
Restaurang- och hotellhögskolan 
Örebro universitet 
                                                              
                                              
                                              
                              
 
 
 
 
 

	  

	  

	  

Varför	  slänger	  ni	  mat?	  
Vad	  som	  påverkar	  högstadieelevers	  tallrikssvinn 

 
 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Datum: 2017-06-06                     Författare: Sanna Henriksson  

Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Handledare: Cecilia Magnusson  
Examensarbete   Sporre 
 
Kursnummer: MÅ1607   Betygsbedömd den: 
 
Provkod: 0101   Betyg:  
 



	   2	  

Restaurang och hotellhögskolan,  
Örebro universitet 
Examensarbete  
Kursnamn: Måltidskunskap och värdskap C, Examensarbete 

 

Kursnummer: MÅ1607 

Provkod: 0101 

Arbetets titel: Varför slänger ni mat? En studie om vad som påverkar högstadieelevers 

tallrikssvinn 

Författare: Sanna Henriksson 

Handledare: Cecilia Magnusson Sporre 

Examinator: Inger M Jonsson	  

	  

Sammanfattning 
Introduktion: De kostnadsfria skolmåltiderna är en förmån i Sverige, trots detta privilegium 

uppstår det 5000- 15000 ton tallrikssvinn dagligen i Sveriges skolor. Detta är ett problem som 

kan påverka elevernas hälsa då eleverna inte få i sig tillräckligt med näring om de slänger 

mat. Tallrikssvinn påverkar inte enbart elevernas hälsa utan har även en stor påverkan på 

miljön genom de onödiga växthusgasutsläpp som uppstår. För den offentliga sektorn är det 

även en ekonomisk fråga, då cirka 1,1 miljoner kronor går i förlust dagligen från elevernas 

tallrikssvinn i den svenska skolan. Five aspect meal model (FAMM) är en modell som 

används för att utveckla måltider ur ett helhetsperspektiv. Denna modell kan vara ett 

användbart redskap för att förstå vilka aspekter som orsakar att tallrikssvinn uppstår i skolan. 

 

Syfte: Studiens syfte är att utifrån FAMM-modellens tre kärnaspekter rummet, produkten och 

mötet studera hur högstadieelever upplever skollunchen och vad som kan påverka att 

tallrikssvinn uppstår. 

 

Metod och material: I denna studie har en enkät med slutna och öppna frågor genomförts 

med 132 högstadieelever i Arboga kommun. Det empiriska materialet har sammanställts i 

cirkeldiagram och de öppna frågornas svar har kodats och kategoriserats. 

 

Resultat: Majoriteten av eleverna tycker att skolrestaurangens miljö är trivsam och att 

bemötandet är positivt följt av att 63 procent är nöjda med maten som serveras. Dock tycker 
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56 procent av eleverna att ljudvolymen i skolrestaurangen har en tendens att vara för hög. I 

mötet mellan skolrestaurangspersonalen och elever visar det att 45 procent av eleverna inte 

hälsar på sina skolkockar. Enkätsvaren visar att 58 procent av eleverna slänger mat ofta eller 

ibland och flera samband har påvisats i resultatet som orsaker till att tallrikssvin uppstår. 

Exempel på detta är att de elever som känner sig stressade i skolrestaurangen har en tendens 

att slänga mat, detsamma gäller även de elever som inte hälsar på skolkockarna följt av de 

som inte tycker eller inte vet vad de tycker angående om skolans mat ska vara miljövänlig. De 

elever som slänger minst tallrikssvinn är de elever som tycker det är viktigt att måltiderna 

som serveras påverkar klimat och miljö så lite som möjligt samt de som inte känner sig 

stressade i skolrestaurangen. 

 

Slutsats: En bättre relation och bemötande mellan skolkockar och elever skulle kunna ge en 

bättre trivsel som på så vis kan bidra till att minska tallriksvinnet. Majoriteten av eleverna 

tycker att ljudvolymen är hög följt av att de tycker alltför många personer vistas i 

restaurangen samtidigt och detta påverkar att tallriksvinn uppstår. Kunskap om mat, hälsa och 

miljö i tidig ålder är en viktig aspekt. Detta för att lära barn och ge dem en förståelse om 

matens påverkan på hälsan samt hur maten påverkar vår miljö och framtid. 

 
Nyckelord: FAMM, hälsa, miljö, matsvinn, skolmåltid och skolrestaurang  
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1.  Introduktion  
Idag serveras kostnadsfria luncher i alla svenska grundskolor (Livsmedelsverket, 2013) och 

skolmåltiden består av minst en varmrätt, salladsbuffé, bröd och dryck (Pattersson & Elinder, 

2015). Den kostnadsfria skolmåltiden är en unik förmån som Sverige har och som endast 

finns i Sverige, Finland och Estland (Livsmedelsverket, 2013). Trots denna förmån som 

svenska skolbarn har uppstår en hel del tallrikssvinn vid de serverade måltiderna i skolan 

(Livsmedelsverket, 2013). Tallrikssvinn innebär den färdiglagade mat som inte äts upp av 

olika anledningar och i snitt slängs cirka 25-30 gram mat per elev i Sverige dagligen 

(Rytterstedt, Leander, & Karlsvärd, 2009). Den mängd tallrikssvinn som uppstår innebär ett 

problem utifrån flera perspektiv (Yao, Shenkui, Xiaojie, Xiaochang, Li & Gang, 2016). Ur ett 

miljöperspektiv innebär det onödiga utsläpp av växthusgaser då extra mark behöver användas 

till odling för att kunna mätta världens befolkning (Yao et al., 2016). Ekonomiskt sett är det 

ett stort problem då tallrikssvinn resulterar i en förlust på 1,1 miljoner kronor dagligen i 

Sverige (Rytterstedt et al., 2009). När eleverna slänger en del av maten från sina tallrikar kan 

detta påverka resterande skoldag i form av försämrad koncentration på grund av att de får i sig 

för lite energi och därmed gör maten inte den nytta den skulle kunnat göra (Rytterstedt et al., 

2009; Prim, 2015).  
 

Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som används för att utveckla, planera och 

analysera måltidsupplevelser inom utbildning, restaurangbranschen och offentliga måltider 

(Magnusson Sporre, 2015; Edwards, & Gustafsson, 2008). Modellen består av fem aspekter 

som spelar en stor roll för hur helheten av en måltid upplevs (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn, & Öström, 2014). Denna studie utgår från FAMM-modellen och analyserar tre av 

modellens aspekter, rummet, produkten och mötet för att se om de påverkar högstadieelevers 

tallrikssvinn. Att det slängs alldeles för mycket mat under skolluncherna gör att det är av 

intresse att undersöka varför tallrikssvinn uppstår och se vad som kan göras för att kunna 

förbättra situationen. Med ett minskat tallrikssvinn i skolorna kommer flera områden att 

påverkas positivt.  

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
De offentliga måltiderna ingår i många personers vardag och totalt serveras tre miljoner 

måltider inom den offentliga sektorn dagligen (Magnusson Sporre, 2015). Av de tre 
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miljonerna utgör 1,4 miljoner skolmåltider. Eleverna behöver få i sig tillräckligt med näring 

för att orka med skoldagen och att äta en ordentlig och näringsrik lunch kan ses bidra till att 

koncentration och inlärningsförmågan ökar (Livsmedelsverket, 2013). I och med att 

tallrikssvinn uppstår under skolluncherna finns en risk att elever inte får i sig tillräckligt med 

näring ifrån skolmåltiden (Prim, 2015). Det är därför viktigt att studera just skolmåltiden för 

att försöka förstå och identifiera vilka faktorer som påverkar eleverna och varför de inte äter 

upp maten på tallriken. Five aspect meal model, FAMM (Gustafsson, Öström, Johansson, & 

Mossberg, 2006) är en modell som tagits fram vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan och den har sitt ursprung i att planera restaurangmåltider, men används alltmer 

inom de offentliga måltiderna (Magnusson Sporre, 2015). Modellen har ett stort fokus i denna 

uppsats och kan därmed kopplas till ämnet Måltidskunskap och värdskap. Rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen är de fem aspekter som ingår i FAMM-modellen 

(Magnusson Sporre, 2015). I denna studie kommer fokus att ligga på modellens kärnaspekter 

rummet, produkten och mötet. Dessa tre kärnaspekter av FAMM-modellen kommer att 

användas i denna studie för att strukturera, genomföra och analysera en undersökning riktad 

mot varför högstadieelever slänger mat. 
 

Tallrikssvinn som uppstår har en påverkan på vår miljö och att stora mängder mat slängs 

innebär att allt mer mat behöver odlas för att kunna mätta världens befolkning (Yao et al., 

2016). Detta innebär att mer mark behöver användas till odling vilket därmed resulterar i 

extra utsläpp av växthusgaser (Loxbo, 2011; Yao et al., 2016). Denna uppsats kan därför även 

kopplas till begreppet Den medvetna måltiden som används vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan och som bland annat innefattar ett hållbarhetsperspektiv av 

måltiden (Magnusson Sporre, Jonsson, & Pipping Ekström, 2015). Uppsatsens ansats ligger 

också nära ämnet miljövetenskap som är en viktig del i Måltidsekologprogrammet (Örebro 

Universitet, 2016). Med tanke på att tallrikssvinn påverkar miljön negativt är det viktigt att 

belysa detta problem inom den offentliga måltidens skolluncher. 
 

3. Teoretisk bakgrund  
Detta kapitel består av fyra avsnitt; den svenska skolmåltiden, Five Aspect Meal Model, 

pedagogisk måltid och matsvinn. Vissa avsnitt innehåller även underrubriker som är 

relaterade till avsnitten. 
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3.1 Den svenska skolmåltiden 
För drygt 70 år sedan genomfördes ett beslut av riksdagen om att svenska skolmåltider skulle 

införskaffas med hjälp av statliga bidrag (Persson Osowski, 2012), men det var först på 1990-

talet som skollunchen lagstiftades i hela Sverige och därmed blev hela landets skolmåltider 

fria från kostnader för eleverna (Livsmedelsverket, 2013; Magnusson Sporre, 2015). De 

kostnadsfria skolmåltiderna ansågs vara ett tillvägagångssätt för att kunna förbättra elevernas 

matvanor och andra praktiska handlingar som hör måltiden till, som till exempel bordsskick 

(SkolmatSverige, 2017). Den största anledningen till att fria skolmåltider infördes var för att 

kunna arbeta för ett mer rättvist och jämställt samhälle (Persson Osowski, 2012). Detta 

skedde i en tid då det började anses mer viktigt att kvinnor skulle få chans att arbeta och vistas 

i andra sammanhang än hemmet och inte enbart stå för hemmets alla tillagade måltider 

(Gullberg, 2006; Persson Osowski, 2012).  
 

En annan anledning till införandet av fria skolmåltider var för att hindra barnen från 

ohälsosamma matvanor och det lades därför fokus på att skolmåltiden skulle vara 

näringsriktig (Persson Osowski, 2012). Skolmåltiden infördes också för den hälsofrämjande 

effekten av just näringsrik mat, som i sin tur kunde leda till ett friskare samhälle (Gullberg, 

2006; Persson Osowski, 2012). Sedan länge har det varit viktigt att skolmåltiden skall vara 

näringsrik och år 2011 gjordes ett verkställande då det blev lag på att måltiderna som serveras 

i skolan skulle vara näringsriktiga (Livsmedelsverket, 2013). Måltiderna skulle innehålla så 

pass mycket energi och näring att barnen skulle orka med hela skoldagen (Livsmedelsverket, 

2017) och rekommendationen av skolmåltiden var att den skulle stå för cirka 30 procent av 

det totala dagliga kaloriintaget (Persson Osowski, 2012). För att kunna uppnå dessa mål finns 

webbplatsen och verktyget SkolmatSverige som forskare vid Karolinska institutet och 

Stockholms läns landsting skapat (SkolmatSverige, 2017). Verktyget inkluderar flertalet 

aspekter som enskilda kommuner kan arbeta med. För att kunna se måltiden ur ett 

helhetsperspektiv inkluderas bland annat aspekter som utbudet av den serverade maten, 

matens miljöpåverkan, service, pedagogik och matens näringsinnehåll (SkolmatSverige, 

2017). 

