ska en lunch bidra med ungefär 25–35 procent av det dagliga energiintaget och för 

barn som fortfarande växer och utvecklas är det viktigt att maten är näringsriktig och god så 

att den äts upp.  

 

Enligt Naturvårdsverket (2009) uppskattas den totala mängden svinn från skolkökets 

beredning och servering vara mellan 10 000–30 000 ton per år, exklusive skal och annat 

oundvikligt svinn. Av den mat som serverats under en skollunch är det ungefär 20 procent 

som blir till matsvinn i köket och av maten som eleverna lagt upp på sina tallrikar är det 

ungefär tio procent, cirka 30 gram, som blir tallrikssvinn (ibid.). Detta svinn upplevs vara 

väldigt problematiskt av många kommuner och personalen upplever att det är svårt att få 

eleverna att ändra beteende (ibid.). Det är dessutom inte ekonomiskt hållbart för skolorna 

eller för miljön när en del av den tillagade maten kastas (Niaki, Moore, Chen & Weber 

Cullen, 2016). Det dagliga tallrikssvinn som uppstår på skolorna i Sverige beräknas kosta 1,1 

miljoner svenska kronor (Naturvårdsverket, 2009). Det är dock inte bara maten som ligger på 

tallriken som spelar roll utan det är många faktorer som spelar in i en måltidsupplevelse, till 

exempel hur gästerna bemöts av personalen samt av andra gäster, och hur miljön i 

restaurangen upplevs (Livsmedelsverket, 2013; Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & 

Öström, 2014). Skolorna i kommunen som denna studie bygger på arbetar med FAMM-

modellen (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006) men uttrycker samtidigt att de 

har problem med tallrikssvinn. Därför är det intressant att se om elevernas upplevelser av 

skolmåltiden har någon påverkan på tallrikssvinnet. Denna studie kommer bygga på resultat 

från enkäter som besvarats av elever på en högstadieskola och en gymnasieskola i en 

kommun i Mellansverige.  
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2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Studien är relevant inom ämnet Måltidskunskap och värdskap då skolmåltiden är något som 

de flesta svenska barn kommer i kontakt med nästan dagligen. Skolmåltiderna har därför en 

stor betydelse då de bland annat ger eleverna möjlighet till bra och hälsosamma matvanor och 

är även en viktig del inom arbetet för en god folkhälsa (Livsmedelsverket, 2013). Studien 

kommer att beskrivas och analyseras efter Five Aspects Meal Model (FAMM) som är en 

måltidsmodell som är framtagen och utvecklad vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet. Modellen beskriver och visar hur alla olika delar i måltiden har betydelse för hur 

maten upplevs av gästerna. FAMM utgår i sin modell efter fem olika aspekter av måltiden; 

rummet, mötet, produkten, styrsystemet och atmosfär/stämning (Gustafsson et al., 2014). 

Denna studie kommer att utföras med fokus på modellens tre kärnaspekter: rummet, mötet 

och produkten eftersom studien berör elevernas upplevelser av skolmåltiden och dess 

påverkan på tallrikssvinn. Begreppet “Den medvetna måltiden” tas även i beaktning som är 

ett koncept för planering och produktion av måltider och är baserat både på beprövad 

erfarenhet och vetenskap (Magnusson Sporre, Jonsson & Pipping Ekström, 2015). Genom att 

servera måltider som är attraktiva, näringsrika, smakrika och estetiskt presenterade kan 

livsstilssjukdomar1 förhindras (ibid.). 

 

Studien inkluderar förutom Måltidskunskap och värdskap även ett Miljövetenskapligt synsätt, 

då studien behandlar ämnen som matsvinn och tallrikssvinn och dess miljöpåverkan genom 

att se om eleverna slänger mat och vilken råvara de tenderar att slänga mest. Detta gör att 

studien kan ses som tvärvetenskaplig genom ett måltidsekologiskt perspektiv med inblick i 

olika delar av livsmedelskedjan.  

 

 

3. Teoretisk bakgrund 

I den första delen av bakgrunden kommer information om skolmåltiden i allmänhet att 

presenteras. Därefter följer en redogörelse av olika verktyg och modeller som har betydelse 

för och påverkar skolmåltiden i helhet, samt ett avslutande avsnitt om mat- och tallrikssvinn.  

 

 

                                                 
1 Icke smittsamma sjukdomar som exempelvis hjärtsjukdom, cancer och diabetes (Global Health 
Svenska läkaresällskapet, u.å.). 



8 
 

3.1 Skolmåltiden 

I grundskolan och gymnasieskolan studerar idag drygt 1,3 miljoner elever (Skolverket, 2017) 

vilket innebär att det är många elever som äter skolmat varje dag. Det finns olika principer 

och riktlinjer för skolorna att följa gällande planering av skolmaten till unga. 

Livsmedelsverket (2013) har tagit fram en modell där de presenterar de olika delarna i en 

skolmåltid utefter att den ska vara god, säker, näringsriktig, integrerad, trivsam och hållbar 

(Figur 1). Att maten är god och näringsriktig är en förutsättning för att elever ska vilja äta av 

den mat som erbjuds och tillgodogöra sig de näringsämnen de behöver. Menyn får gärna 

innehålla en eller flera alternativa rätter och gärna en vegetarisk rätt som bidrar till en mer 

hållbar måltid med hänsyn till miljö och klimat, och även salladsbuffé, smörgås samt mjölk 

och vatten (ibid.). Genom att erbjuda olika rätter kan eleverna välja den rätt som bäst faller 

dem i smaken (ibid.). Att ha en trivsam och integrerad måltid med social samvaro mellan 

elever och lärare kan bidra till en lugnare måltidsmiljö, men även bidra till ett lärande för 

eleverna om mat och måltid (ibid.). Skolmaten behöver även vara säker genom att 

kökspersonalen är utbildad i livsmedelshygien och följer särskilda riktlinjer för att inte riskera 

att elever ska bli sjuka av maten (ibid.). 

 

 

Figur 1. Måltidsmodell för en bra måltid (Livsmedelsverket, 2013). 

 

Det är viktigt för elever som fortfarande växer och utvecklas att de får i sig rätt mängd näring 

och energi från kosten för att orka med skoldagen och för att minska risken för kostrelaterade 

sjukdomar (Livsmedelsverket, 2013). Livsmedelsverket (2015) beskriver de nordiska 

näringsrekommendationerna, NNR 2012, vilka används som riktlinjer för en kost som ligger 

till grund för en god hälsa och där man strävar efter att urskilja den totala effekten av alla 

näringsämnen och kosten som helhet. Elever i åldrarna 13–15 år bör förse sig med 735 kcal 
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per skollunch och elever i åldrarna 16–18 år 790 kcal (Livsmedelsverket, 2013). När mat ska 

planeras till många, som exempelvis i skolköken, kan inte hänsyn tas till den enskilde 

individens näringsbehov (Johansson, 2014). Skolbespisningen får istället använda sig av 

rekommendation i form av näringstäthet vilket betyder näringsämne per MJ2 (ibid.). Det är 

även viktigt att de elever som har någon form av allergi eller av religiösa och etiska skäl inte 

äter alla livsmedel får en näringsriktig specialkost anpassad efter sina behov 

(Livsmedelsverket, 2013).  

 

För att eleverna ska få en bra balans av näringsämnena i skollunchen rekommenderas 

eleverna att äta enligt tallriksmodellen (Livsmedelsverket, 2013). Tallriksmodellen visar inte 

vad som är bra mat eller vad som är en bra portion, utan är ett verktyg för att visa eleverna 

hur proportionerna av de olika komponenterna bör placeras på tallriken (Johansson, 2014). 

Man delar då in tallriken likt ett fredsmärke där man på minsta ytan har proteinrika livsmedel 

och på de andra lika stora delarna har man lika mängder kolhydratrika livsmedel som 

grönsaker (ibid.). Ett vanligt problem är dock att elever väljer att inte äta av alla 

komponenterna som serveras under en skollunch eller att de väljer att inte äta alls av maten 

(Tikkanen, 2009).  

 

3.1.1 Inställningar och minnen av skolmåltiden 

Mat är avgörande för barns hälsa och utveckling, och skolan har bra möjligheter att bidra till 

en hälsosam livsstil och bra matvanor hos elever från förskoleklass till gymnasiet 

(Livsmedelsverket, 2013). De flesta barn är ofta skeptiska mot nya maträtter och smaker och 

äter det de känner igen och vet att de tycker om. Eftersom många av måltiderna äts utanför 

hemmet, inte minst i skolan, kan många elevers matvanor påverkas av andra (ibid.). Vad 

elever väljer att äta kan påverkas av deras sociala och psykiska miljö som exempelvis i 

hemmet eller på skolan (Tikkanen, 2009). Därför kan en bra skolmåltid i trevlig miljö ge 

goda förutsättningar till att eleverna väljer både att äta av skolmåltiden men också äter upp 

den och kan samtidigt få ett positivt förhållningssätt till mat och måltider (Livsmedelsverket, 

2013). 

