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Sammanfattning  
Inledning – Sedan hösten 2016 är den vegetariska måltiden obligatorisk i alla skolkök i 

Karlshamns kommun. Kostenheten vill nu utvärdera och undersöka elevernas inställningar 

och kunskap kring den vegetariska skollunchen. Tidigare studier på svensk skolmat har bland 

annat handlat om måltidskvalitet och näringssammansättning men i denna studie går man 

djupare in på de sociokulturella aspekterna kring skolmåltiden genom att undersöka elevers 

inställningar och uppfattningar till vegetarisk kost i skolan. 

 

Syfte – Studiens syfte är att undersöka elevers inställning till den vegetariska skollunchen och 

om eleverna är informerade om fördelarna av vegetarisk kost samt undersöka om det finns 

någon skillnad till inställningarna mellan killar och tjejer.  

Material och metod – En kvantitativ metod med kvalitativa inslag har använts i form av en 

semistrukturerad enkät som delades ut till elever i årskurs sex på en skola i Karlshamns kommun. 

Innehållsanalys, beräkning och chi-två test av gjordes på det material som samlades in.  

 

Resultat – Innehållsanalysen visade att eleverna väljer att äta vegetarisk främst på grund av 

nyfikenhet och smaken. Den största anledningen till att eleverna inte valde att äta vegetarisk 

var avsaknaden av kött som sågs som en viktig del av måltiden. Majoriteten av eleverna är 

medvetna om att vegetarisk kost kan påverka exempelvis miljön och djuren på ett positivt sätt. 

Det framgår i studien att ungdomarna tycks vara bristfälligt informerade kring ämnet vegetarisk 

kost och dess fördelar. Trots detta är eleverna medvetna om sin kunskapsnivå. Resultatet visar att 

det finns delade meningar om skolmaten har blivit bättre eller sämre sedan införandet av 

vegetarisk kost. Mer än hälften av eleverna nöjda med skolmåltiderna över lag. 

 

Slutsats – Slutsatser som kan dras av studien är att det finns elever som är både positivt och 

negativt inställda till den vegetariska maten och att detta beror främst på personliga 

preferenser så som smak. Killarna hade över lag en mer negativ inställning till den vegetariska 

lunchen då majoriteten av dem aldrig åt det vegetariska alternativet och den främsta 

anledningen var att de ansåg att kött var en viktig del av måltiden. Tjejerna åt vegetariskt mer 

frekvent och merparten av dem ansåg att de hade medelgod till god kunskap om vegetarisk 

kost. Det fanns ingen skillnad mellan killarnas och tjejernas nöjdhet av skolmåltiden. 

 

Nyckelord: Vegetariskt, skollunch, vegetarisk skolmat, matval 
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Abstract  
Introduction – Since autumn 2016, the vegetarian meal is mandatory in all schools in 

Karlshamn municipality. The unit for public meals in Karlshamn wants to evaluate and 

examine the student’s perceptions and knowledge about the vegetarian school lunch. Previous 

studies on Swedish school meals has mainly focused on meal quality and nutritional 

composition, but  the socio-cultural aspects of school meals by examining students 

perceptions and perceptions of vegetarian diet in school will be the main subject of this study. 

Aims – The aim of the study is to investigate students perceptions towards vegetarian school 

lunches and if the students have knowledge of the benefits that comes with a vegetarian diet. 

The aim of the study is also to investigate if there is any difference between boys and girls 

perceptions. 

 

Materials and Methods – A quantitative and qualitative method in the form of a semi-

structured questionnaire was distributed to students in sixth grade at a school in Karlshamn. 

Transcript analysis, calculation and chi-square tests were made on the collected data. 

 

Results – The transcript analysis showed that students chose to eat vegetarian primarily 

because of curiosity and that it taste better than the regular food. Students chose not to eat 

vegetarian because meat was an important part of their meal. Students are aware of the impact 

that vegetarian have on both the environment and animals. Furthermore, it appears that the 

students seem to be inadequately informed about the subject. Nevertheless, students are aware 

of their level of knowledge. The results show that there are various opinions about if the 

school meals have become better or worse since the introduction of the vegetarian alternative. 

More than half of the students were satisfied with school meals. 

 

Conclusion – The students have both positive and negative perceptions to the vegetarian food 

and that this is mainly due to personal preferences. Generally the boys had a more negative 

attitude towards the vegetarian lunch and most of them never ate the vegetarian option 

because they felt that meat was is important part of the meal. The girls ate the vegetarian 

option more frequently, and most of them thought they had a decent amount of knowledge on 

the subject. There was no difference between boys and girls perceptions with the school 

lunches overall. 

  

Keywords: Vegetarian, school lunch, vegetarian school, food choices. 
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Förkortningar och ordförklaringar 

Demitarisk 

kost 

Måltider med halverad kött- eller fiskmängd jämfört med dagens 

proportioner. 

Google Scholar Sökmotor för vetenskapliga publikationer och tidsskrifter 

 

Kvalitativ 

forskning 

Går på djupet och försöker beskriva hur, vad och varför saker och ting 

sker och tolka utifrån dess kontext och sammanhang.  

Kvantitativ 

forskning 

Använder statistiska och kvantifierbara resultat, enkätundersökningar 

och randomiserade försök. Man utgår från frågor som kan få bevisade 

och mätbara resultat. 

Kostvanor Hur mycket, hur ofta och vad du äter som påverkar hälsan på kort och 

lång sikt.  

NNR Nordiska näringsrekommendationerna 

SLV Livsmedelsverket 

SNR Svenska näringsrekommendationerna 

Storhushåll Anläggning, där man tillgodoser personers ätande utanför hemmet, 

exempelvis sjukhus-, skol-, personal- eller lunchrestaurang. 

Specialkost Specialanpassad kost exempelvis på grund av allergi eller avvikelse 

Summon Sökmotor för vetenskapligt granskade artiklar 

 

Validitet Giltighet, hur väl ett mått mäter det är avsett att mäta eller hur väl det 

man mäter står för något i verkligheten 

Winjekorv Vegetarisk korv gjord på sojaprotein.  
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1. Inledning 

En grundläggande del av livet kretsar kring mat och måltider. Matvanorna har betydelse för 

hälsan, men mat fungerar också som en källa till njutning, glädje, tröst, trivsel och lärande.  

En näringsriktig mättande skollunch främjar elevers koncentration, inlärning och bidrar till 

god stämning. Bra skolmat ger alltså en bättre skola för alla och är en viktig del i det 

långsiktiga folkhälsoarbetet.  Man bör därför tänka på skolans måltider som en del av 

lärandet.  I skollagen finns det krav på att förskolor och skolor ska ägna sig åt systematiskt 

kvalitetsarbete där verksamheten regelbundet planeras, följs upp och utvecklas, detta 

inkluderar även skolmåltiderna (Livsmedelsverket, 2013). 