 

Idag serveras närmare 1,4 miljoner skolmåltider i Sverige dagligen (Livsmedelsverket, 2013). 

Skolorna erbjuder en gratis lunch som består av en varm måltid, salladsbuffé, bröd och dryck 

(Patterson & Elinder, 2015). En måltid som är hälsosam och näringsrik resulterar i att 

eleverna får en bättre koncentrationsförmåga och inlärningen påverkas positivt 
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(Livsmedelsverket, 2013). Att skolmåltiden idag är hälsofrämjande, som även var en av 

orsakerna till införandet av skolmåltiden under 1900-talet ses än idag som ett bidrag till att 

kunna arbeta för ett bättre och hälsosammare samhälle (Livsmedelsverket, 2013). 
 

3.2 Five Aspect Meal Model (FAMM) 
FAMM har utvecklats som en teoretisk modell vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan och består av fem aspekter som beskriver måltiden som helhet; rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Gustafsson et al., 2006; Magnusson Sporre et al., 

2013). Dessa fem aspekter är användbara för att kunna strukturera upp en måltid då man ser 

till både planering, förberedelser och utförandet (Magnusson Sporre, 2015). FAMM-modellen 

har ursprungligen tagits fram för att strukturera utbildning för restaurangpersonal och 

modellens utformning har hämtat inspiration från restaurangguiden Guide Michelin 

(Magnusson Sporre, Jonsson, & Pipping Ekström, 2013).  

 

3.2.1 Rummet, produkten och mötet 
I denna studie kommer fokus att ligga på FAMM-modellens tre kärnaspekter rummet, 

produkten och mötet. När man planerar en måltid är det viktigt att tänka på att det är många 

aspekter som spelar in (Livsmedelsverket, 2013). Det är inte enbart maten som ligger på 

tallriken utan det finns många faktorer runt om som påverkar oss (Livsmedelsverket, 2013). 

Aspekten rummet har en stor betydelse för vår upplevelse under en intagen måltid och det är 

med fyra av våra fem sinnen som vi upplever rummet; syn, lukt, känsel och hörsel 

(Gustafsson et al., 2014). Färger, möbler, musik, ljudnivå och temperatur spelar en mycket 

stor roll för hur vi upplever ett rum (Gustafsson et al, 2014). Till exempel kan en för hög 

ljudnivå i ett rum, som upplevs med hörseln förknippas med stress. Samtidigt kan vi med 

hjälp av känseln uppleva temperatur, som i vissa fall kan upplevas kall och därmed få oss att 

känna kyla (Gustafsson et al., 2014). Detta är faktorer som kan påverka oss negativt eller 

positivt inför och under en intagen måltid (Gustafsson et al., 2014).  
 

Mötet innefattar de sociala aspekterna som uppstår under ett restaurangbesök och inbegriper 

bland annat mötet mellan personal och gäst samt gäster emellan (Gustafsson et al., 2014). En 

annan anledning som kan påverka gästens upplevelse är personalens bemötande, beklädnad 

och språkkompetens (Gustafsson et al., 2014). Produkten, som består av måltiden bör tillredas 

utifrån kunskap om matens kemi och matlagning (Edwards et al., 2008). Synen, som är vårt 
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dominerande sinne är det sinne som påverkar vårt första intryck när en måltid intas 

(Gustafsson et al., 2014) och det är därför viktigt att kockar är kunniga inom både de 

teoretiska och praktiska momenten som ingår i matlagning för att kunna servera en så bra 

slutprodukt som möjligt med en estetiskt tilltalande presentation (Edwards et al., 2008). 
 

3.2.2 Måltidsmodellen 
Måltidsmodellen är ett redskap som är framtaget av Livsmedelsverket (2017) och som kan 

användas i skolor för att lättare få en helhetsbild över hur en bra måltid ska vara. Redskapet 

innefattar sex pusselbitar: god, integrerad, trivsam, näringsriktig, hållbar och säker. 

Pusselbiten god innebär att maten som serveras ska vara hälsosam och god samt att råvaror av 

bra kvalitet ska användas för att få så bra och smakliga måltider som möjligt. En måltid som 

är integrerad innebär att pedagogerna gör eleverna sällskap i matsalen för att skapa 

gemenskap följt av att skolrestaurangens miljö ska vara trivsam och avskärmningar, blommor 

och ljuddämpare är ett sätt att uppnå detta. Maten ska vara näringsriktig och ge barnen energi 

för att orka med skolarbetet och att leka under skoldagen samt skapa en bra grund för barnens 

matvanor. Hållbar och säker är de två sista pusselbitarna som innefattar att skolmåltiderna 

inte ska belasta miljön mer än nödvändigt och att kökspersonalen bland annat ska ha 

kompetens angående livsmedelssäkerhet (Livsmedelsverket, 2017). Motivet till att det finns 

flertalet pusselbitar beror på att det är viktigt att ha en helhetssyn över vad som påverkar en 

måltid. Måltidsmodellen har utgått ifrån FAMM-modellen men har även utvecklas genom 

praktiska erfarenheter för att få måltiderna så trivsamma som möjligt (Livsmedelsverket, 

2017). Detta redskap används inom de offentliga måltiderna för att få en helhetsbild och för 

att kunna genomföra och förbättra måltidsupplevelsen (Livsmedelsverket, 2017). 