 

Mat inom den offentliga måltiden börjar redan på förskolan och i skolan för den yngre 

generationen (Engström & Carlsson-Kanyama, 2004). En studie gjord av von Essen och 

                                                 
2 Megajoule 
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Mårtensson (2016) beskriver att matminnen i tidig ålder och mat kan ha en betydande roll för 

mänsklig utveckling. Minnen av mat och måltider kan ses som en trygghet för unga vuxna 

som de kan återkoppla till när de behöver en trygghet (ibid.). Skollunchen ska bidra med 

matglädje och njutning hos eleverna, någonting som maten inte alltid lever upp till 

(Livsmedelsverket, 2013; Persson Osowski, Göranzon & Fjellström, 2010).  

 

3.1.2 Pedagogisk lunch 

En pedagogisk lunch i skolan syftar till att pedagoger och elever ska kunna samtala och 

integrera med varandra och där läraren kan ses som ett stöd och förebild för eleven 

(Livsmedelsverket, 2013). Den pedagogiska lunchen kan ses som ett tillfälle till lärdom där 

läraren kan lära eleverna om mat och hälsa (Persson Osowski, Göranzon & Fjellström, 2013). 

Syftet är även att lära eleverna om varifrån maten har sitt ursprung, dess miljöpåverkan och 

varför maten är så viktig för kroppen (Livsmedelsverket, 2013). Läraren kan inspirera 

eleverna till att våga prova nya rätter och utforska dofter, smaker och färger (ibid.). Lärarens 

närvaro i matsalen bidrar även till en lugnare måltidsmiljö och de ska gärna sitta vid samma 

bord som eleverna (Persson Osowski et al., 2013).  

 

Enligt Persson Osowski et al. (2013) kan läraren vid den pedagogiska lunchen anta tre olika 

roller beroende på deras interaktion med eleverna. Den sociala pedagogiska rollen syftar till 

att läraren för ett samtal med eleverna om olika valda ämnen som kan vara av intresse för 

eleven. Den lärande pedagogiska rollen syftar till att samtala och lära eleverna om mat och 

hälsa och läraren försöker influera eleverna om vad och hur mycket de äter genom att visa på 

portionsstorlek. Till sist den undvikande pedagogiska rollen där läraren håller en låg profil 

mot eleven och inte integrerar i lika stor skala. Den lärande pedagogiska rollen är vanligare i 

interaktion med yngre elever och den undvikande lärande rollen är vanligare i samspelet med 

äldre elever. Lärarna är mer involverade i måltidssituationen hos de yngre barnen än de äldre 

generellt. (ibid.) 

 

3.2 Five Aspects Meal Model 

Det är inte bara maten på tallriken som spelar roll hur en gäst upplever en måltid, utan det är 

många faktorer som påverkar (Gustafsson et al., 2006). Detta kan delas in i fem aspekter som 

påverkar hela måltidsupplevelsen och dessa är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och 

atmosfären (Gustafsson et al., 2014). Dessa beskrivs i Five Aspects Meal Model, eller 
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FAMM-modellen som den också kallas (ibid.). Modellen har sedan 1993 använts vid 

Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet och på senare tid har användningen 

av FAMM-modellen blivit allt vanligare som verktyg inom den offentliga måltiden 

(Gustafsson et al., 2006; Magnusson Sporre, Jonsson & Pipping Ekström, 2013). Modellen 

kan användas för att utvärdera måltider vilket gör att man lätt kan identifiera eventuella 

brister med måltiden som sedan kan förbättras (Gustafsson et al., 2006).       

 

Figur 2. FAMM modellen med dess olika aspekter (Gustafsson et al., 2006). 

 

Gustafsson et al. (2014) beskriver att upplevelsen av måltiden är beroende av vad som finns i 

den inre cirkeln på modellen, nämligen rummet, mötet och produkten (Figur 2), och det är 

dessa tre aspekter denna studie kommer inrikta sig på. Genom våra sinnesorgan (syn, hörsel, 

lukt och känsel) tar receptorerna upp signaler från rummet och förmedlar dessa vidare till 

hjärnan, vilket gör att man upplever rummet på olika sätt beroende på vilka tidigare 

erfarenheter man har. Rummet kan även påverka oss känslomässigt genom val av färger och 

dekorer, men även fysiskt genom vilken ljudnivå och temperatur det är. Rummet kan alltså 

påverka hela måltidsupplevelsen. (ibid.) 

 

Enligt Gustafsson et al. (2014) kan mötet delas upp i fyra olika typer av möten: mötet mellan 

gäst och personal, mötet mellan de gäster som känner varandra, mötet mellan de gäster som 

inte känner varandra samt mötet personalen emellan. Personalen kan påverka gästernas 

sinnen genom deras kroppsspråk, deras klädsel och språkbruk, och gästerna kan även påverka 

varandra genom att vistas i samma restaurang samtidigt (ibid.).  

 

Produkten omfattar den mat och dryck som serveras i restaurangen och hur gästerna upplever 

produkten påverkas av kunskapen hos personalen (Gustafsson et al., 2006). McGee (2004) 
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skriver i sin bok om kemin i maten och genom att ha kunskap om och veta vad som händer i 

de olika råvarorna när man tillagar dem, är chansen stor att man producerar en bättre 

slutprodukt som, i detta fall, eleverna sedan får ta del av. Även hur menyn presenteras och 

hur maten är upplagd kan påverka upplevelsen av maten och om någon länk i produktions- 

och serveringskedjan fattas eller på något sätt brister kan det ha en negativ påverkan på hur 

gästerna/eleverna upplever maten (Gustafsson et al., 2006).  

 

3.3 Matsvinn 

Längs hela livsmedelskedjan från producent, grossist och till konsument slängs det produkter 

och råvaror som istället skulle kunna användas som människoföda (Loxbo, 2011). Matsvinn 

hos konsument, restaurang och offentlig sektor uppstår ofta på grund av att man handlar för 

mycket eller för att man saknar kunskap över hur man ska ta tillvara på livsmedlet, och en del 

försvinner även vid matlagningen (ibid.). Av all den mat som globalt producerats till 

människan kastas ungefär en tredjedel (FAO, 2011). Matsvinnet som uppstår är en kostnad 

både för lantbrukaren som förlorar en del av sin skörd, men även för konsumenten som lägger 

ut pengar på att köpa ny mat (ibid.). En del av det matsvinn som uppstår i de olika leden är 

oundvikligt matsvinn och med det menas sådant matsvinn som uppstår av produkter som vi 

inte kan förtära, till exempel skalrester (Naturvårdsverket, 2016). Det finns även onödigt 

matsvinn som människan egentligen hade kunnat förtära men som man istället slänger, till 

exempel matrester och oöppnade matförpackningar (ibid.). Under 2014 slängdes det 1 278 

000 ton råvaror och produkter i Sverige och av denna siffra kommer 47 000 ton från förskolor 

och skolor (ibid.). 

 

I skolköken delas matsvinn upp i sex olika delar: förvaringssvinn, beredningssvinn, 

serveringssvinn, rester, flytande svinn och tallrikssvinn (Modin, 2011). Förvaringssvinn 

definieras som livsmedel som förvarats för länge och blivit dåligt, beredningssvinn är den 

mat som tillagats och som till exempelvis bränts vid, serveringssvinn är den mat som blir 

kvar i serveringskärlen vid lunchens slut, rester är tillagad mat som inte blivit serverad, 

flytande svinn är den mat som diskas bort eller flytande livsmedel som hälls ut, och 

tallrikssvinn är den mat som lagts upp på tallriken men som inte äts upp utan kastas (ibid.).  
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3.3.1 Tallrikssvinn 

Skolor har potential till att kunna minska sitt matsvinn med ungefär 50 procent men då 

behövs det målsättningar för hur man ska kunna komma dit (Eriksson, Persson Osowski, 

Malefors, Björkman & Eriksson, 2017). Enligt Liz Martins, Rodrigues, Cunha och Rocha 

(2015) beror elevernas ovilja till att äta av skolmåltiden på många olika faktorer. Det kan 

handla om att man inte känner igen smakerna och den mat som serveras, ingen aptit, ångest 

av att äta, att man vill hinna med sin rast och att få umgås med sina vänner eller hur maten 

serveras (ibid.). En annan orsak till att man inte äter av skolmaten kan bero på att beroende på 

vilken tid på dagen lunchen ligger och vilken årskurs som får äta först kan det hända att de 

som äter lunch tidigt kastar maten för att dem inte var hungriga (Niaki, Moore, Chen & 

Weber Cullen, 2016).  