 

Vetenskaplig litteratur (Key et al., 2006; Leitzmann, 2014; Sabaté et al., 2010) visar att ett 

högt intag av vegetabilier gynnar hälsan och att vegetarisk mat generellt är näringsrik, fibertät 

och har låg energidensitet. Det finns därför ett önskemål från svenskt officiellt håll att ersätta 

delar av intaget av animaliska livsmedel med vegetabilier (Abrahamsson, Andersson, Nilsson, 

2013). Då vegetarisk mat inte har en given del i svensk matkultur uppfattas implementeringen 

av vegetariska skolmåltider som ett laddat fenomen. Nyligen har utbildningsförvaltningen i 

Karlshamn kommun skridit till verket och infört nya riktlinjer var gäller skolmåltiden i 

kommunens 26 olika mottagnings och tillagningskök. Sedan terminsstarten hösten 2016 är 

den vegetariska måltiden obligatorisk i alla skolkök. Skolorna har en gemensam matsedel som 

planeras gemensamt och maten i skolan är alltid näringsberäknad. Skolan serverar två rätter 

dagligen varav minst en är vegetarisk (Karlshamn, 2016). Vid planering av måltiden i skolan 

kan elevernas inställning till vegetarisk mat ha stor betydelse för t.ex. produktionsmängd, 

inköp och miljö. Efter dryga två terminer med den nya matsedeln vill kostenheten utvärdera 

förändringen och undersöka elevernas inställningar och kunskap kring den vegetariska 

skollunchen och detta arbete är därför genomfört med kostenheten i Karlshamns kommun 

som uppdragsgivare.  

Den svenska skolmaten skiljer sig mycket jämfört men skolmåltider världen över, vilket gör 

det till ett intressant ämne att studera. Tidigare studier på svensk skolmat handlar om bland 

annat måltidskvalitet, näringssammansättning, måltidsmiljö med mera. Matens näring och 

kroppsliga funktion är ett centralt ämne när man har gjort undersökningar och utvärderingar 

av skolmat (Persson Osowski, 2012). Persson Osowski (2012) beskriver i sin studie att 

skolmåltiden är mycket mer komplex än så. Under åren har skolmåltiden blivit ett fenomen i 

svensk kultur och trots detta vet man ytterst lite om de sociokulturella aspekterna kring 

skolmåltiden.  För att lära sig mer om detta bör man gå djupare in på elevers inställningar och 
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uppfattningar. Därför är det intressant att undersöka elevernas inställningar till vegetarisk kost 

i skolan. 

       

2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka elevers inställning till den vegetariska skollunchen och om 

eleverna är informerade om fördelarna av vegetarisk kost samt undersöka om det finns någon 

skillnad till inställningarna mellan killar och tjejer.  

2.1 Frågeställningar  

 Vilken inställning har eleverna till det vegetariska lunchalternativet? 

 Vilka faktorer påverkar deras val av att äta eller inte äta vegetariskt? 

 Har eleverna blivit informerade om effekterna av vegetarisk kost? 

 Finns det någon skillnad mellan killars och tjejers inställning till skolmaten? 

 

3. Bakgrund 

I bakgrunden behandlas uppsatsen utifrån tre olika huvudområden. Det första området 

fokuserar på vegetarisk kost och det andra området tar upp skolmåltiden som helhet. Det 

tredje området behandlar vad som påverkar elevernas matval och inställning till skolmaten.  

 

3.1 Vegetarisk kost 

I västvärlden har intresset för vegetarisk kost ökat de senaste decennierna och här äter man 

oftast vegetarisk kost på grund av övertygelse baserat på religiösa, etiska eller hälsoskäl. 

Det kan vara fördelaktigt att veta hur maten påverkar hälsan, speciellt om man har en 

vegetarisk kosthållning. Kroppen behöver energi, protein, fett kolhydrater och flertal 

näringsämnen för att fungera och att veta vilka näringsämnen som återfinns i vilka livsmedel 

är därför speciellt viktigt om man väljer att utesluta vissa livsmedel ur sin kost (Abrahamsson 

et al., 2013). För att människans kropp ska fungera behövs även essentiella aminosyror som 

kroppen inte själv kan producera, vilket gör att man måste få i sig dem via kosten. Proteinrika 

animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter är vanliga källor till essentiella 

aminosyror men man kan även få i sig aminosyrorna via proteinrika vegetariska livsmedel så 

som baljväxter och nötter.  Utesluts animalier från kosten kan man ändå med en väl 

komponerad kosthållning få i sig de näringsämnen man behöver, speciellt de essentiella 

aminosyrorna (Jonsson Olsson, 2015). Några livsmedel som är särskilt viktiga i den 

vegetariska maten är baljväxter, fullkornsprodukter, grönsaker, rotfrukter, frukter, magra 
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mejeriprodukter, berikade vegetabiliska drycker och vegetabiliska matfetter. Dessa livsmedel 

behövs för att täcka upp näringsämnena man förlorar när man inte äter tillräckligt med 

animalier. Det är viktigt att välja näringsriktiga livsmedel med omsorg om man bestämmer sig 

för att utesluta en eller flera livsmedelsgrupper ur kosten om man exempelvis är vegetarian 

eller vegan. Vegetarisk mat kan innehålla alla näringsämnen kroppen behöver men desto fler 

livsmedel man utesluter, desto viktigare blir det att man äter näringsriktiga livsmedel. 

Kosttillskott eller berikade produkter med vitamin B12 och vitamin D kan behövas om man 

inte äter någon form av animaliskt livsmedel (SLV, 2017a).  

 

Tabell 1. Olika sorters vegetarisk kosthållning. 

Benämning Innebörd 

Vegansk Livsmedel enbart från växtriket  

Laktovegetarisk  Livsmedel från växtriket och mejeriprodukter  

Lakto-Ovo-vegetarisk  Livsmedel från växtriket, mejeriprodukter och ägg  

(Abrahamsson et al., 2013) 

 

Det finns olika varianter av vegetarisk kost. Lakto- ovo-vegetarianer äter vegetabiliska men 

även animaliska livsmedel i from av mjölkprodukter och ägg. Lakto-vegetarianer äter 

livmedel från växtriket och mejeriprodukter men utesluter ägg från kosten. Veganer äter 

ingenting från animalier och är den striktaste formen utav vegetarianism (Abrahamsson et al., 

2013) 

 

3.2 Skolmaten  

Skolmaten har flera högra krav på sig, den ska kunna jämföras med måltider som äts hemma, 

det ska vara näringsriktig och kostnadsfri samtidigt som skolorna har en stram budget att utgå 

ifrån (Persson Osowski, 2012).  Den 1 juli 2011 tillkom en ny skollag som säger att 

skolmåltiderna inte bara ska vara kostnadsfria utan även vara näringsriktiga. ”Bra mat i 

skolan” är ett dokument utformat av livsmedelverket där det finns riktlinjer som ska vara till 

stöd för de som arbetar med skolmåltider. ”Bra mat i skolan” har en måltidsmodell med sex 

ledord på hur skolmåltiden ska vara; säker, god, näringsriktig, hållbar, trivsam och 

integrerad (SLV, 2013).  
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                                             Figur 1. Måltidsmodellen. Källa: SLV 2013. 

 

3.2.1 Säker 

Begreppet säkra måltider innefattar att maten ska vara säker ur ett hygieniskt, mikrobiologiskt 

och allergiperspektiv. Alla som arbetar med skolmåltiderna bör känna till och tillämpa 

branschriktlinjerna ”Handbok för säker mat i vård, skola och omsorg” på ett sätt som passar 

den enskilda verksamheten.  Både alla som arbetar i kök eller matservering, ska vara friska 

och klädda lämpligt för arbetsuppgifterna. Det är viktigt för både vuxna och barn att lära sig 

goda hygienrutiner kopplade till måltiderna, så som handhygien. Maten ska vara säker, 

oavsett om den tillagas av kökspersonalen eller levereras från en annan verksamhet (SLV, 

2013). 