 
3.3 Pedagogisk måltid 
Idag finns det en så kallad pedagogisk måltid inom skolan och den innebär att lärarna gör 

eleverna sällskap och deltar vid skolmåltiderna (Parinder, Prell, & Gustafsson, 2015). Den 

pedagogiska måltiden skiljer sig skolor emellan men till stor del handlar den om att 

socialisera vid matbordet och vissa pedagoger fokuserar även på att prata specifikt om 

måltiden som intas (Parinder et al., 2015). Orsaken till att upplägget skiljer sig åt mellan 

skolor beror på att de enskilda kommunerna själva avgör vissa av kraven som ska uppnås 

under skolans intagna måltider (Sepp, 2002). 

 



	   11	  

Det är känt att barn har svårt för nya smaker och i de flesta fall väljer de att äta mat som de 

känner till och vet att de gillar (Sepp, 2002). Tanken med den pedagogiska måltiden är bland 

annat att lärarna ska kunna påverka barnens synsätt på måltider genom att vara bra förebilder, 

till exempel genom att få eleverna att våga smaka på nya råvaror (Rytterstedt et al., 2009). 

När pedagoger deltar och kommunicerar under måltiden kan detta även bidra till att elever 

bygger upp kompetens om den koppling som finns mellan hälsa och måltidens påverkan på 

miljön (Livsmedelsverket, 2016). En varierad kost och att gilla olika livsmedel har flera 

fördelar eftersom att många näringsämnen som kroppen behöver oftast finns i olika livsmedel, 

samt att en variation av livsmedel utvecklar våra smakpreferenser och berikar upplevelsen av 

måltiden (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Offentliga måltider har traditionellt setts som “andra klassens måltider” som förknippas med 

oinspirerad personal och oprofessionellt bemötande (Persson Osowski, 2012). Dessutom 

förklarar Poppendieck (2010) att skolmåltider haft ett dåligt rykte och kopplas samman med 

långa köer, tråkiga miljöer och stress och skolmåltiden associeras därför ofta med något 

negativt. Det Persson Osowski (2012) nämner angående oprofessionellt bemötande från 

personalen menar Prim (2015) kan ha en koppling till att tallrikssvinn uppstår. 

Kommunikation och den sociala interaktionen har ett stort inflytande på hur måltiden upplevs. 

Prim (2015) menar att en bättre relation och ett gott bemötande visar på goda förutsättningar 

för att måltider kommer att uppskattas mer och därmed kommer troligen tallrikssvinnet att 

minska. 
 

3.4 Matsvinn  
Med matsvinn menas den mat som produceras i syfte för människoföda men som av olika 

anledningar inte förtärs (Jordbruksverket, 2017). Varje år, världen över slängs cirka 1,3 

miljarder ton matsvinn (Scholz, 2013; Katajajuuri, Silvennoinen, Hartikainen, Heikkilä, & 

Reinikainen, 2014). Detta resulterar i att cirka 127 kilo ätbar mat slängs per person och år 

(Naturvårdsverket, 2014). Den höga siffran skulle kunna förhindras om maten hade hanterats 

annorlunda (Naturvårdsverket, 2014). Den enskilde konsumenten är den grupp i 

livsmedelskedjan som står för den största delen matsvinn (Canali et al., 2016). I de flesta fall 

handlar det om att matinköp i hushåll inte är planerade, vilket ofta resulterar i att alltför 

många livsmedel köps hem på en och samma gång och som sedan inte hinner ätas upp och 

behöver därför till slut slängas (Naturvårdsverket, 2016). Jagau & Vyrastekova (2016) menar 
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att konsumenter är i behov av att få mer information om hur matsvinn påverkar miljön och att 

en större medvetenhet kan leda till att matsvinn kan minska. Detta gäller även inom skolor, då 

kunskap om bland annat svinnets negativa miljöpåverkan i form av energianvändning och 

förbrukning av råvaror kan få elever att minska sitt tallrikssvinn (Rytterstedt et al., 2009).  

 

Matsvinn har visats bli ett allt större problem i världen och det påverkar miljö och 

resursanvändningen negativt (Yao et al., 2016). De senaste åren har siffror tagits fram som 

visar att en tredjedel av all mat som produceras kasseras genom livsmedelskedjan (Canali et 

al., 2016). Orsaken till att miljön påverkas negativt av allt matsvinn är den stora mängd 

växthusgaser i form av utsläpp som uppstår via alla led i livsmedelskedjan (Yao et al. 2016). 

Även bekämpningsmedel som används mot bland annat ogräs och insekter påverkar miljön 

negativt då bekämpningsmedel sprids via vatten, luft och jord och bidrar till miljöförorening 

(Naturvårdsverket, 2017). Mängden bekämpningsmedel ökar i naturen då det behöver 

produceras mer mat på grund av det matsvinn som uppstår. 

 

Att hushållen, eller den så kallade konsumenten är den grupp som slänger allra mest matsvinn 

är ett stort problem (Yao et al. 2016). Orsaken till detta beror på att livsmedlen som når 

hemmen har genomgått hela livsmedelskedjan som innefattar produktion, bearbetning och 

lagring, innan livsmedlen slutligen når butik eller konsument. Därmed har konsumentens 

svinn bidragit till växthusgasutsläpp och resursanvändning längs hela livsmedelskedjan helt i 

onödan (Yao et al., 2016). Den mängd matsvinn som kasseras innebär att mer mat behöver 

odlas och mer mark behöver användas för att kunna mätta jordens befolkning (Loxbo, 2011; 

Yao et al., 2016). Växthusgasutsläpp påverkar även miljön negativt i form av bland annat 

förlust av biologisk mångfald och övergödning (Loxbo, 2011).  