 

För att få elever att kasta mindre mat är det viktigt att de blir informerade om näringslära och 

att lärarna är bra förebilder (Liz Martins et al., 2015). Det är även viktigt hur maten smakar 

och vilka sensoriska egenskaper den har (ibid.). Att det finns tillräckligt med mat till eleverna 

och att portionerna är lagom för att undvika att maten kastas och att miljön i matsalen är bra 

så att eleverna trivs är också viktigt (ibid.). Tallrikssvinn kan uppstå på grund av för dålig 

matro eftersom eleverna då inte vill eller kan sitta kvar och äta upp (Modin, 2011). En av 

orsakerna kan bero på att eleverna vill ut på rast och genom att istället ha rasten innan man 

äter kan eleverna vara mer lugna och redo att äta (Engström & Carlsson-Kanyama, 2004). En 

god matro kan därför vara viktigt och genom att synliggöra svinnet och informera eleverna 

om vad effekterna kan bli av att kasta ätbar mat och även lära eleverna att inte ta mer mat än 

de orkar äta upp, kan minska tallrikssvinnet i skolorna (Modin, 2011; Engström & Carlsson-

Kanyama, 2004).  

 

3.3.2 Klimatpåverkan  

Produktionen av mat kräver energi och det belastar klimatet och miljön, och när denna mat 

sedan kastas har en belastning skett i onödan (Livsmedelsverket, 2013). Livsmedel har olika 

påverkan på klimatet vilket gör att vissa livsmedel är sämre att kasta än andra 

(Naturvårdsverket, 2009). Den mat som människan väljer att konsumera lämnar ifrån sig 

olika spår som kallas för matavtryck, vilket är den mark som används för att producera den 

mat som konsumeras (Björklund, Holmgren & Johansson, 2008). Kött och mejerivaror utgör 

75 procent i matavtryck genom produktionen av foder till djuren och i jämförelse utgör 

grönsaker samt frukt och bär endast två procent vardera i matavtryck (ibid.). För att 



14 
 

producera råvaror går det åt olika mängder vatten beroende på råvara, ett kilogram nötkött 

kräver 15 000 liter vatten medan ett kilogram sojabönor behöver 1800 liter vatten och äpplen 

behöver endast 70 liter vatten (ibid.). Fiske påverkar också klimatet eftersom den vilda fisken 

i haven har minskat odlas istället mycket av den fisk som konsumeras, och för varje kilogram 

odlad fisk behövs det ungefär ett till tre kilogram vild fisk som föda (ibid.). Kött och fisk har 

större påverkan på miljön än grönsaker och rotfrukter vilket gör att det är sämre ur 

miljösynpunkt att ha dessa livsmedel med i tallrikssvinnet (Naturvårdsverket, 2009). 

 

 

4. Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka elevers upplevelser och inställningar av 

skolmåltiden och analysera om det påverkar tallrikssvinnet.  

 

4.1 Frågeställningar 

● Har måltidsmiljön någon påverkan på tallrikssvinnet? 

● Finns det någon relation mellan gillandet av skolmåltiden och tallrikssvinnet? 

 

 

5. Metod och material 

Uppsatsen är uppbyggd på en litteraturstudie och en kvantitativ enkätundersökning. Inför 

enkätundersökningen gjordes ett förarbete med ett inledande samtal med kommunens dietist 

som informerade om skolmåltiderna i kommunen. Vi fick även ta del av deras kostpolicy och 

riktlinjer som kommer beskrivas och tas upp i resultat- samt diskussionsdelen.  

 

I den första delen av metod och material kommer litteratur- och databasinsamling att 

beskrivas. Därefter följer en beskrivning av pilotstudie, val av metod och material samt urval 

kring skolorna. 

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 

I studien har befintlig litteratur använts för att undersöka vad som redan är känt inom området 

och för att få fram denna information utfördes en litteratursökning med en noggrann 

genomgång av artiklar, rapporter, böcker och tidskrifter (Bryman, 2011). De databaser som 

användes för att söka fram vetenskapliga artiklar var Summon, Primo samt FSTA (Food 
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Science and Technology Abstracts). För att kunna avgränsa sökningen användes ett antal 

utvalda nyckelbegrepp (ibid.) och några av dessa var School meal, Sweden, Food waste och 

Plate waste (Bilaga 1). Vid sökandet efter litteratur användes inklusionskriterier för att 

begränsa sökningen. Dessa inklusionskriterier innebar att artikeln ska vara skriven på 

engelska och vara vetenskapligt granskad. Övrig litteratur hittades genom sökningar på 

internet där resultatet granskades kritiskt och de rapporter som användes skulle vara 

primärkällor från myndigheter eller organisationer. Kurslitteratur och DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet) har även använts för att finna litteratur och referenser. Den 

deltagande kommunens kostpolicy och dokument med riktlinjer för måltiden har även 

använts för att kunna se hur de arbetar med måltiden i kommunen. 

 

5.2 Pilotstudie 

Innan man sätter igång med den egentliga enkätundersökningen är det viktigt att man 

säkerställer att frågorna fungerar som man tänkt sig och att undersökningen i sin helhet blir 

bra. Detta kan man göra i en så kallad pilotstudie (Bryman, 2011). Pilotstudien testas på en 

mindre grupp som liknar och är jämförbar med den målgrupp som studien riktar sig till 

(ibid.). För att se om enkätfrågorna var tydliga och förståeliga (ibid.), gjordes en pilotstudie 

på den enkät som sedan lämnades ut till de två skolorna studien inriktar sig på. Enkäten 

gjordes i Google Drive och skickades ut via Facebook för att få så snabb respons som 

möjligt. Deltagarna i pilotstudien var åtta stycken högstadie- och gymnasieelever, vilket gav 

en bra bild över hur svarsalternativen kunde komma att se ut i huvudstudien. Utifrån en 

analys av vad eleverna svarade i pilotstudien ansågs frågorna vara tillräckligt tydliga för att 

kunna användas i studien och för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. De 

ändringar som gjordes på den slutgiltiga enkäten efter pilotstudien, var rättelse av formalia 

samt att ett öppet svarsalternativ togs bort. Detta gjordes på grund av att vi själva ansåg att de 

andra fasta svarsalternativen var tillräckliga för att besvara just den frågan.  

 

5.3 Metod- och materialval 

Studiens valda metod är en kvantitativ enkätundersökning. Materialet till studien samlades in 

med hjälp av enkäter som delades ut i sex olika klasser på två olika skolor i en kommun i 

Mellansverige.  
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5.3.1 Enkätundersökning 

En enkät är ett frågeformulär som används som en teknik för att samla in information från en 

grupp människor (Patel & Davidson, 2011). Enkäten som användes i undersökningen 

skapades i ett Word dokument som sedan exporterades till pdf dokument innan det mailades 

till de biträdande rektorerna på skolorna. Enkäten är uppbyggd på tio stycken frågor med 

fasta svarsmöjligheter och avslutas med en öppen fråga (Bilaga 2). De svarsalternativ som 

togs fram i enkäten valdes ut utifrån olika sensoriska parametrar som ansågs betydande och 

viktigt vid en måltid enligt FAMM-modellen (Gustafsson et al., 2014), och några av 

svarsalternativen togs även fram utifrån egna erfarenheter. Att använda sig av fasta 

svarsalternativ ansågs vara mest relevant för att bäst besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Fördelen med att ha fasta svarsalternativ är bland annat att frågorna är lätta 

att besvara och lätta att bearbeta när svaren ska sammanställas och kodas inför analysen 

(Kylén, 2004; Hagevi & Viscovi, 2016). Nackdelen är dock att respondentens tankar kan 

styras och svaren kan därmed bli mindre genomtänkta (Kylén, 2004). Vid de flesta frågorna 

fanns även svarsalternativet “annat” med som ett komplement till de fasta svarsalternativen, 

vilket ansågs väsentligt att ha med i enkäten då eleverna kunde komma på andra orsaker som 

svar till de olika frågorna som inte redan fanns med som alternativ. Enkätens avslutningsfråga 

var en öppen fråga för att eleverna skulle kunna delge sina tankar med egna ord hur de tycker 

att skolmåltiden skulle kunna förbättras. 