 

3.2.2 God 

Att laga god mat kräver bra råvaror, kunskap och engagemang. Även hur måltiden presenteras 

och serveras kan ha stor inverkan (SLV, 2017c). Livsmedlen som används till 

skolbespisningen bör vara av god kvalitet oavsett om maten lagas från råvaror eller med hjälp 

av hel- och halvfabrikat. För att maten ska bli så välsmakande som möjligt bör personalen i 

köket ha vetskap om vilka tillagningsmetoder som är lämpligast vid beredning av olika 

maträtter. Även specialkosten ska vara god och lagad med omsorg (SLV, 2013). 

 

3.2.3 Näringsriktig 

Nordiska näringsrekommendationerna (NNR) har använts som underlag i ”Bra mat i skolan” 

för rekommendationer av dagligt intag av näringsämnen och energi. Rekommendationerna i 

NNR är till för att reducera risken för kostrelaterade sjukdomar och att bidra till ett hälsosamt 

liv. Skollunchen ska sträva efter att ge 25-35 % av det dagliga energiintaget och cirka 30 % av 

elevernas dagliga intag av vitaminer och mineraler. Måltiden ska innehålla protein, 

kolhydrater och fett av god kvalitet.  För att få en bra balans mellan näringsämnena i måltiden 
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används tallriksmodellen. Den visar lämpliga proportioner mellan måltidens olika delar (SLV, 

2013). 

 

3.2.4. Hållbar 

Genom att göra medvetna livsmedelval och arbeta miljömedvetet kan man undvika att 

skolmåltiderna belastar miljön i onödan. Några miljövänliga åtgärder kan vara samordning av 

varutransporter, minskad energianvändning och källsortering. Det är dessutom viktigt att 

arbeta för att minska matsvinnet (SLV, 2017c). Genom att exempelvis öka andelen 

vegetabilier i kötträtter, eller ha ett vegetariskt alternativ kan skolan bidra till minskad 

belastning på miljön (SLV, 2013). Genom att göra det miljövänligare och hälsosammare 

alternativet till det enklare valet kan man påverka individernas konsumtion (Richard, 

Sunstein, 2003) 

 

3.2.5 Trivsam 

Maten på tallriken är inte det enda som påverkar matgästers upplever av måltiden. Hur 

måltiden upplevs beror på flera faktorer som skapar helheten och stämningen kring måltiden. 

Beroende på person och hälsotillstånd upplever människan omgivningen som trivsam vid 

olika tillfällen (SLV, 2017c). Måltidens sammanhang är viktigt för inställningen av måltiden. 

Måltidens sammanhang innefattar maten som ska ätas, den som ska äta den och var den äts. 

Dessa faktorer bör vägas in, då de är beroende av varandra för att skapa ett bra 

måltidssammanhang (Gustafsson, Öström, Johansson, Mossberg, 2006). Matsalen ska därför 

utformas så att lunchgästerna tycker att det är trevligt att äta där. För att skapa en trivsam 

miljö kan växter, skärmar och belysning användas (SLV, 2013).  

3.2.6 Integrerad 

Skolmåltiden ses som en del i skolans utbildningsverksamhet. Måltiden används som ett 

pedagogiskt verktyg i undervisningen och ska väcka elevernas nyfikenhet kring mat. Lunchen 

i skolan ska vara ett andrum från studierna där eleverna har möjlighet att känna gemenskap, 

delaktighet och meningsfullhet. För att uppnå en social samvaro är det fördelaktigt om elever 

och pedagoger får möjligheten att äta tillsammans (SLV, 2017c).  Den pedagogiska måltiden 

bidrar till att ge eleverna en positiv upplevelse av måltider och en naturlig inställning till mat 

(SLV,2013). För att främja delaktighet är det viktigt att eleverna ska få möjligheten att 

påverka måltidsmiljön och vilken mat som serveras (SLV, 2017c). 
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3.3 Ungdomars inställningar och val kopplade till mat och måltider  

Det finns flera skäl till att människor idag väljer att äta vegetariskt oftare, det kan bero på hälsa, 

miljö, kulturella skäl eller för att vegetarisk mat idag är mer lättillgängligt och att folk tycker den 

vegetariska maten är godare än mat med kött (SLV, 2017a). Dahlgren (2010) beskriver i sin 

studie att under uppväxten tar barn mer kontroll över sitt sina liv allt efter som. Identiteten tar 

form från kulturella uttryck så som t.ex. kläder, språk, musik och matvanor. I samband med 

familjens inflytande formas individens sätt att utrycka sig och möjligheter att framhäva sin 

identitet och sociala tillhörighet med olika val. Ett flertal faktorer kan alltså påverka barns och 

ungdomars val av mat. Glanz, Story, Kaphingst, Robinson-O’Brien (2008) beskriver dessa 

faktorer som fyra nivåer som tillsammans påverkar kostvanorna; individuell nivå, social 

miljö, fysisk miljö och makronivå. Den individuella nivån innefattar matval, beteenden, 

biologiska och demografiska aspekter. Den sociala miljöns influenser syftar på familj, vänner 

samt andra sociala interaktioner och normer. Den fysiska miljön inkluderar bland annat hem, 

arbetsplats, livsmedelsbutiker, restauranger eller den miljön som det fokuseras på i denna 

studie, skolan. Makronivån är mer övergripande och fokuserar på samhället i helhet, inklusive 

ekonomiska och politiska strukturer. Kön genomsyrar samtliga livsaspekter, inklusive 

måltiderna (Sobal, 2006). Wardle. Haase, Steptoe, Nillapun, Jonwutiwes, Bellisie (2016) 

påvisar i sin studie att män och kvinnor resonerar olika kring matval. Studien styrker att kön 

kan kopplas till oliks inställningar kring kostvanor.  

 

4. Material och metod 

I förhållande till syftet valdes en semistrukturerad enkätundersökning med både kvantitativa 

och kvalitativa inslag för att besvara frågeställningen. Metoden som valts är till för att 

undersöka elevernas uppfattning om det vegetariska lunchalternativet samt ta fram 

beskrivande statistik kring detta.  

 

För att få fram vilka inställningar eleverna hade till vegetarisk mat användes en kvantitativ 

metod med kvalitativa inslag. Den kvantitativa forskningsmetodiken betyder att man gör 

mätningar och resultatet blir kvantitativ data som sedan omvandlas till statistik. 

Undersökningens syfte var också att bidra till förståelsen kring olika människors sätt att 

reagera eller resonera, vilket innebär att det också behövs användas en kvalitativ metod.  

Enligt Albinsson, Wendin och Åström (2013) handlar kvalitativa undersökningar om att ta 

reda på behov, önskemål, attityder och värderingar.  Undersökningen analyserades på ett 

induktivt sätt, vilket innebär att man utifrån resultaten tolkar och drar slutsatser. 
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4.1 Urval 

Urvalet i undersökningen är målstyrt. Utifrån uppdragsgivarens önskemål valdes den grupp 

elever som skulle undersökas. Urvalet inkluderade tjejer och killar i årskurs 6 på en skola 

inom kommunen. Vid ett målinriktat urval väljs personer ut för att det är av relevans för en 

förståelse av en social företeelse (Bryman, 2011). Eleverna är i detta fall relevanta att 

undersöka då det är deras miljö man vill utvärdera och förbättra.  