 

3.4.1 Tallrikssvinn 
Under senare år har flertalet studier gjorts där fokus varit att undersöka matsvinn från 

skolköken (Yao et al. 2016). Svinnet i skolan har resulterat i stora ekonomiska förluster och 

att så mycket mat slängs kan bero på flera orsaker (Yao et al. 2016). Casimir (2014) har gjort 

en undersökning som visade att äldre elever har för vana att slänga mer mat än yngre elever. 

Casimir (2014) skriver att en av orsakerna till att tallrikssvinn hos elever uppstår kan bero på 

okunskap om svinnets negativa miljöpåverkan följt av att intresset för att lära sig om 

måltidens påverkan på miljön saknas. Under 2008 har undersökningar i flera av Sveriges 
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kommuner gjorts där man bland annat studerat tallrikssvinnet, intervjuat personalen i 

skolköken samt genomfört svinnmätningar i skolmatsalarna (Rytterstedt et al., 2009). Just 

tallrikssvinnet som innefattar den mat som eleverna inte äter upp från sina tallrikar uppgår till 

en total mängd mellan 5000- 15000 ton per år i Sverige (Rytterstedt et al., 2009).  
 

Rytterstedt et al. (2009) menar att den pedagogiska måltiden kan minska stress hos eleverna 

och detta kan troligen även påverka tallrikssvinn positivt. Prim (2015) föreslår att om man ger 

eleverna tillgång till smakskedar så kan det bidra till att eleverna eventuellt vågar smaka fler 

nya rätter. Det kan även innebära att de i vissa fall avstår från rätter som de inte gillar vilket 

därmed kan medföra att eleverna avstår helt från vissa rätter som då leder till att tallriksvinnet 

kan minska (Prim, 2015). Andra viktiga faktorer som kan påverka och minska tallrikssvinnet 

hos elever är måltidsmiljön, som bör vara lugn och trivsam (Rytterstedt et al., 2009). Det är 

även viktigt att det finns gott om avsatt tid för måltiden och att antalet elever i 

skolrestaurangen inte blir alltför många under ett och samma tillfälle (Rytterstedt et al., 2009)
  

Schemalagda måltider innebär att lunchen ligger i anslutning till vanlig lektionstid 

(Euprojektmedel, 2012) där cirka 20 minuter är avsatt för lunch mitt i en pågående lektion. 

Eleverna har därmed ingen rast i anslutning till lunchen. Detta har bland annat införts i en 

kommun i sydvästra Sverige och det har visat sig påverka eleverna till att äta bättre och 

antalet elever som äter i skolrestaurangen har även ökat (Euprojektmedel, 2012). Den 

schemalagda måltiden är en variant av den pedagogiska måltiden (Jordbruksverket & 

Hushållningssällskapet, 2013). 

 

Att tallrikssvinn uppstår i skolrestaurangerna är ett stort problem ur flera perspektiv (Yao et 

al., 2016). Varje dag kostar tallrikssvinnet som uppstår i Sverige 1,1 miljoner kronor vilket 

bidrar till en stor ekonomisk förlust (Rytterstedt et al., 2009). Detta är pengar som skulle 

kunnat sparas eller användas till annat om eleverna inte slängde mat. Tallrikssvinnet som 

uppstår innebär att vissa elever inte får i sig tillräckligt med näring och skolmåltiden som 

serveras gör därmed inte den nytta den kunnat göra (Rytterstedt et al., 2009). 

4. Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att utifrån FAMM-modellens tre kärnaspekter rummet, produkten och mötet 

studera hur högstadieelever upplever skollunchen och vad som kan påverka att tallrikssvinn 

uppstår.  
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Studiens två frågeställningar är:  

• Vilka aspekter påverkar elevernas val av mat under skollunchen?  

• Vilka aspekter kan bidra till att elever slänger mat under skollunchen? 

 

5. Metod och material  
I detta kapitel kommer studiens tillvägagångssätt och metodval att redovisas. Avsnitten som 

kapitlet består av är litteratur- och databasinsamling, pilotundersökning, metodval och 

material.  

 

5.1 Litteratur- och databasinsamling 
Den insamlade litteraturen som används i den teoretiska bakgrunden för denna uppsats 

grundar sig i vetenskapliga artiklar, avhandlingar, masteruppsatser, myndighetsdokument och 

böcker. Relevant information som kunnat kopplas till antingen FAMM-modellen, den svenska 

skolmåltiden, måltidspusslet, matsvinn eller tallrikssvinn har använts. De elektroniska 

databaserna Summon, Food science and Technology Abstracts (FSTA) och Primo har använts 

och sökmatriser har gjorts för dessa databaser där även de sökord som använts är tillgängliga 

(se bilaga 4, 5 och 6). Elektroniska databaser är ett bra sätt att söka litteratur i form av artiklar 

i enlighet med Bryman (2011). Databaserna ger tillgång till stora mängder tidskriftsartiklar 

samt att de på senare tid alltmer ofta kan hittas att läsa i fulltext (Bryman, 2011). De 

inklusionskriterier som använts vid sökning av artiklar är att de ska vara vetenskapligt 

granskade samt att de ska vara skrivna på engelska. Förutom sökningar i de nämnda 

databaserna har referenser till den teoretiska bakgrunden även hittats via databasen DiVA 

(Digitala vetenskapliga arkivet), där tidigare examensarbetens referenser som ansetts 

relevanta har granskats och använts som underlag i denna uppsats.  