 

Både enkäten och informationsbrevet mailades till båda skolorna 2017-04-07, då de 

biträdande rektorerna tog på sig ansvaret att dela ut dessa till de utvalda klasserna. Enkäten 

delades ut i pappersform under lektionstid eftersom man ansåg att svarsfrekvensen skulle bli 

högre då än om man hade delat ut dem under rasten eller under elevernas fritid. Bryman 

(2011) anser att en enkät i pappersform minskar bortfallet till skillnad från en 

enkätundersökning online. Enkäterna hämtades upp i två olika omgångar, 2017-04-12 och 

2017-04-28, hos de båda skolorna. Sammanlagt delades 131 enkäter ut i de olika klasserna 

och av dessa var 117 stycken ifyllda och 14 lämnades in blankt. Av de 117 enkäter som var 

ifyllda, exkluderades 12 stycken på grund av att dem inte ansågs vara korrekt ifyllda och 

därmed inte behjälpliga i studien. Totalt underlag för studien blev 105 enkäter.  

 

5.3.2 Urval 

De två skolor som deltog i undersökningen valdes ut av enhetscheferna och dietisterna på 

kostenheten i den kommun som vi kontaktade för studien. Totalt sex klasser var med i 
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undersökningen och dessa valdes ut av de biträdande rektorerna på skolorna som kontaktades 

med en förfrågan om deltagande via mail. Urvalet i denna studie kan därför ses som ett 

bekvämlighetsurval då det var dessa skolor och klasser som blev tillgängliga för oss 

(Bryman, 2011).  

 

 

6. Metod för analys av data 

När enkäterna samlats in sammanställdes svaren i ett Excel dokument. Alla svaren delades 

sedan upp efter frågorna och sattes in i tabeller med svar på hur många av eleverna som 

svarat på varje svarsalternativ. De kommentarer och alternativa svar som eleverna gav skrevs 

i ett separat ark i Excel, detta för att lättare få en överblick över vilka kommentarer som hade 

kommit in och från vilken fråga de hade kommit in. Av resultaten i tabellerna gjordes 

cirkeldiagram för att i procent kunna se vad eleverna svarat på de olika alternativen och för 

att få en bra översikt över svarens fördelning. Svaren från den öppna frågan i slutet av 

enkäten med elevernas tankar och synpunkter kring hur skolmåltiden skulle kunna förbättras 

kodades för att lättare kunna se ett samband bland alla kommentarerna. Denna kodning 

skedde genom en innehållsanalys där de citat som kom in från frågan kategoriserades i olika 

teman för att lättare kunna få en överblick av resultatet (Bryman, 2011). Den data och 

statistik som kom från enkäterna togs sedan fram i fyra teman, allmänna frågor, 

skolmåltiden, måltidsmiljön och tallrikssvinn. Detta för att lättare kunna presentera de olika 

resultat som kom in.  

 

För att undersöka om det fanns något samband mellan elevernas gillande av skolmaten och 

tallrikssvinnet, sambandet mellan skolmaten och måltidsmiljön och mellan skolmaten och 

serveringen utfördes även ett chi2-test och ett korrelationstest. Men eftersom det kom in för 

få svar från enkäterna blev det svårt att tolka resultatet och därmed kunna dra en slutsats. 

Därför valde vi att inte ha med de resultaten i studien.  

 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande 

Undersökningen behandlar enkäter med svar från elever på en högstadieskola och en 

gymnasieskola. Innan enkäten delades ut till eleverna fick både eleverna själva, föräldrar, 

vårdnadshavare samt rektorerna på skolorna ta del av ett informationsbrev (Bilaga 3) där 
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information om studiens syfte och individskyddskravet innehållande dess fyra konkreta krav 

togs upp (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.). Informationskravet innebär att eleverna får 

information om själva studien, att deltagandet i studien är frivilligt och att de när som helst 

under studiens gång kan välja att avstå (ibid.). Samtyckeskravet betyder att eleverna själva får 

bestämma om de vill deltaga eller ej (ibid.) och för att få använda svar från eleverna som är 

minderåriga krävs det att föräldrar eller vårdnadshavare har givit sitt godkännande till att 

deras barn får deltaga i studien (Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet innebär att enkäten 

kommer att vara anonym och inget namn från de deltagare som kommer besvara enkäten 

kommer att användas (Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet menas att det insamlade 

materialet kommer endast användas i studiens resultat och inte bli åtkomligt av andra 

obehöriga (ibid.). 

 

 

8. Resultat 

Resultatets sammanställda data från enkäterna presenteras nedan under de fem rubrikerna 

allmänna frågor, skolmåltiden, måltidsmiljön, tallrikssvinn och elevernas tankar kring 

skolmåltiden. Rubrikerna är kopplade till den teoretiska bakgrunden och avser att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Resultaten från enkäterna kommer redovisas i löpande text med stöd av cirkeldiagram. Även 

de svar från de öppna frågorna som belyser viktiga delar kommer redovisas och det i form av 

citat. 

 

8.1 Allmänna frågor 

Den första delen av enkäten bestod av fyra stycken inledande frågor som berörde vilken 

årskurs eleverna gick i, om de hade någon specialkost och i så fall vilken, samt en fråga om 

eleverna äter av skolmaten och i så fall hur ofta. Av de elever som besvarade enkäten var det 

48 procent som gick på högstadiet och 52 procent i gymnasiet. Hur ofta eleverna äter av 

skolmaten visas i figur 3. Där svarade majoriteten att de antingen äter lunch i skolan varje 

dag eller tre till fyra dagar i veckan. Bara fyra procent säger sig inte äta skolmat alls. 

 



19 
 

 

Figur 3: Svarsfördelning över hur ofta eleverna väljer att äta av skolmaten. 

 

8.2 Skolmåltiden 

I skolorna i kommunen serveras det dagligen två alternativa maträtter varav ena rätten är 

vegetarisk och specialkost erbjuds de elever som av olika medicinska eller etiska skäl 

behöver det (Kommunens riktlinjer). Eleverna fick i enkäten besvara en fråga vad de ansåg 

om smaken på maten och hur de skulle välja att beskriva denna. Figur 4 visar att 29 procent 

av eleverna tyckte att maten varken smakade bra eller mindre bra. Den visar även att fler 

elever tyckte att maten inte smakade bra eller mindre bra än de som tyckte att maten smakade 

bra eller något bra. Endast fyra procent tyckte att maten smakade bra.  
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Figur 4: Svarsfördelning över elevernas gillande av smaken på skolmaten. 

 

När eleverna fick frågan om hur de skulle beskriva vad de tyckte om smaken, fick de kryssa i 

flera alternativ. De flesta tyckte att maten antingen var för dåligt kryddad och att maten 

doftade mindre gott. Endast tre procent tyckte att maten doftade inbjudande och 12 procent 

tyckte att maten var bra (Figur 5).  

 

 

Figur 5: Svarsfördelning över elevernas beskrivning av skolmaten. 
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Av de elever som svarade var det 15 procent som kryssade i “annat”, vilket gav dem 

möjligheten att skriva egna kommentarer på hur de skulle beskriva skolmåltiden. Nedan 

citeras några av dessa fritextkommentarer som ansågs relevanta. 

 

“Beroende på vad det är för mat.” 

 

“För mycket experimenterande t.ex. tacofisken.” 

 

“Har dom ens kryddor i köket?” 

 

Efter frågan om vad de ansåg om smaken och hur de skulle vilja beskriva smaken av 

skolmaten, fick eleverna besvara vad de ansåg om serveringen av maten. Resultatet visade att 

33 procent tyckte att serveringen varken såg bra eller mindre bra ut. Endast fyra procent av 

eleverna ansåg att serveringen av maten såg bra ut och hela 22 procent tyckte inte att 

serveringen såg bra ut (Figur 6).  

 

 

Figur 6: Svarsfördelning över elevernas gillande av serveringen av skolmaten. 

 

När eleverna fick beskriva vad de tyckte om serveringen svarade majoriteten, hela 47 procent 

att de tyckte att maten såg mindre god och aptitlig ut. Endast nio procent tyckte att maten såg 

god och aptitlig ut, fyra procent svarade att maten var fint upplagd och två procent tyckte att 

maten hade en fin inbjudande färg (Figur 7).  
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Figur 7: Svarsfördelning över elevernas beskrivning av serveringen av skolmaten. 

 

Av de elever som svarade var det sju procent som kryssade i “annat” och gav sina egna 

kommentarer på vad dem ansåg om serveringen. Nedan citeras några av dessa 

fritextkommentarer som ansågs relevanta. 