 

4.2 Utformning av enkät 

För att få in både den kvantitativa och kvalitativa forskningen gjordes en semistrukturerad 

enkät, där det fanns sluta frågor med svarsalternativ och öppna frågor där respondenterna 

själva formulerade svaren med egna ord. Öppna frågor lämnar utrymmer för ovanliga eller 

oförutsedda svar samtidigt som man inte leder respondenternas svar i någon specifik riktning 

(Bryman, 2011) Enkäten skulle hållas kort för att upprätthålla undersökningens syfte och för 

att undvika irrelevant data. För inspiration undersöktes enkäter från liknade forskning så som; 

Persson Osowski (2012) studie om måltidsmönster, Fritiofsson Fernqvist (2013) studie om 

ungdomars inställningar till vegetarisk mat i skolan och Dahlgrens (2010) kvalitativa studie 

om gymnasielevers beskrivningar av måltidskvalitet.  Först gjordes ett utkast på en enkät som 

sedan reviderades av handledare. Efter ytterligare ändringar och precisering av frågeställning 

och syfte var det uppdragsgivarens tur att gå igenom enkäten för ytterligare bearbetning och 

feedback. Den slutgiltiga godkända produkten blev en semistrukturerad enkät med totalt nio 

frågor (se bilaga 1). För att undvika att respondenterna skulle missuppfatta frågorna 

genomfördes en pilotstudie där en oberoende skolklass i samma ålder fick genomföra enkäten. 

Efter att svaren analyserades utifrån pilotstudien gjordes en korrigering på en 

frågeformulering innan den slutgiltiga enkäten godkändes för användning till den riktiga 

undersökningen.  

  

4.3 Insamling av data 

Skolan som undersökningen skulle genomföras på kontaktades av författaren där det framgick 

vad för undersökning som skulle genomföras och vad den skulle gå ut på. Efter att ha fått 

tillstånd från klassföreståndaren och godkännande vårdnadshavare bokades det in ett besök på 

skolan där datainsamlingen genomfördes. Enkäten delades ut under lektionstid då alla 

sjätteklassare på skolan var samlade. Eleverna blev först informerade om själva 

undersökningen, dess syfte och de etiska aspekterna innan de valde att delta i enkäten. 
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Enkäten tog mellan 5-7 minuter för respondenterna att besvara. Totalt var det 26 stycken 

elever som deltog i undersökningen.  

 

4.4 Analys av data 

Analysarbetet som utförts har gjorts utifrån innehållsanalys som följer den metod som Bryman 

(2011) presenterar i Samhällsvetenskapliga metoder (sid. 281). Svaren från de öppna frågorna 

lästes igenom först en gång för att få en snabb överblick. Anteckningar gjordes utifrån de tankar 

och funderingar som uppkom under tiden som enkäterna lästes igenom. Materialet kodades 

genom att ord som var återkommande, stack ut eller specifika skrevs in i ett enskilt dokument. 

Datamaterialet från enkätundersökningens öppna frågor bearbetades sedan utifrån Glanz et 

al., (2008) fyra nivåer; individuell nivå, social miljö, fysisk miljö och makronivå och sedan 

gjordes en skriftlig sammanställning. Efter kodning och bearbetning av svaren på de öppna 

frågorna drogs sedan slutsatser som i studien presenteras i resultatet.  

 

Svaren på de slutna frågorna sammanställdes och matades in manuellt i Excel. Varje fråga hade 

ett eget Exceldokument. I Excel omvandlades datan till beskrivande statistik för att få en 

överblick av svaren på de slutna frågorna. För att fastställa den statistiska signifikansen i 

skillnaderna mellan killar och tjejer gjordes ett Chi-två test. Testet visar om det finns ett mönster 

i hur de olika könen har svarat eller om det är slumpmässigt (Bryman, 2011). I den aktuella 

studien är nollhypotesen (H0) att det inte finns ett mönster och att svaren är slumpmässiga. 

Mothypotesen (H1) var då att det inte finns ett mönster och att resultatet inte är slumpmässigt.  

Efter att hypoteserna formulerades beräknades de förväntade värdena i Excel. Därefter 

beräknades p-värdet för att fastställa om resultatet var signifikant eller inte. Det finns en risk 

att man drar slutsatsen att det finns en skillnad (att man förkasta H0 trots att skillnaden i 

verkligheten inte existerar (H0 är sann). Sannolikheten för detta benämns 

som signifikansnivå = sannolikheten att förkasta H0 när H0 i själva verket är sann. 

Signifikansnivån anges som α. Felrisken 5 % (α = 0,05) är vanligt förekommande och har 

därför valts i denna studie. Det innebär att, för att resultatet skall vara signifikant, skall p-

värdet vara ≤ 0.05 

 

 

4.5 Litteratursökning  

De kriterier som utgåtts ifrån i litteratursökningen har innefattat litteratur som handlar om 

vegetarisk kost, skolmat, elevers inställningar till skolmaten samt matens klimatpåverkan. För 
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att uppsatsen ska vara baserad på aktuell fakta har litteratur som från år 2000 och framåt 

används. Litteratursökningen gjordes via Högskolan Kristianstads databasverktyg Summon, 

HKR databasen DIVA samt Google Scholar. Sökorden som användes var vegetariskt, 

vegetarisk mat, skolmåltider, vegetarisk mat fördelar, hälsa vegetariskt, matval, ungdomars 

matval skollunch, attityder mat, chi-två test och vegetarisk lunch.  Genom att granska tidigare 

uppsatser om vegetarisk kost, skolmat och inställningar hittades viss litteratur.  

 

5. Etiska överväganden 

Det finns fyra krav som bör följas vid humanistisk- och samhällsvetenskaplig forskning 

(Johansson, 2011). Kraven är uppdelade i informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. Dessa regler har följts för att göra arbetet så etisk 

korrekt som möjligt. Informationskravet innefattar att de medverkande blivit informerade om 

forskningens syfte och tillvägagångsätt innan de deltagit i enkäten. Det har även framgått att 

medverkan är frivillig och kan avbrytas.  Eftersom deltagarna är i åldersgruppen 12-13 år och 

inte är myndiga har ett informationsblad vidarebefordrat från klassföreståndarna till 

föräldrarna med information om undersökningen (Se bilaga 2). Skulle någon av föräldrarna 

bestrida att deras barn deltog i studien så kunde de informera både författaren och lärarna om 

det. Enkätundersökningen är helt anonym för deltagarna och för att de inte ska gå att 

identifiera dem så är även skolan som undersökningen genomförts på anonym i rapporten. För 

att materialet som samlats in inte ska hamna i fel händer kommer det att förstöras när 

kandidatuppsatsen är avslutad. Detta görs för att säkerhetsställa nyttjandekravet som säger att 

materialet enbart får användas till forskningsändamålet (Johansson, 2011).  

 

6. Resultat 

Resultatet innehåller data från 26 enkäter som lämnades ut på en skola i Karlshamn kommun. 

Respondenterna går i årskurs sex och det var 16 killar och 10 tjejer som deltog.  Resultatet 

visar elevernas inställningar till vegetarisk mat. Detta innefattar kvalitativa resultat som 

exempelvis anledningar till varför eleverna väljer eller inte väljer att äta vegetariskt. De 

kvantitativa resultaten visar på hur ofta eleverna äter den vegetariska maten och vilken som är 

den populäraste vegetariska rätten. Det kvantitativa resultatet visar även vad eleverna tycker 

om skolmaten sedan införandet av vegetariskt alternativ och hur nöjda de är med skolmaten 

över lag.  