 

5.2 Pilotundersökning 
En pilotundersökning är alltid fördelaktigt att genomföra om tid finns. En pilotundersökning 

är ett bra redskap som kan användas för att kunna vidareutveckla en enkät samt för att få en 

bättre helhet (Bryman, 2011). Det blir också efter genomförd pilotundersökning lättare att 

bedöma om frågor behöver omformuleras eller om eventuella platsbyten bör ske (Bryman, 



	   15	  

2011).	  I denna studie har en pilotundersökning genomförts. Genomförandet gjordes den 6 

april 2017 i Arboga med en åttondeklass som bestod av 22 elever. Tiden bokades in av 

biträdande enhetschef på kostavdelningen i Arboga, som kontaktat rektorn på högstadieskolan 

som gav ett godkännande om att enkäten kunde genomföras. Väl på plats presenterades syftet 

med undersökningen för läraren och eleverna. Information gavs även om att alla deltagare i 

enkätundersökningen kommer att vara anonyma. Det var viktigt att tydligt framföra till 

eleverna att enkäten var en testenkät som skulle revideras inför den kommande slutgiltiga 

enkäten. Eleverna fick därför anonymt på enskilt papper skriva ner vad de tyckte kunde 

förbättras med enkäten, eller om något som var svårt att förstå. Utifrån elevernas respons och 

möten med biträdande enhetschef vid kostavdelningen och handledare för arbetet gjordes 

vissa ändringar i enkäten. Inför den slutgiltiga enkäten lades frågor till, vissa togs bort, 

omformuleringar gjordes och vissa frågor fick ändrade svarsalternativ (se bilaga 2 och 3).	  
 

5.3 Metodval 
I denna studie har en enkät genomförts med högstadieelever för insamling av studiens 

material (se bilaga 3). 
 

5.3.1 Enkätundersökning 
En enkätundersökning innebär att alla svarande får samma frågor och denna metod används 

ofta vid tillfällen där många individer är tänkt att delta (Kylén, 2004). Enkäten som 

genomförts innehåller både slutna och öppna frågor men majoriteten av dem är slutna. Detta 

görs för att lättare kunna få en helhetsbild utav deltagarnas inställning och uppfattning (Kylén, 

2004). Det finns vissa fördelar med att använda sig av slutna frågor, dels blir svaren lättare att 

bearbeta samt blir de mer jämförbara med varandra (Bryman, 2011). Användning av öppna 

frågor i en enkät kan även det innebära vissa fördelar, då deltagarna får svara med 

individuella ord samt att öppna frågor kan leda till att oanade svar ges som kan vara 

betydelsefulla för studien (Bryman, 2011). I enkätens slutna frågor har endast ett 

svarsalternativ kunnat kryssas i och på de öppna frågorna har deltagarna alltså kunnat svara 

med egna ord.  

 

Enkäten har skapats utifrån FAMM-modellens tre kärnaspekter, rummet, mötet och produkten 

vilka har använts som utgångspunkt för enkätens frågor. Enkätundersökningen genomfördes 

digitalt och nåddes via en länk, som tilldelats alla lärare vid högstadieskolan i Arboga den 24 
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april 2017. Lärarna fick sedan förmedla länken till sina klasser. Enkäten skulle besvaras av 

samtliga högstadieklasser mellan 24-27 april. Anledningen till att samtliga högstadieelever 

skulle delta i enkäten var för att kostavdelningen i Arboga uttryckte en önskan om att få en 

helhetsbild angående elevernas åsikter och tankar om skolrestaurangen, måltiden och mötet. 

Undantaget var klassen som genomförde pilotundersökningen, som inte deltog i den 

slutgiltiga enkäten. Enkäten som besvarats av högstadieeleverna bestod av 16 frågor med ett 

antal följdfrågor som eventuellt besvarades beroende på tidigare svar. Enkäten har skrivits i 

en följd som rekommenderas av Bryman (2011). Han menar att en enkät bör inledas med 

frågor som berör åsikter eller attityder, följt av frågor som berör beteende och kunskap. 

Majoriteten av enkätens frågor består av åsiktsfrågor men ett fåtal frågor angående beteende 

och kunskap finns i slutet av enkäten. 
 

5.3.2 Urval 
I denna studie har ett specifikt urval gjorts och med det menas en specifikt avsedd målgrupp 

(Kylén, 2004), som i det här fallet var högstadieelever vid en skola i Arboga. Bryman (2011) 

kallar det även bekvämlighetsurval. Han menar alltså att en temporär möjlighet ges med 

specifika deltagare som kan användas i studien.  

 

Urvalet har gjorts genom ett samarbete med Arbogas kostavdelning som ligger till grund för 

detta arbete. Kostavdelningen genomför under våren ett projekt om tallrikssvinn och såg 

därmed en möjlighet i att kunna samarbeta med mig i detta examensarbete i måltidskunskap 

och värdskap och eventuellt kunna få svar på vissa frågor i sitt arbete med skolans 

tallrikssvinn. Urvalet av högstadieelever har gjorts utifrån de svinnmätningar som tidigare 

genomförts i kommunen, där resultatet visat att just högstadieelever slänger mest mat sett till 

hela grundskolan. Totalt samlades 132 enkätsvar in av 213 möjliga och blev studiens 

resultatdata som användes för att besvara denna studies syfte och frågeställningar. 

 

5.4 Material 
I denna uppsats har en dator använts för att lätt kunna söka efter relevant litteratur via 

internet. Papper och färgpennor har även använts som komplement för att lättare kunna 

strukturera upp arbetet och dess olika intresseområden. Mindmaps har gjorts för att 

kategorisera frågor till enkätens tre delar följt av att online-enkäten sedan har skapats i 

programmet Google drive. I detta program har ett Google formulär skapats i form av en enkät 
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och länken till enkäten har sedan skickats ut till en lärare på skolan i Arboga, som i sin tur 

skickat vidare den till alla lärare på högstadieskolan som sedan gav ut den till sina elever. 

 

 6. Metod för analys av data 
Enkäten som använts i studien har utformats i ett Google formulär och programmet 

sammanställde de slutna frågorna i cirkeldiagram följt av att de öppna frågorna 

sammanställdes i listor. Datainsamlingen hämtades sedan som ett Exceldokument där alla 

enskilda svar kunde läsas. Excel-dokumentet skrevs sedan ut i pappersform för att lättare få 

en helhetsbild över rådata för att sedan kunna koda, kategorisera och koppla samman olika 

svar. Först lästes alla svar igenom från de öppna frågorna för att kunna koda svaren utifrån 

olika ord eleverna skrivit som därefter delades in i kategorier. Sedan gjordes cirkeldiagram för 

varje fråga, för att lättare få en och samma struktur på hela resultatet. 