 

“Det är ofta kött och/eller ost i salladen (ibland ispillt och ibland medvetet) vilket gör att jag 

och andra med specialkost inte kan ta av de salladerna.” 

 

“Ser ofta ut som en smörja.” 

 

“Ibland ser maten inte alls så god ut men det brukar smaka rätt okej.” 

 

8.3 Måltidsmiljön 

I kommunen arbetar de efter FAMM-modellen och trycker på att det är viktigt att maten 

serveras i en trivsam miljö och att skolpersonalen och eleverna måste samspela för att 

tillsammans kunna skapa en trivsam miljö (Kommunens riktlinjer). I enkäten fick eleverna 

svara på frågor som berörde miljön i matsalen och på frågan hur de upplevde miljön i 

skolmatsalen visar att 33 procent tyckte att miljön varken var bra eller mindre bra, nio 

procent tyckte inte om den och 16 procent tyckte att miljön i matsalen var bra (Figur 8).  
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Figur 8: Svarsfördelning över elevernas gillande av måltidsmiljön i skolmatsalen. 

 

När eleverna fick beskriva miljön i skolmatsalen svarade 22 procent att de tyckte att miljön 

var bra, 25 procent tyckte att det var höga ljudvolymer, 16 procent tyckte att det var stökigt 

och 15 procent tyckte att det var kallt i matsalen. Endast två procent tyckte att det doftade 

inbjudande och hela 12 procent tyckte att det doftade mindre gott (Figur 9).  

 

 

Figur 9: Svarsfördelning över elevernas beskrivning av miljön i skolmatsalen. 
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Av de elever som svarade var det fem procent som kryssade i “annat” och gav sina 

kommentarer på vad de ansåg om måltidsmiljön i skolmatsalen. Nedan citeras några av dessa 

fritextkommentarer som ansågs relevanta. 

 

“Det är ofta mycket folk, så det blir trångt om platser.” 

 

“Mycket mat och sånt på borden.” 

 

“Det är antingen för kallt eller för varmt.” 

 

8.4 Tallrikssvinn 

I slutet på enkäten fick eleverna svara på frågor rörande tallrikssvinn, om de någon gång 

slänger mat och i så fall varför och till sist vad det vanligaste är att de kastar. Totalt slänger 

hela 88 procent någon gång mat och 12 procent svarade att de inte gör det. Av de elever som 

kastade mat från sina tallrikar svarade mer än hälften, hela 58 procent, att de kastar mat på 

grund av att maten inte smakade bra. De som kastade för att de tagit för mycket mat var 18 

procent, nio procent hann inte äta upp och fyra procent fick ingen matro/tyckte att det var 

stökigt i matsalen (Figur 10).  

 

 

Figur 10: Svarsfördelning över anledning till varför eleverna slänger mat. 
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Av de elever som svarade att de någon gång kastar mat var det tre procent som kryssade i 

“annat” och skrev sina egna kommentarer om varför de väljer att kasta mat. Nedan citeras 

några av dessa fritextkommentarer som ansågs relevanta. 

 

“Att det finns gluten i vissa maträtter utan att de medelar det.” 

 

“Dålig potatis eller liknande.” 

 

“Med tanke på hur maten ser ut kan man aldrig va 100  

på att den faktiskt stannar kvar på tallriken och inte springer iväg.” 

 

Eleverna fick efter att ha besvarat anledningen till att de kastar mat fylla i vilken råvara som 

de vet med sig att de tenderar att kasta mest. På detta svarade majoriteten med 35 procent att 

de kastar fisk, 26 procent kastar soja/quorn produkter, 22 procent kastar kolhydratrika råvaror 

som pasta, potatis eller ris och tio procent kastar kött eller kyckling (Figur 11). 

 

 

Figur 11: Svarsfördelning över vilken råvara eleverna vanligtvis slänger. 

 

8.5 Elevernas tankar kring skolmåltiden 

Sista frågan i enkäten bestod av en öppen fråga där eleverna fick skriva sina egna tankar och 

synpunkter kring hur de ansåg att skolmaten skulle kunna förbättras. Resultatet från svaren 

visade att många av eleverna tyckte att smaken på maten bör förbättras, att maten ibland kan 
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vara för smaklös eller för salt. En del av eleverna ansåg att det serverades för mycket 

vegetariska alternativ och önskade mer animaliska rätter och alternativ under skollunchen. 

Andra tyckte att det serverades för mycket fisk och önskade att det skulle serveras mindre 

fisk. Många av eleverna tyckte även att man bör se över planeringen av menyn då många 

tyckte att vissa rätter var konstiga och att det inte faller många i smaken, men rätterna finns 

fortfarande kvar på menyn. Vissa gav därför förslag på att man bör se till att servera mat som 

eleverna tycker om och rätter som de är mer vana vid, medan andra elever svarade att de ville 

ha mer variation på rätter. En elev gav förslag på att man skulle kunna ha en dag i veckan där 

eleverna fick önska mat på menyn. Nedan följer några citat som ansågs relevanta. 

 

“Mindre konstiga maträtter så som tacofisk?! Få mer inverkan på maten.” 

 

“Mer vanliga maträtter som kanske alla tycker om :)” 

 

“Ha lite mer varierade ingridienser med lite roligare smaker som man tycker om,  

annars tycker jag att det är en bra variation av maträtter.” 

 

Resultatet från svaren visade även att en del elever ansåg att måltidsmiljön skulle kunna 

förbättras. En del tyckte även att serveringen av maten bör förbättras då maten varken 

upplevs inbjudande eller ser trevlig ut. En elev svarade att maten bör se finare ut när den 

ligger i kantinen och en annan elev påpekade att specialkosten ibland blandades med annan 

specialkost vilket kan vara problematiskt. 

 

“Att glutenfri mat inte ska blandas med mjölkfri, vegetarisk, äggfri & laktosfri mat.  

Det blir brist på näringsämnen för de som måste äta maten och som glutenintolerant har 

 jag redan brist på näringsämnen och vill inte att skolmaten ska försämra min situation.” 

 

En del av eleverna ansåg också att matsalen var för liten och att det ibland bildades köer 

eftersom många personer ska äta samtidigt och att det då kan bli brist på sittplatser. En elev 

svarade att det vore bra om klasserna kunde ha en större spridning för att undvika att alla 

klasser äter samtidigt. En del svarade att det även kan uppstå höga ljudvolymer.  
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9. Resultatdiskussion 

Resultaten över elevernas upplevelser och inställningar av skolmåltiden kommer att 

diskuteras i relation till den teoretiska bakgrunden och analyseras om det kan påverka 

tallrikssvinnet. Diskussionen är uppdelad i underrubriker som berör skolmåltiden, 

måltidsmiljön och tallrikssvinn och förslag på möjligheter till minskat svinn. 

 

9.1 Skolmåltiden 

Majoriteten av eleverna, 88 procent, kastade mat och den största anledningen till att de 

slänger mat är för att de inte tycker att maten smakade bra (Figur 10). Detta kan jämföras 

med det som Naturvårdsverket (2009) skriver om i sin rapport, att en orsak till att eleverna 

kastar mer mat kan bero på att matens kvalitet är mindre bra. Om maten inte är god kan det 

även påverka stämningen i skolmatsalen, både hos eleverna och lärarna, och eleverna får 

heller inte i sig den näring de behöver (Livsmedelsverket, 2013). Detta kan i sin tur leda till 

minskad koncentration hos eleverna och orken sinar (ibid.). Att maten är god och 

näringsriktig är viktiga pusselbitar i en bra måltid enligt Livsmedelsverkets måltidsmodell 

(ibid.).  

 

När eleverna fick beskriva smaken på maten svarade 36 procent att maten var för dåligt 

kryddad och 26 procent tyckte att maten doftade mindre gott. Av de kommentarer som kom 

in svarade några att det var för mycket experimenterande med maten. Tallrikssvinnet som 

uppstår på grund av dessa anledningar kan därför bero på att smakerna inte känns igen av 

eleverna (Liz Martins et al., 2015). Detta betyder att barn gärna äter det dem tycker om och 

känner igen smakerna av (Livsmedelsverket, 2013). Maten behöver därför smaka bra och 

vara tillagad med omsorg för att få de rätta sensoriska egenskaperna och därmed en bättre 

slutprodukt (Liz Martins et al., 2015; McGee, 2004). Hur produkten upplevs av gästerna, i 

detta fall eleverna, påverkas alltså av kunskapen hos skolbespisningen (Gustafsson et al., 

2006).  