 

6.1 Elevernas inställningar till vegetarisk kost 
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Innehållsanalysen visade att faktorerna som var betydande för att eleverna valde det 

vegetariska alternativet berodde främst på individen och den fysiska miljön de befann sig i. 

Det vegetariska lunchalternativet valdes av eleverna främst på grund av nyfikenhet. Det 

uttrycktes även från flera elever att de tyckte smaken var avgörande till varför de valde den 

vegetariska maten. Smaken på blandkosten kunde avgöra om eleverna valde det vegetariska 

alternativet istället. Det fann också elever som inte valde blandkosten för de inte gillade 

smaken av kött och då var vegetariskt ett bra alternativ för dem.  Elevernas etiska och 

religiösa ståndpunkt hade också inverkan på varför det vegetariska alternativet valdes.  I 

analysen uppkom det att flera av eleverna tydligt associerade den vegetariska måltiden med 

ett bra miljöval och valde det vegetariska alternativet på grund av att det ”kändes bättre”.  

 

Innehållsanalysen pekar på att faktorerna som var betydande för att eleverna inte valde det 

vegetariska alternativet också berodde främst på individen och personliga preferenser. Det 

främsta argumentet till de negativa inställningarna till vegetarisk kost var avsaknandet av kött. 

Majoriteten, fräst killarna uttryckte att kött var en viktig del av måltiden. I samband med 

avsaknandet av kött uppfattades den vegetariska maten som inte speciellt mättande vilken 

avgjorde att man avstod från att välja det. Så längde det fanns en kötträtt skulle dessa elever 

mest troligen inte välja att äta det vegetariska alternativet frivilligt.  

 

Citat elev åk 6: 

”- Jag gillar kött, man blir inte mätt på vegetariskt ” 

 

Smaken, konsistensen och presentationen av den vegetariska maten var också huvudsakliga 

anledningar till att eleverna inte valde att äta vegetariskt. I samband med smak och textur uttryckte 

sig några elever om sitt ogillande av grönsaker. Den vegetariska maten bestod främst av grönsaker 

och speciellt grönsaker som eleverna ogillade som exempelvis baljväxter.  

 

Citat elev åk 6: 

”- Vanliga maten känns mer hemlagad. Vegetariska maten känns färdigköpt och att de bara har 

stekt det” 

Citat elev åk 6: 

”- Ibland är det bönor i och de smakar inte gott och är mjöliga ” 

 

6.2 Den vegetariska lunchen 
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En fråga ställdes angående hur ofta eleverna åt det vegetariska alternativet i skolan. Det visade sig 

att 10 av 26 elever aldrig åt det vegetariska alternativet.  Förutom de som aldrig valde det 

vegetariska alternativet var att äta vegetarisk en gång i veckan eller tre dagar i veckan de 

vanligaste svarsalternativen.  

 

Figur 2. Hur ofta eleverna valde att äta den vegetariska kosten. 

 

Fördelningen mellan tjejerna och killarnas svar kring hur ofta de väljer att äta den vegetariska 

måltiden presenteras i figur 3 nedan. Även om könsfördelningen var ojämn, utmärker sig 

killarnas fördelning mellan svarsalternativen då hela nio stycken svarade att de aldrig åt det 

vegetariska alternativet. Av tjejerna som deltog i studien är de endast en tiondel som aldrig 

väljer det vegetariska samtidigt som över hälften av killarna som deltog i studien aldrig valde 

det vegetariska alternativet. I fyra av de sju svarsalternativen var det en jämn fördelning 

mellan killar och tjejer.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Hur ofta tjejer respektive killar valde att äta det vegetariska alternativet. 
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I figur 4 presenteras vilka av de vegetariska skolluncherna som eleverna gillar mest. Här hade 

eleverna möjlighet att välja mer än ett svarsalternativ. Den överlägsna favoriten av 

lunchrätterna var vegetariska nuggets. Quorn fajitas var den rätt som var näst mest omtyckt 

bland eleverna. Den rätt som var minst omtyckta av eleverna var grönsakssås med linser och 

spagetti.  

 

Figur 4. Lunchrätterna eleverna tycker mest om att äta. 

 

6.3 Kunskap och information om vegetarisk kost 

Här presenteras resultatet som rör ungdomarnas kunskaper om vegetarisk mat. Fråga 5 i enkäten 

(se bilaga 1) gick ut på att deltagarna skulle ta ställning till flera alternativ som kan vara skäl 

till varför man väljer att äta vegetariskt. I tabell 2 nedan framgår respondenternas svar. Det 
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allt färre deltagare övertygade, endast nio stycken instämmer helt att vegetarisk kost kan vara 

bra för hälsan. Utöver de nio instämmer majoriteten av de resterande deltagarna att vegetarisk 

kost kan vara bra för hälsan men 1 deltagare instämmer inte och en instämmer inte alls. 

Gällande ekonomin är det jämnt mellan de som instämmer och de som inte instämmer men 

strax över hälften vet inte om vegetarisk kost är bra för ekonomin. 
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Tabell 2. Svarsfrekvens på ” att äta vegetarisk kost är bra för?” 

 Instämmer helt Instämmer Instämmer inte Instämmer 
inte alls 

Vet ej 

Hälsan 9 10 1 1 5 

Miljön 14 10  1 1 

Djuren 12 9  2 3 

Ekonomin 1 4 4 4 13 

 

I enkäten blev eleverna tillfrågade hur de uppfattade sina kunskaper om vegetarisk mat. 

Resultatet visade att en tredjedel ansåg sig ha medelgoda kunskaper. Strax över hälften av 

respondenterna ansåg sig ha lite kunskap kring ämnet och enbart en sjättedel ansåg sig ha god 

kunskap (Se figur 5).  

 

Figur 5. Kunskap gällande vegetarisk mat. 

 

Nedanför presenteras figur 6 och 7 som beskriver resultatet av frågan fördelat mellan killarna 

och tjejerna som deltog i studien. Resultatet visar att 20 % av tjejerna ansåg att de hade god 

kunskap om vegetarisk kost samtidigt som endast 12 % av killarna ansåg desamma (se figur).  

Det fanns även en distinkt skillnad mellan vilka som ansåg att de hade medelgod kunskap om 

vegetarisk kost. Hälften av tjejerna och ungefär en femtedel av killarna tyckte de hade 

medelgoda kunskaper.  Hela 69 % av killarna och 30 % tjejerna uppskattade att de hade lite 

kunskap om vegetarisk kost.  
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Figur 6. Antal tjejers uppfattning om deras kunskapsnivå om vegetarisk kost 

 

 

Figur 7. Antal killars uppfattning om deras kunskapsnivå om vegetarisk kost.  

 

Cirkeldiagrammet (figur 8) föreställer hur många av eleverna som svarar på om lärarna har 
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Figur 8. Elevernas svar på om lärarna hade pratat om vegetariska måltider med klassen. 