 

Alla enkätens svar gjordes tillgängliga i diagramformat där svarsfördelningen, angiven i 

procent redovisas för olika svarsalternativ. En genomgång av elevernas enskilda svar på 

frågorna gjordes utifrån de som ansågs relevanta för studiens syfte. Svaren på de olika 

frågorna analyserades och flertalet kopplingar kunde upptäckas mellan olika svar och frågor. 

Vissa svar analyserades även utifrån enskilda årskurser men fokus låg på att generellt 

undersöka högstadieelevernas svar. De kopplingar som kunde hittas mellan olika frågor och 

svar skapades sedan som diagram i procentenhet, även detta för att lättare kunna jämföra olika 

svar. Antalet elever som svarat på de öppna frågorna som funnits med har varierat och vissa 

svar har valts bort ur resultatet, detta på grund av de inte har ansetts relevanta för studiens 

syfte. 

 

7. Etisk planering för studiens genomförande	  	  

När det gäller uppsatsens metod som består av en enkät har några av de etiska principerna 

tagits hänsyn till. Informationskravet, som innebär att deltagarna innan genomförandet blivit 

informerade om syftet med undersökningen är en av principerna som används (Bryman, 

2011). En annan princip som används är konfidentialitetskravet, vilket innebär att deltagarnas 

svar har använts, behandlas och förvarats med stor försiktighet (Bryman, 2011).  
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Nyttjandekravet är även det en princip som tagits hänsyn till och studiens information har 

därför inte använts i andra syften än just denna undersökning (Bryman, 2011). 
Samtyckeskravet som i detta fall innebär ett godkännande från elevernas föräldrar på grund av 

att de är minderåriga (Bryman, 2011), har inte använts. Orsaken till att föräldrarna inte 

informerades angående enkäten var på grund av att det inte ansågs nödvändig, dels på grund 

av att enkäten fylldes i anonymt, samt att frågorna inte var personliga. Skolans rektor gav ett 

godkännande för att genomföra enkätundersökningen. 
 

8. Resultat 
I det här kapitlet kommer enkätens resultat att redovisas under avsnitten 

bakgrundsinformation följt av rummet, produkten och mötet. De tre sistnämnda är studiens 

tema med utgångpunkt från aspekterna i FAMM, vilket även har legat till grund för enkätens 

utformning och struktur av frågorna. Resultat kommer att redovisas i löpande text och de mest 

relevanta svaren från enkäten kommer att redovisas i cirkeldiagram som visar fördelningen av 

elevernas svar i procentenhet. Enkätstudiens deltagare har varit 132 högstadieelever. Antalet 

elever som svarat på de öppna frågorna i enkäten har varierat och vissa svar har även valts 

bort ur resultatet, detta på grund av de inte har ansetts relevanta för denna studie. 

 
8.1 Bakgrundinformation 
Av de 132 högstadieelever som deltagit har bakgrundsinformationsfrågorna angående årsklass 

och hur ofta de äter i skolrestaurangen sammanställts (se tabell 1).  
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Tabell 1. Procentfördelning utifrån årsklass och antalet intagna måltider per vecka. 

Årsklass	   Svarsfrekvens	  

Sjundeklass	   31	  %	  

Åttondeklass	   24	  %	  

Niondeklass	   45	  %	  

Antal	  måltider	   Svarsfrekvens	  

Varje	  dag	   55	  %	  

Fler	  än	  tre	   32	  %	  

Färre	  än	  tre	   11	  %	  

Aldrig	   2	  %	  

 

Tabell 1 visar att majoriteten av eleverna som svarat på enkäten går i niondeklass följt av att 

de flesta eleverna äter i skolrestaurangen varje dag. Resultatet har bearbetats utifrån enskilda 

årskurser och visar att majoriteten av de som äter varje dag är åttonde- och niondeklassare, 

vilket innebär att sjundeklassare är de som besöker skolrestaurangen minst. 

 

8.2 Rummet  
Den första aspekten från FAMM-modellen som enkäten berörde var rummet, som i denna 

studie innefattar skolrestaurangen på en högstadieskola i Arboga. En enkätfråga berörde om 

eleverna tyckte att skolrestaurangens miljö var trivsam utifrån svarsalternativen ja, sådär eller 

nej och 63 procent svarade ja, 7 procent svarade sådär och 30 procent svarade nej. De som 

svarade att de inte tyckte att skolrestauragens miljö var trivsam eller att den var sådär fick 

chansen att svara på en öppen följdfråga om vad de tyckte kunde förbättras. Av de 49 elever 

som svarade att de inte tyckte skolrestaurangen var trivsam eller att den var sådär, svarade 37 

elever på följdfrågan. De enskilda svaren i följdfrågan bearbetades och sju kategorier 

framkom utifrån svaren (se figur 1).  
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Figur 1. Elevernas svarsfördelning i procent över hur skolrestaurangen kan göras mer trivsam. 

 

Resultatet i figur 1 visar förbättringsfaktorer som högstadieeleverna gav förslag på för att få 

en mer trivsam miljö i skolrestaurangen. Det som flest elever påpekade var att ljudvolymen i 

skolrestaurangen var för hög och de önskade därmed en lägre ljudnivå. Det framkom också att 

eleverna upplevde att matborden var smutsiga och behövde bli renare och torkas oftare. Det 

visade sig även att ett problem som bidrar till att skolrestaurangen upplevs som mindre 

trivsam är för att det är mycket folk i lokalen samtidigt. Eleverna tycker att det ska vara färre 

personer i skolrestaurangen för att skapa en lugnare och mer trivsam miljö och det framkom 

även att de tyckte att maten och doften i skolrestaurangen behövde bli bättre. Några elever 

påpekade att för att få en mer trivsam skolrestaurang tyckte de att bemötandet från 

skolkockarna behövde bli trevligare. Någon påpekade även att mer färger och blommor skulle 

öka trivseln samt att någon elev menade att man inte skulle blanda årsklasserna.  