 

Skolbespisningen kan bidra med en viktig roll i menyplaneringen (Livsmedelsverket, 2013) 

detta då de har mer insyn i vilken mat som eleverna gillar. Och om menyn innehåller en eller 

flera rätter kan eleverna välja den rätt som bäst faller dem i smaken och då lättare få i sig den 

näring som de behöver från måltiden (ibid.). Men om eleverna ens ska vilja prova maten är 

det bra om den ser inbjudande och god ut i kantinerna, vilket 47 procent av eleverna inte 
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tyckte att maten gör utifrån resultatet (Figur 7). Detta kan då leda till att eleverna antingen 

väljer att inte äta av alla komponenterna utefter tallriksmodellen, eller att inte äta alls av 

maten (Tikkanen, 2009). Men utifrån de resultat som kom in från enkäten äter 50 procent av 

eleverna av skolmaten varje dag och 34 procent äter av skolmaten 3–4 dagar i veckan (Figur 

3). Trots att majoriteten av eleverna någon gång kastar mat på grund av att maten inte 

smakade bra, är det endast fyra procent av eleverna som väljer att inte äta alls av skolmaten. 

Detta kan betyda att även om maten inte alltid är god eller faller alla elever i smaken så väljer 

de flesta att i alla fall smaka. 

 

9.2 Måltidsmiljön 

Fler elever tycker att miljön i skolmatsalen är mer positiv än negativ (Figur 8). Detta kan ha 

att göra med att kommunen arbetar efter FAMM-modellen och enligt deras riktlinjer tycker 

de att det är viktigt att maten ska serveras i en trivsam miljö (Kommunens riktlinjer). När 

eleverna fick frågan om hur de skulle beskriva miljön i matsalen svarade 22 procent att de 

tyckte att den var bra (Figur 9). Däremot svarade 25 procent att de tyckte att det var höga 

ljudvolymer och 15 procent tyckte att det var kallt, vilket kan påverka eleverna fysiskt och i 

sin tur ha en negativ påverkan på måltidsupplevelsen (Gustafsson et al., 2014). Några elever 

kommenterade även att de tyckte att det var för mycket folk i matsalen samtidigt och att det 

låg matrester kvar på borden. Livsmedelsverkets måltidsmodell handlar bland annat om att 

måltidsmiljön i skolmatsalen bör vara trivsam för eleverna (Livsmedelsverket, 2013), vilket 

den inte alltid lever upp till enligt resultaten. Enligt Livsmedelsverket (2013) är 

förutsättningarna för en trivsam måltid bland annat att alla elever ska ha 20 minuter på sig att 

äta, utöver den tiden det tar att hämta mat och lämna disk, och därmed att kötiden ska hållas 

så kort som möjligt. Dock kommenterade vissa elever att det är många som ska äta samtidigt 

vilket gör att det ibland bildas långa köer och att det ofta blir brist på sittplatser. Detta kan 

vara en stressfaktor och har man inte tillräckligt med tid att äta upp sin lunch kan även det 

vara en orsak till varför man slänger sin mat (Naturvårdsverket, 2009). Detta kan kopplas till 

resultatet, där nio procent av eleverna svarade att de inte hann äta upp och att det var därför 

de kastade mat (Figur 10). En annan viktig aspekt för att skapa en bra trivsel i skolmatsalen är 

mötet mellan elever och skolbespisningen, där skolbespisningen är välkomnande i sitt 

bemötande (Gustafsson et al., 2014; Livsmedelsverket, 2013).  
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Hög ljudnivå och för mycket folk i matsalen kan även här göra att eleverna känner sig 

stressade och inte alls tycker att det är trivsamt, och enligt Gustafsson et al. (2014) kan stress 

leda till att måltidsupplevelsen blir negativ. I en kombination av stress och höga ljudvolymer 

kan det vara svårt att få tillräckligt med lugn och ro vid måltiden, vilket anses vara en viktig 

aspekt när man äter en måltid (Naturvårdsverket, 2009). Att vara stressad kan vara en orsak 

till varför man slänger mat. Av de elever som besvarade frågan om hur de skulle beskriva 

miljön var det 12 procent som tyckte att det doftade mindre gott i matsalen. Doft är något 

som kan beröra oss på djupet och få oss att minnas saker, det är också samma område i 

hjärnan där våra känslor tas omhand och där vi fattar våra beslut (Gustafsson et al., 2014). 

Upplevelsen av en viss doft kan trigga igång våra minnen och få oss att associera till olika 

händelser och känslor (ibid.). Om det bjuds på vissa dofter och serveras maträtter som 

eleverna känner igen och kan associera till, kan det skapa trygghet hos eleverna (von Essen & 

Mårtensson, 2016). Maten lever dock inte alltid upp till förväntningarna (Persson Osowski et 

al., 2010) och eftersom elever har olika matvanor (Engström & Carlsson-Kanyama, 2004) 

kanske inte den mat som serveras skapar en trygghet hos varje individ. Om det doftar gott 

kan eleverna bli frestade och lockade till att äta av maten, men om de inte tycker att det doftar 

gott kan de istället bli avskräckta och istället välja att inte äta av den. Att bjuda på dofter som 

tilltalar är viktigt i en skolmatsal, för det kan väcka elevernas aptit och locka dem till att vilja 

äta av skollunchen (Livsmedelsverket, 2013). 

 

När det kommer till serveringen av maten, tyckte de flesta att den varken såg bra eller mindre 

bra ut. Däremot var det hela 22 procent som tyckte att serveringen av maten inte såg bra ut, 

jämfört med fyra procent som tyckte att den såg bra ut (Figur 6). När eleverna fick beskriva 

vad de tyckte om serveringen var det endast nio procent som tyckte att maten såg god och 

aptitlig ut och fyra procent tyckte att maten var fint upplagd. Enligt Livsmedelsverket (2013) 

kan en måltid som är vackert upplagd väcka intresse hos eleverna och att servera mat i många 

olika färger och former tenderar att man gärna tar mer mat. När många av eleverna anser att 

maten inte ser aptitlig ut väljer de kanske att varken smaka eller ta av den tillagade maten. 

Elevernas matvanor skiljer sig mellan varandra och eftersom många måltider äts utanför 

hemmet kan de matvanor som elever har påverkas av det sociala umgänget i exempelvis 

skolan (Livsmedelsverket, 2013; Tikkanen, 2009). Att påverkas av andra kan också vara en 

orsak till att man slänger mat. Vissa kamrater kanske äter snabbare än andra vilket kanske 

stressar den som äter långsammare, vilket i sin tur kan leda till att man istället väljer att 

slänga maten. Eleverna kanske även påverkas av sina kamrater genom grupptryck och väljer 
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att inte äta av maten om deras kamrat inte gör det. Det kan bidra till att det även blir en del 

serveringssvinn om det finns mat kvar i kantinen efter lunchen (Modin, 2011).  

 

9.3 Tallrikssvinn och förslag på möjligheter till minskat svinn 

En del skolor har provat att använda sig av pedagogisk måltid där lärarna kan informera och 

lära eleverna mer om mat och hälsa under tiden som lunchen intas (Engström & Carlsson-

Kanyama, 2004; Persson Osowski et al., 2013). Lärarna tillsammans med skolbespisningen 

kan då också se till att eleverna inte tar mer mat än vad de orkar äta upp för att minska 

tallrikssvinnet (Engström & Carlsson-Kanyama, 2004). Dock kan man se utifrån resultatet att 

det var 18 procent som kryssade i att anledningen till varför de slänger mat är för att det tagit 

för mycket mat (Figur 10). Vår tanke kring detta kan däremot bero på att maten smakade bra 

och att man tog mer än vad man orkade äta upp istället för att ta mindre och hämta igen. 

Alternativt att eleverna trodde att maten skulle smaka bra men att de senare inte tyckte det 

och då tagit mycket mat istället för att prova lite av maten först. För att eleverna ska lära sig 

om mat och hälsa under lunchen är det viktigt att lärarna är engagerade och vill lära barnen. 

Enligt Persson Osowski et al. (2013) är det vanligast att läraren intar den lärande 

pedagogiska rollen hos de yngre barnen. Men för att eleverna ska bli mer medvetna och lära 

sig mer om tallrikssvinn är det lika viktigt att lärarna intar den rollen även hos de äldre 

barnen. Läraren kan även inspirera eleverna till att äta av alla komponenterna på tallriken och 

lära eleverna vikten av en näringsriktig balanserad måltid (ibid.). Den pedagogiska måltiden 

bidrar även till en bättre måltidsmiljö genom att den upplevs lugnare om vuxna äter 

tillsammans med eleverna (Livsmedelsverket, 2013). De elever som är mer blyga och 

ensamma kan känna sig tryggare och de mer stökiga eleverna blir ofta lugnare, och det är 

även värdefullt för de äldre eleverna att ha vuxna som deltar vid måltiden (ibid.).  