 

6.4 Skolmaten som helhet 

Stapeldiagrammet (se figur 9) visar tjejer och killars uppfattningar om det blivit någon 

skillnad på skolmåltiden sedan införandet av vegetarisk kost.  Majoriteten av killarna tyckte 

maten blivit sämre eller inte förändrats alls och enbart tre stycken tyckte att förändringen hade 

gjort skolmaten bättre. Hälften av tjejerna tyckte att skolmaten blivit bättre sedan 

förändringen men drygt den andra halvan tyckte skolmaten blivit sämre. 

 

Figur 9. Antal elevers uppfattningar till införandet av det vegetariska alternativet.  
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Figur 10. Antal elever som är nöjda respektive missnöjda med skolmaten.  

 

Tabell 3. Andel killar respektive tjejer som är nöjda och missnöjda med skolmaten. 

Alternativ Killar Tjejer Totalt 

Nöjd 63% 60% 62% 

Missnöjd 38% 40% 38% 

Totalt 100% 100% 100% 

 

6.5 Chi två test 

Tabell 4. Observerade värden. 

 Killar Tjejer Totalsumma 

Nöjd 10 6 16 

Missnöjd 6 4 10 

Totalsumma 16 10 26 

 

Tabell 5. Förväntade värden. 

 Killar Tjejer Totalsumma 

Nöjd 9.8 6,2 16 

Missnöjd 6,2 3,8 10 

Totalsumma 16 10 26 

P-värdet = 0,89 vilket inte är signifikant om p ≤0.05. Detta betyder att de inte var någon 

signifikans skillnad mellan könen när det gäller graden av nöjdhet med maten.  

 

Nöjda 
16 st; 
62% 

Missnöjd 
10 st; 38% 

Hur nöjd är du med skollunchen och de 
alternativ som finns? 
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7. Diskussion  

Det begränsade målstyrda urvalet från datainsamlingen gör att det kvalitativa och kvantitativa 

resultatet inte går att generalisera. Dock kan man se mönster angående attityder till de 

vegetariska skolluncherna som enligt det begränsade materialet skiljer sig åt mellan eleverna. 

En negativ attityd kan urskiljas bland pojkarna, då över hälften av dem svarade att de aldrig åt 

det vegetariska alternativet. Även om den aktuella studien inte är generaliserbar så kan man i 

Jonsson et al (2015) studie om inställningar till vegetarisk kost också påträffa resultat som 

visar att killar hade en mer negativ inställning till vegetarisk kost än tjejerna. Ett annat 

intressant resultat i den aktuella studien och i Jonsson et al (2015) är att majoriteten av 

killarna ansåg att kött var en viktig del av måltiden. I Enligt Sobal (2006) är kött typisk 

maskulin mat och män betonar gärna kött som en källa till makt och styrka. Det kanske är så 

att killarna i studien inte har något emot vegetarisk kost egentligen utan det handlar mer om 

att de inte vill avstå från att äta kött. Flertalet killar i studien ansåg att de hade lite kunskap om 

vegetarisk kost och detta är kanske den största faktorn till varför de inte väljer att äta det. 

Hade killarna haft mer kunskap om att köttfria måltider kan vara goda och mättande kanske 

det hade varit mer öppna till att prova det vegetariska alternativet. Tjejernas inställning till 

vegetarisk kost upplevs som mer positiv då de generellt åt mer vegetariskt och majoriteten av 

dem ansåg att de hade goda kunskaper om vegetarisk kost. Överlag tolkas elevernas 

kunskapsnivå bristfällig. Fritiofsson et al (2013) har gjort en lite mer djupgående studie kring 

elevers kunskapsnivå kring vegetarisk kost och resultaten i dem påvisar också att eleverna i 

studien har relativ låg kunskap kring ämnet och få av eleverna vet inte vad vegetarisk kost 

innebär. Det är över lag ganska svårt att vara inställsam till någonting man vet väldigt lite om 

vilket syns i resultatet av båda studierna. Det är mycket information som ska processas genom 

eleverna under deras skoltid. Hade man distribuerat tiden annorlunda och försökt få in mer 

kost och näringslära i utbildningen hade det kunna leda till att eleverna blir mer öppna till 

olika typer av kosthållning, råvaror och matkulturer. Anledningen till att eleverna anser att det 

inte har goda kunskaper inom ämnet är för att det de inte pratat om det tillräckligt i skolan. 

Resultatet visade att hälften av eleverna inte uppfattat att de hade pratat om vegetarisk kost i 

skolan vilket anses undermåligt. För att höja elevernas kunskapsnivå inom ämnet bör de prata 

mer om vegetarisk kosthållning i skolan. För att få en ökad förståelse om den vegetariska 

kosten behövs mer information och kunskap nå eleverna och då kan möjligtvis attityden 

förändras till det bättre (Jonsson et al., 2015). Även om de svenska skolmåltiderna idag 
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fungerar finns det ändå förbättringsmöjligheter som t.ex. mer information och utökad 

kommunikation mellan elever, kökspersonal, pedagoger och kostansvariga (SLV, 2013).  

 

Det räcker troligtvis inte med frivilliga åtgärder för att uppnå den optimala måltiden för både 

hälsa och miljö. Offentliga styrmedel behöver också vara delaktiga. Styrmedel i form av 

bindande regler och ekonomi spelar en viktig roll för att främja hälsan och minska 

klimatpåverkan (Jordbruksverket, 2013). Även om man idag har alternativ som är bättre för 

hälsa och miljö anses inte det ”bättre” alternativet vara det självklara valet. Om hälsosammare 

och miljövänligare alternativ hade varit standard i offentliga styrsystem hade man kunnat bli 

mindre benägen att välja det sämre alternativet då det blir ett val som avviker från standarden. 

På detta sätt driver styrsystemet konsumenten till ett visst beteende även fast man fortfarande 

är fri att välja vad man vill och det kallas för libertarian paternalism (Thaler, Sunstein, 2003). 

Information om vikten av minskad köttkonsumtion kan influenserna individers inställningar 

men det behövs ett administrativt ramverk för att kunna påverka ytterligare. Det är inte 

trovärdigt att få alla elever äta enbart vegetariskt kost men styrsystemet ger eleverna möjlighet 

att göra smarta matval genom att göra den vegetariska måltiden som standard varje dag. 

Resultatet i studien är ett sätt att utvärdera och förbättra verksamheten som styrmedel med 

hjälp av att kunna förstå elevernas inställningar kring den vegetariska kosten. 

Enligt de resultaten som framkom i studien så fanns de elever som åt vegetarisk någon gång 

under veckan och det framkom även vilka vegetariska rätter som var populärast bland 

eleverna. Det kan även utläsas i resultatet att det är främst elevernas personliga preferenser 

såsom smak som avgör om de väljer det vegetariska alternativet eller inte. Kan man förbättra 

smaken eller servera de mest populära vegetariska rätterna oftare skulle det kunna påverka 

elevernas matval. Genom dessa resultat kan man vidare utveckla nya och godare vegetariska 

rätter som i sin tur leder till att fler elever att välja vegetarisk. Enligt Larsson et al., (2003) 

studie handlar vegetarianers kostval inte bara om att avstå från animaliska produkter utan att 

det även är en viktig del av deras identitet. Man kan i den genomförda studien se vissa 

likheter med detta då informanternas individuella själ låg till grund för elevernas inställning 

till det vegetariska alternativet. För dem som inte ansåg att smaken var den främsta 

anledningen att de valde vegetarisk kost var det på grund av etiska och religiösa själ. På det 

viset blir maten ett ställningstagande eller en utgångspunkt ifrån ens egna värderingar istället 

för bara något som kroppen behöver för att fungera.  
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Vegetariskt är ett ord som vissa personer associerar till någonting man ogillar redan innan man 

har smakat det.  Personliga preferenser ligger ofta till grund till många förutfattade meningar 