 

Att slänga mat är inte bra för klimatet och olika råvaror har olika klimatpåverkan 

(Naturvårdsverket, 2009). Eleverna fick besvara vilken råvara de slänger mest av med sitt 

tallrikssvinn och av detta visade resultaten att 35 procent av elevernas tallrikssvinn består av 

fisk, 26 procent består av quorn/soja och 22 procent av elevernas tallrikssvinn består av 

kolhydratrika råvaror som potatis, pasta och ris. Bara tio procent svarade att de slänger kött 

eller kyckling med sitt tallrikssvinn (Figur 11). Att många av eleverna svarar att de slänger 

fisk är problematiskt ur klimatsynpunkt eftersom fisket står för stor klimatpåverkan då många 

av världens fiskebestånd mer eller mindre har försvunnit idag, vilket gör att det tar längre tid 
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att få ihop en fångst i vissa områden av världen (Naturvårdsverket, 2009; Björklund et al., 

2008). Att fisken då bara slängs gör att det skett en miljöbelastning i onödan. Men har inte 

eleverna information om matens klimatpåverkan och vet vikten av att inte slänga mat kan 

ingen förändring ske då det är svårt att få barn att förstå varför de inte ska slänga mat 

(Engström & Carlsson-Kanyama, 2004).  

 

För att minska tallrikssvinnet kan man till exempel anordna tävlingar mellan olika skolor i en 

kommun och då få eleverna engagerade över att inte vilja slänga mat (Liz Martins et al., 

2015). Dock anser vi att denna typ av tävlingar kan orsaka ångest och stress hos vissa elever 

som kanske inte väljer att ta tillräckligt av maten på grund av rädslan för att de ska bli mätta 

innan de hunnit äta upp maten och då får lov att slänga. Ångesten kan komma av att man inte 

vill förstöra för sin klass eller skola genom att få lov att slänga mat. En annan strategi för att 

minska matsvinnet kan vara att låta eleverna få väga matsvinnet och skriva upp det på en 

tavla i matsalen för att ge eleverna en bild över hur mycket mat som slängs (Engström & 

Carlsson-Kanyama, 2004). Att låta eleverna ta del av hur mycket tallrikssvinn det slängs 

genom att mäta svinnet anser vi är kortsiktiga lösningar som uppmärksammar problemen 

tillfälligt, men som kan glömmas bort lika fort som de är klara. En långsiktig lösning är att 

informera eleverna om problematiken med tallrikssvinn genom att lärarna pratar om 

tallrikssvinn och dess klimatpåverkan under lektionstid (Liz Martins et al., 2015; Engström & 

Carlsson-Kanyama, 2004).  

 

 

10. Metod- och materialdiskussion 

I detta kapitel kommer problematiken kring de metoder och material som använts i studien att 

diskuteras. 

  

10.1 Litteratur- och databasinsamling 

Eftersom de flesta vetenskapliga artiklar som finns idag är skrivna på engelska användes 

endast engelska sökord, vilket kan resultera i att viss information uteblir. Sökningen efter 

relevant och bra litteratur för studiens syfte var ibland svårt och vissa artiklar som ansågs 

relevanta för vår studie fanns inte i fulltext. Detta kan även ha resulterat i att vi gått miste om 

viss information.  
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Mycket av informationen i bakgrunden kommer från Livsmedelsverkets rapport vilket kan ge 

ett mindre trovärdigt intryck jämfört med om fler vetenskapliga artiklar hade använts. Men då 

skolorna i kommunen arbetar efter Livsmedelsverkets rapport “Bra mat i skolan” ansåg vi att 

den var relevant med sin information för att uppfatta hur skolorna arbetar kring skolmåltiden.  

 

10.2 Pilotstudie 

Pilotstudien gjordes i syfte att undersöka om respondenterna uppfattade frågorna korrekt och 

om det var något de tyckte att vi skulle kunna göra annorlunda. Enkäten i pilotstudien valde 

vi att göra i Google drive då vi ansåg att det var enklare att skicka ut enkäten via Facebook 

till de elever som vi hade haft kontakt med och frågat om de kunde delta. Pilotstudien 

besvarades endast av åtta stycken elever på grund av tidsbrist, men efter att ha analyserat 

svaren ansåg vi att de svar vi hade fått in räckte för att kunna se om förändringar behövde 

göras innan den slutgiltiga enkäten kunde skickas ut till skolorna i studien. Att det var få 

deltagare som besvarade pilotstudien kan anses problematiskt då fler resultat hade kunnat 

generera en bättre enkätundersökning. Det hade även varit till fördel att göra pilotstudien i en 

hel klass på en skola för att få in svar från en målgrupp som äter i samma skolmatsal. De som 

besvarade pilotstudien gick på olika skolor i olika delar av landet vilket kan tänkas ge ett 

annat resultat eftersom de äter på olika skolor med olika förutsättningar gällande mat och 

miljö. Med den tidsbrist vi hade ansåg vi ändå att den pilotstudie vi utförde var till nytta för 

att se om frågorna var relevanta för studien.  

 

10.3 Enkätundersökning 

Av de enkäter som delades ut var det ett antal som blev bortfall på grund av att svaren inte 

ansågs vara behjälpliga i studien eller för att de lämnades in blankt. Det var svårt att kunna 

kontrollera och se till att man fick in så många svar som möjligt då rektorerna på skolan tog 

över ansvaret för enkäterna och delade ut dessa. Detta gjordes för att det var lättare för skolan 

att göra det själva än att vi skulle ha kommit ut i klasserna och berätta vilka vi är, vad enkäten 

skulle komma att behandla och vad syftet med studien var. Lärarna i varje klass fick 

information om studien genom informationsbrevet och rektorerna skulle berätta vikten av att 

eleverna fick ta del av informationsbrevet också. Då vi själva inte kunde vara med och veta 

exakt vad som sades kan det inte garanteras att rätt information kom ut till eleverna. En tanke 

är att svaren på enkäterna kanske hade sett annorlunda ut om vi själva hade varit på plats när 
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de skulle fyllas i av klasserna och bortfallet hade kanske inte varit lika stort. Vi hade även 

haft en större inblick i hur metodinsamlingen gick till. 

 

En av frågorna som ställdes i enkäten handlade om eleverna hade någon form av specialkost 

eller ej. De som svarade att de hade specialkost fick sedan svara på vilken sorts specialkost de 

hade. Vi trodde att svarsfördelningen skulle vara större än vad den var, men det visade sig att 

den övervägande majoriteten på 84 procent inte hade specialkost. Vår hypotes kring frågan 

från början var att studien hade kunnat visa om eleverna som äter specialkost tycker 

annorlunda om maten än de som inte har specialkost, och då även kanske kunnat se hur deras 

tallrikssvinn ser ut. Eftersom vi ansåg att detta inte skulle kunna besvaras valde vi att ta bort 

frågan när resultatet sammanställdes. 

 

Resten av frågorna i enkäten hade kunnat bearbetats ytterligare genom att se hur andra 

tidigare gjort enkäter för att få ett bättre flöde. En del av frågorna hade även kunnat skrivas 

tydligare för att frågorna inte skulle kunna misstolkas samt för att få en högre förståelse för 

vad vi ville undersöka. Frågorna hade även kunnat utvecklas med mer djup för att få en större 

bredd i svaren och ett starkare resultat. Fler frågor hade kanske kunnat ge ett starkare resultat, 

men eftersom vi valde att göra en pappersenkät kände vi att vi fick begränsa oss i antalet 

frågor för att få plats på ett blad. Därför valde vi istället att ha med fler svarsalternativ för att 

kunna få så många svar som möjligt på färre frågor.  

 

Den metod som användes i denna studie anser vi är relevant då det är lätt att få ut frågorna till 

många personer och få in många svar. Däremot begränsar enkäten svaren genom den fasta 

svarsformen och man får inte de djupgående och beskrivande svaren som man ibland hade 

önskat. Hade vi valt att använda en kvalitativ metod och intervjuat eleverna individuellt eller 

i fokusgruppsintervjuer istället, hade vi kunnat få ut mer djupgående svar av de elever som 

deltog. Däremot hade inte lika många elever kunnat deltaga i studien och delge sina åsikter på 

skolmåltiden och då hade generaliserbarheten i princip försvunnit. Ytterligare ett alternativ 

hade varit att kombinera enkätfrågor med ett antal kvalitativa intervjuer för att få både bredd 

och djup i studien. 
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11. Etisk reflektion om studiens genomförande 

Studien uppfyller individskyddskravet och dess fyra konkreta krav enligt Vetenskapsrådet 

(2002). Eleverna gav deras samtycke till att delta i studien och för de elever som var 

minderåriga gavs ett godkännande från deras vårdnadshavare (Bryman, 2011). Både de 

biträdande rektorerna på skolorna och eleverna som skulle delta i undersökningen delgavs 

information enligt informationskravet. Enkäten har varit anonym, vilket betyder att inget 

namn på någon elev har redovisats. Även skolorna och kommunen har anonymiserats. 