(Persson Osowski, 2012). Dessa förutfattade meningar är en tydlig del av resultatet i studien då 

många av dem som aldrig valde att äta det vegetariska alternativet hade en tydlig negativ 

uppfattning om den vegetariska maten. Den kognitiva bilden av måltiden som finns i hjärnan 

formas av minnen, kontext, kunskap och sammanhang vilket skapar förväntningar. Tidigare 

erfarenheter påverkar kommande måltiders upplevelse (Gustafsson et al., 2006). Eleverna kan 

möjligtvis haft dåliga erfarenheter eller influerats av negativa åsikter om vegetarisk kost 

tidigare vilket gör att de själva väljer att avstå. Attityden till den vegetariska skollunchen hade 

kunnat förbättras om lunchalternativet inte hade placerats i ett specifikt vegetariskt fack utan att 

man istället bara hade benämnt det som ett andra lunchalternativ utan att ge det en specifik 

klassificering. Uppfattningen om att maten är tillfredsställande påverkas av ett flertal faktorer och 

möjligheten att välja är en av dem (SLV, 2017c). Får man delta i selekteringen av maten som 

kommer hamna på ens tallrik utifrån sina egna preferenser och behov ger kan det påverka 

uppfattningen av måltiden. I Persson Osowski (2012) studie påvisas problematiken kring 

människors gemensamma negativitet kring skolmaten vilket är viktigt att ta i beaktning när 

man genomför en studie om elevernas inställningar till mat i skolmiljön då den kan skilja sig 

från elevernas inställningar till mat utanför skolan. Eleverna kanske inte hade haft en lika 

negativ inställning till den vegetariska kosten om den introducerades i deras hemmiljö istället. 

 

7.1 Reflektion över samhälleliga aspekter  

Lunchen i skolan har en betydelsefull uppgift och det är att nå ut till eleverna med information 

om hälsosam god mat och ge dem tillfälle att prova nya maträtter (Jonsson et.al., 2015). 

Eftersom skollunchen i Sverige är kostnadsfri för alla elever i grundskolan kan detta ses som 

en möjlighet att kunna påverka elevernas kostvanor på ett konstruktivt sätt. Även om de 

svenska skolmåltiderna idag är väl utformade finns det ändå defekter som går att åtgärda med 

en utökad kommunikation mellan elever, kökspersonal, pedagoger och kostansvariga (SLV, 

2013). 

 

Maten som produceras, transporteras, konsumeras och slängs står idag för ¼ av 

medelsvenskens klimatpåverkan (Röös, 2012).  Av alla olika livmedel är det kött som står för 

störst andel av den livsmedelsrelaterade miljöpåverkan (Dahlin, Lundström, 2011). 

Justering av skolmaten bör alltså kunna påverka samhällets klimatpåverkan i stort. 
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7.2 kritisk analys av material  

Enligt Bryman (2011) innebär ett målstyrt urval ett icke- sannolikhetsurval.  Författaren hade 

inte som syfte att välja informanter i studien på ett slumpmässigt sätt då informanterna blev 

utvalda av uppdragsgivaren på ett strategiskt sätt. Informanterna är relevanta för de 

forskningsfrågor som formulerats i studien och därför är de valda utav uppdragsgivaren. En 

forskare vill ofta få fram ett urval som kan vara representativt för hela populationen. Det vill 

säga att deltagarna i urvalet hade skiljer sig från varandra när de gäller viktiga kännetecken 

eller egenskaper.  Eftersom det är fråga om ett icke-sannolikhetsurval kan ett målstyrt urval 

inte möjliggöras, en generalisering till en population kan då inte göras. Eftersom urvalet i 

studien är begränsat så kan resultatet inte generaliseras. Urvalet är endast representativt 

utifrån den grupp elever som deltagit i undersökningen och kan inte generaliseras till alla 

elever i årskurs sex inom kommunen eller till elever i andra årskurser på skolan.  

 

7.3 Kritisk analys av metoder 
 
Hade enbart kvalitativt eller kvantitativt arbetssätt använts hade materialet som studerats 

kunnat vara mer omfattande och mer djupgående på respektive del. När man som i den 

aktuella studien kombinerar de två vetenskapsteorierna är det lätt att bli vilseledd i analysen 

och resultatet. Det optimala hade varit att göra enkäten enbart med slutna frågor och sedan 

kompletterat med resultat från en kvalitativ intervjustudie där öppna frågorna hade diskuterats 

med eleverna. Den kvalitativa datan hade blivit mer tillförlitlig om ämnet hade undersökts 

från flera synvinklar där man använts sig av ytterligare en undersökningsmetod, det vill säga 

triangulering (Bryman, 2011). Det är även svårt att göra en innehållsanalys då materialet 

bearbetas mer om man diskuterar det tillsammans med någon. Att göra en kvalitativ 

innehållsanalys som bygger på subjektiv tolkning är en utmaning då forskaren ska ha ett 

objektivt tillvägagångsätt genom studien (Bryman, 2011).   

 

Chi- två testet som genomfördes i studien gjordes för att se om det fanns några signifikanta 

skillnader mellan killarna och tjejernas nöjdhet kring måltiden. Just varför datan kring 

elevernas nöjdhets valdes till testet var för att författaren ansåg den datan var mest intressant 

att göra testet på. Om resultatet hade visat en signifikant skillnad mellan könen hade det 

kunna styrka att det fanns skillnader mellan killar och tjejernas inställning till skolmaten i sin 

helhet. I detta fall kunde man inte styrka detta då resultatet av chi- två testet visade att det inte 

fanns någon signifikant skillnad på nöjdheten mellan könen. Ett alternativ till chi-två testet 
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hade varit att göra ett t-test. T-test är ett liknande test där man gör en hypotesprövning där 

man vill se om det finns någon skillnad mellan två olika populationer (Bryman, 2011).  

 

För att samla in data om attityderna kring den vegetariska kosten gjordes en semistrukturerad 

pappersenkät med öppna och slutna frågor som fylldes i av eleverna. Hade man gjort en 

webbaserad enkät hade antalet respondenter kunnat bli fler då internet och datorer är smidigt 

för både pedagogerna och eleverna att använda.  Till den kvantitativa datan hade en 

webbaserad enkät blivit lättare att analysera då datan i den aktuella studien räknades manuellt 

och fördes in i Excel. Där måste man ta den mänskliga faktorn i beaktning, som kan utgöra en 

risk för att materialet kan vara felräknat trots att datan kontrollerades ett flertal gånger.  

 

Fördelen med att respondenterna svarade enskilt på enkätfrågorna under tystnad är att yttre 

påverkan och grupptryck inte är lika påtaglig som vid en intervju. Fördelen kan vara att 

eleverna känt sig bekväma i situationen då de inte behövde motivera sina val i diskussion med 

andra. I en diskussion med andra elever kan det bli att respondenternas svar blir nyanserade 

av varandra.  

 

7.4 Reflektion över etiska aspekter 

Skolan som varit föremål för enkäten har presenterats som en skola i Karlshamns kommun. 

Då det inte är möjligt att identifiera skolan anses det inte vara integritetskränkande. De frågor 

som ställdes i enkäten betraktas inte som kränkande för elevernas integritet då de främst 

handlar om inställningen till vegetarisk kost. Elevernas rättigheter har tydligt klargjorts i 

samband med genomförandet av enkäten.  Rollen som forskare har varit passiv för att elever 

inte ska känna sig tvingade att medverka.   

 

7.5 Framåtblick mot nya studier  

Framtida studier kan vidare fokusera på distinktionerna mellan tjejers och killars inställningar 

och matval. Vidare studier kan handla om kosten har kopplingar till genus och om matvalen 

skiljer sig mellan olika könsroller. Varför anser majoriteten av killarna att kött är en viktig del 

av måltiden och varför tycker inte lika många tjejer det? 

 

Mat inom förskola, skola och äldreomsorg är ett fenomen som påverkar och berör människor i 

olika åldersgrupper dagligen. Efter som man i den aktuella studien har fokuserat på 

inställningar hos en specifik åldersgrupp hade det varit intressant att i framtiden göra liknande 
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studier om inställningar till vegetarisk kost fast med olika åldersgrupper för att se vilka 

grupper som har mer positiv respektive negativ inställning och om inställningarna till 

vegetarisk kost ändras över tid. 

 

För att i framtiden kunna utveckla och främja den vegetariska kosten bör man fokusera på 

vidare receptutveckling för vegetariska måltider så de blir mer tillgängliga och omtyckta av 

eleverna i skolan. Istället för att enbart fokusera på vegetariska rätter hade recept med 

demitarisk kost där man har halverat köttmängden jämfört med dagens portioner kunnat 

utvecklas. Det kan vara en möjlighet att få eleverna att äta mer grönsaker utan att utesluta kött 

helt och hållet. Demitarisk kost är ännu ett sällan beprövat alternativ inom storhushåll, vilket 

ger förutsättningar för utveckling av recept och näringsberäkningar. 

 

8. Slutsats  

De slutsatser som kan dras av studien är att det är eleverna är både positivt och negativt 

inställda till den vegetariska maten i skolan och att detta beror främst på personliga 

preferenser som t.ex. smak. Även fast det uppkom både positiv och negativ feedback var ändå 

62 % eleverna nöjda med lunchen i skolan. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan killar 

och tjejer nöjdhet av skolmåltiden. Det fanns skiljaktigheter mellan killarna och tjejernas 

uppfattning av det vegetariska lunchalternativet då flertalet tjejer åt vegetarisk någon gång 

under veckan medan majoriteten av killarna aldrig åt det vegetariska alternativet. Främsta 

anledningen till att killarna inte valde det vegetariska alternativet var att de inte ville utesluta 

kött från måltiden. Gällande kunskapsnivån hos respondenterna så tolkar författaren att den är 

bristfällig bland eleverna och att lärarna behöver prata om vegetariska måltider i skolan 

ytterligare. Här syns det också skiljaktigheter mellan killar och tjejer, då större andelen killar 

ansåg att de hade lite kunskap om vegetarisk kost. Då tjejerna över lag hade en mer positiv 

inställning till den vegetariska maten ansåg över hälften av dem att de hade medelgod till god 

kunskap om vegetarisk kost. Flertalet elever uppfattade vegetarisk kost främst som bra för 

miljön och djuren. Trots detta var inte alla elever övertygade om att vegetarisk kost var bra för 

hälsan och allra minst ekonomin. Genom att öka kunskapsnivån kring vegetariskt och 

informera om vilka fördelar som finns, kan antalet elever som aktivt väljer det vegetariska 

alternativet vid skolmåltiden bli fler. Genom att studera de sociokulturella faktorerna till 

elevers matval kan man med utstuderade åtgärder förbättra elevernas inställningar till 

vegetarisk kost vilket som i sin tur kan leda till fler väljer att äta det vilket i sin tur främjar 

arbetet krig miljö och folkhälsan. 
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Bilaga 1 

Den vegetariska skolmaten  
□Kille       □Tjej 

 
Ålder:  
 
Det är självmant att medverka undersökningen. Insamlad information kommer bara 

användas till undersökningens syfte.  Svara genom att kryssa i svarsalternativen i rutorna. 

Stressa inte och fråga gärna om det är något.  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Fråga 1: Hur ofta äter du det vegetariska lunchalternativet i skolan? 

□ Aldrig 

□ Mindre Än 1/Veckan 

□ 1 dagar/Veckan 

□ 2 dagar/ Veckan 

□ 3 dagar/ Veckan 

□ 4 dagar/ Veckan 

□ Varje dag 

 
 

Fråga 2: Vad får dig att välja det vegetariska alternativet i skolan? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________ 

Fråga 3: Vad får dig att välja bort det vegetariska alternativet i skolan?  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________ 

Fråga 4: Har lärarna pratat om vegetariska måltider med er i klassen?  

□ Nej 

□ Ja 

 
Om du svarade ja, vad pratade ni om då?  
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_______________ 

Fråga 5: Nedan finns en rad påståenden i en tabell. Sätt ett kryss i den ruta som passar 
bäst. 
 
Att äta vegetarisk kost är bra för: 
 

 Instämmer helt Instämmer Instämmer inte Instämmer  
inte alls 

Vet ej 

Hälsan      

Miljön      

Djuren      

Ekonomin      

 
Fråga 6: Hur mycket kunskap har du om vegetarisk mat? 

□ God kunskap 

□ Medelgod kunskap 

□ Lite kunskap 
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Fråga 7: Vilken av de vegetariska rätterna som serveras i skolan tycker du är godast? 

□ Äter aldrig det vegetariska alternativet 

□ Grönsaksås med linser och spagetti 

□ Vegetariska nuggets 

□ Quorn Fajitas 

□ Winjekorv  

□ Grönsaks/Bönbiffar 

□ Grönsaksoppa 

□ Annan rätt: _______________________________________________________________________ 

 
 

 
 
Fråga 8: Tycker du att skolmaten förändras sedan införandet av vegetariskt alternativ? 

□ Ja, till det bättre 

□ Ja, till det sämre 

□ Nej, skolmaten har inte förändrats/Ingen skillnad  

 

Fråga 9: Sammantaget, hur nöjd är du med skollunchen och de alternativ som finns? 

□ Mycket nöjd 

□ Nöjd 

□Missnöjd 

□ Kan/ Vill inte ange  

 
 
 

Övriga synpunkter och önskemål: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 

Missivbrev till vårdnadshavare 

Hej!  

Jag är en gastronomistudent från Högskolan Kristianstad. I utbildningen ingår att 

genomföra ett examensarbete. Jag kommer under våren 2017 att vara på ditt/dina 

barns skola under några tillfällen för att göra en enkätundersökning.  Enkäten 

kommer bestå av 9 frågor som handlar om de vegetariska lunchalternativen i skolan. 

Syftet med enkätundersökningen är att undersöka elevernas inställningar till den 

vegetariska skollunchen.  

Uppsatsen kommer att skrivas så att de som läser den inte kan identifiera vad barnet 

eller skolan heter. Jag kommer inte heller använda barns namn, skolans namn eller 

pedagogers namn. Om ni inte vill att barnet ska medverka på något vis i enkäten är 

det viktigt att ni hör av er.  

Om du har någon fråga så kontakta mig.  

Felicia Nilsson  

0733612464  

felicia.nilsson0004@stud.hkr.se 

 

 

 