Studien har endast använts i forskningssyfte, såsom skolorna och eleverna har informerats 

om.  

 

 

12. Forskningsetisk uppföljning 

Den kommun och de skolor som deltog i studien kommer kontaktas för en återkoppling av 

hur studien har gått. Vid intresse kommer även de två skolorna samt kostcheferna i den 

deltagande kommunen att få ta del av studiens resultat. 

 

 

13. Slutsatser 

Många aspekter spelar in i hur eleverna upplever skolmåltiden och hur detta sedan påverkar 

tallrikssvinnet. Smaken på maten är inte bra och maten upplevs som smaklös, maten ser inte 

god ut och serveringen är inte alltid inbjudande. Majoriteten av eleverna slänger mat för att 

den inte smakar bra och fisk är den råvara som flest kastar, vilket inte är bra ur 

klimatsynpunkt. Dessutom samlas många elever samtidigt i matsalen vilket skapar brist på 

platser och höga ljudnivåer. De tre aspekterna rummet, mötet och produkten i FAMM-

modellen behöver alla tas i beaktning för att skolmåltiden ska få en bra helhetsupplevelse för 

eleverna. Eleverna är de viktigaste gästerna i skolmatsalen och om de inte trivs i 

måltidsmiljön eller inte vill äta av skolmaten får de inte i sig den näring de behöver och det 

kan även bidra till tallrikssvinn. Studiens resultat visar dock att den största anledningen till 

tallrikssvinn är elevernas gillande av skolmaten men att några få även påverkas av 

måltidsmiljön.  
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14. Praktisk användning och vidare forskning 

Syftet med denna studie var bland annat att undersöka vad det är som gör att eleverna slänger 

mat. Genom att skicka ut och dela med oss av den färdiga uppsatsen till både kommunen och 

de skolor som deltog, kan de få insyn i vad eleverna anser om skolmaten och måltidsmiljön 

och därigenom få tips på hur det skulle kunna förbättras för att försöka minska tallrikssvinnet.  

 

Denna studie är inte särskilt omfattande och visar endast vad några få elever på två olika 

skolor anser om skolmaten. Genom att forska vidare och göra en större studie skulle man 

kunna undersöka hur eleverna på de andra skolorna i kommunen upplever skolmåltiden och 

därefter kunna förbättra maten på skolorna i hela kommunen. Detta skulle kunna beforskas 

vidare genom att exempelvis göra svinnmätningar, där en undersökning av hur mycket mat 

som slängs under olika dagar skulle kunna göras för att se om det skiljer sig beroende på 

vilken mat som serveras. Det skulle dessutom ge en tydligare bild över vad eleverna tenderar 

att kasta mest. Att komplettera enkäten med fokusgrupper skulle även ge en bredare och mer 

djupgående studie då svaren på frågorna blir mer fullständiga. Och för att se hur eleverna 

förhåller sig till måltidsmiljön och mötet med skolbespisningen kan en observationsstudie 

vara lämplig att utföra. Genom att göra denna forskningsutveckling kan framtida studier bidra 

med kunskap om ämnet inom Måltidskunskap och värdskap men även inom Miljövetenskap. 

Detta då studien har en tydlig koppling mellan båda ämnena genom FAMM-modellen och 

tallrikssvinnet.  
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Bilaga 2 

Enkätundersökning om skolmåltider och tallrikssvinn   

Årskurs: _________________ 
 

1. Har du någon specialkost? 

             
     Ja           Nej 

 

Om ja, vilken specialkost har du? _______________________________________________ 
 

 

2. Äter du av skolmaten? 

                                      
Ja, varje dag Ja, 3-4 dagar  Ja, 1-2 dagar        Nej, inte alls 

    i veckan     i veckan 

 

 

3. Hur tycker du att skolmaten smakar? 

Välj ett alternativ. 

                                 
Smakar inte bra  Smakar mindre bra          Smakar varken bra     Smakar något bra                Smakar bra  

               eller mindre bra 

 

4. Hur skulle du beskriva skolmaten?  

Välj ett eller flera alternativ. 

                                                                     
   Maten är bra        Maten är                         Maten är kall                   Maten doftar                  Maten doftar                  

                    dåligt kryddad                                         inbjudande              mindre gott 

      

   Annat: __________________________________________________________________________________ 
 

 

5. Vad tycker du om serveringen av maten? 

Välj ett alternativ. 

                                            
Ser inte bra ut  Ser mindre bra ut                Ser varken bra     Ser något bra ut            Ser bra ut  

             eller mindre bra ut 

 

6. Hur skulle du beskriva serveringen av maten?  

Välj ett eller flera alternativ. 

                                                                      
 Maten är fint     Maten har fin                    Maten ser god             Maten ser mindre            Salladsbuffén har 

    upplagd                inbjudande färg                   och aptitlig ut             god och aptitlig ut            en bra variation 

      

    Annat: _________________________________________________________________________________ 
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7. Hur upplever du miljön i skolmatsalen? 

Välj ett alternativ. 

                                            
Tycker inte om  Tycker mindre om            Tycker varken bra  Tycker något bra om           Tycker bra om  

             eller mindre bra om 
 

8. Hur skulle du beskriva miljön i skolmatsalen?  

Välj ett eller flera alternativ. 

                                                              
   Den är bra Det är höga          Det är kallt          Det är varmt         Det doftar     Det doftar        Det är stökigt        

  ljudvolymer         inbjudande   mindre gott 

        

      Annat: _________________________________________________________________________________ 

 

9. Händer det att du någon gång slänger mat? 

           
       Ja            Nej 

 

Om ja, vad är vanligaste anledningen/arna till att du slänger mat? 

Välj ett eller flera alternativ. 

           
Tagit för           Maten smakade             Hann inte  Var inte              Hade bråttom            Fick ingen 

mycket mat inte bra  äta upp  hungrig                  ut på rast                    matro/ 

                 Stökigt i matsalen 

 
Annat: ____________________________________________________________________________________ 

 

10. Vad är vanligast att du kastar av skolmaten? 

Välj ett eller flera alternativ. 

                      
Frukt/  Potatis/  Kött/  Fisk  Quorn/  Smörgåsar 

Grönsaker Pasta/  Kyckling      soja 

  Ris 

 

11. Hur tycker Du att skolmåltiden skulle kunna göras bättre? 

 Skriv ner dina tankar och synpunkter. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 3 
Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två studenter som studerar vår sista termin på Måltidsekologprogrammet vid Örebro 

universitet samt på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Vi skriver just nu vårt 

slutliga examensarbete inom ämnet Måltidskunskap och värdskap. Examensarbetet handlar 

om elevers upplevelser och attityder kring skolmåltiden och dess påverkan på tallrikssvinn. 

Syftet är att genom en enkätundersökning samla in information från 2 olika skolor i Borlänge 

kommun och ta reda på hur eleverna från högstadiet och gymnasiet upplever skolmåltiden 

och se om det påverkar tallrikssvinnet.  

 

Vi undrar om eleverna på er skola skulle vilja ställa upp och svara på vår enkät. Enkäten 

består av elva frågor varav tio består av färdiga svarsalternativ och en fråga på slutet är en 

öppen fråga där eleven får svara lite mer fritt. Enkäten tar inte mer än några minuter att 

besvara och man kommer förbli helt anonym. Det är frivilligt att delta i undersökningen, och 

svaren kommer endast att hanteras av oss och bara användas i vårt examensarbete. Vi skulle 

verkligen uppskatta om eleverna ville delta! 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Erika Hedvall och Rebecka Bäckström 

 

 

 

Kontaktuppgifter:    Handledare: 

Erika Hedvall     Cecilia Magnusson Sporre 

hedvallerika@gmail.com     cecilia@sporre.st 

+46 706 682 732 

 

Rebecka Bäckström    Kursansvarig: 

rebecka.backstrom@hotmail.com  Åsa Öström 

+46 730 319 312    asa.ostrom@oru.se 
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