 

En enkätfråga berörde vad eleverna tyckte om antalet sittplatser i skolrestaurangen. 

Svarsalternativen som fanns att välja på var att det alltid fanns lediga sittplatser följt av att det 

oftast fanns lediga sittplatser eller att det aldrig finns lediga sittplatser. Av eleverna har 21 

procent svarat att det alltid finns lediga sittplatser i skolrestaurangen, följt av att majoriteten 

med 73 procent svarade att det oftast fanns lediga sittplatser och 6 procent svarar att det aldrig 

finns lediga sittplatser.  

 

En fråga i enkäten berörde vad eleverna tyckte om ljudvolymen i skolrestaurangen (figur 2). 
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Resultatet i figur 2 visar att 44 procent tycker att ljudvolymen är bra, dock har 42 procent 

svarat att de tycker den är lite för hög följt av att 14 procent tycker att den är för hög. 

Sammanlagt har majoriteten av eleverna med 56 procent svarat att ljudvolymen har en 

tendens att vara för hög. Av de elever som tyckte att ljudvolymen var för hög eller lite hög har 

en koppling kunnat ses där cirka hälften av dem svarat att de kände sig stressade, eller 

åtminstone ibland. De elever som tyckte att ljudvolymen var för hög eller lite hög har även ett 

samband påvisats angående att många av dem slänger mat ofta eller ibland. 

 

	  
Figur 2. Elevernas svarsfördelning i procent angående ljudvolymen i skolrestaurangen.  

 

En fråga i enkäten berörde om eleverna kände sig stressade i skolrestaurangen med 

svarsalternativen ja, nej eller ibland. Majoriteten av eleverna med 61 procent har svarat att de 

inte känner sig stressade när de äter i skolrestaurangen, 11 procent har svarat ja följt av 28 

procent som känner sig stressade ibland. De 52 elever som svarat ja eller ibland angående 

stress, fick chansen att svara på en öppen följdfråga om varför de kände sig stressade. Här har 

43 av eleverna svarat och de enskilda svaren har bearbetats och tre kategorier har bildats (se 

figur 3). 
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Figur 3. Svarsfördelning i procent angående varför elever känner stress i skolrestaurangen.  

 

Figur 3 visar att majoriteten av eleverna med 54 procent har svarat att det känner sig stressade 

för att lunchrasterna är för korta. Cirka en tredjedel upplevde att det var kö och mycket folk 

följt av cirka en femtedel som svarade att deras kompisar åt upp före dem själva. Alla utom 

två som svarat att de tycker det är för lång kö eller mycket folk har även svarat att 

ljudvolymen är för hög i skolrestaurangen, som berördes i en tidigare fråga (se figur 2).  

 

8.3 Produkten 
Den andra aspekten som enkäten berörde utifrån FAMM-modellen var produkten, som i 

denna studie innebär skolmåltiden. Majoriteten med 58 procent av eleverna har svarat att de 

är nöjda med skolmaten och 5 procent var väldigt nöjda. Dock är 37 procent inte nöjda med 

skolmaten som serveras. Detta resultat bearbetades utifrån enskilda årsklasser och det kunde 

ses en tydlig skillnad i svaren. Av de elever som inte var nöjda med maten gick 55 procent i 

niondeklass, följt av 20 procent i åttondeklass och 25 procent i sjundeklass. Ett samband har 

setts gällande de elever som är nöjda eller väldigt nöjda med maten då 65 procent av dem inte 

kände sig stressade i skolrestaurangen.  
 

De elever som inte var nöjda med skolmåltiderna visar att 78 procent av dem slängde mat ofta 

eller ibland. Ytterligare ett samband har setts då 76 procent av dem som inte är nöjda med 

skolmåltiden svarat att de inte bryr sig eller inte vet vad de tycker om att skolmåltiderna ska 

påverka klimat och miljö så lite som möjligt. En öppen fråga i enkäten behandlade vad som 
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påverkar elevernas val av mat vid buffén. Resultatet har bearbetats till sex kategorier, se figur 

4. Majoriteten av eleverna med 54 procent väljer mat utifrån att de tycker den är god följt av 

en femtedel som valde mat utifrån att den såg god ut. 10 procent av eleverna uppgav att de 

valde mat utifrån den som såg minst oaptitlig ut. Andra faktorer som uppgavs var att de valde 

den mat som verkade/lät godast eller på grund av att den var nyttig och hälsosam. 
 

 
Figur 4. Svarsfördelning i procent angående faktorer som påverkar val av mat vid buffén i 

skolrestaurangen. 

 

En fråga i enkäten angående om måltiderna som serveras i skolan är klimat- och miljösmarta 

tyckte 38 procent av eleverna att detta var viktigt, 45 procent har svarat att de inte vet vad de 

tycker och 17 procent svarade att de inte tyckte det var viktigt. Av de elever som tyckte att det 

var viktigt att måltiderna påverkar klimat och miljö så lite som möjligt har drygt hälften av 

dem svarat att de nästan aldrig eller aldrig slänger mat. Av det totala antalet elever som nästan 

aldrig eller aldrig slänger mat svarade 77 procent av dem att de är nöjda med maten.  

 

På enkätfrågan gällande om eleverna tar mat mer än en gång med svarsalternativen ja, nej 

eller ibland, svarade majoriteten med 59 procent att de brukade ta mer mat ibland, 25 procent 

tar aldrig mer mat och 16 procent svarade ja, att de tar mat mer än en gång. Av eleverna har 

40 procent svarat att de utan problem kan ta mer mat om de vill, följt av att 55 procent 

upplever att de ibland kan göra det, men att det ofta uppstår kö. Endast 5 procent av eleverna 

upplever att det alltid är lång kö och tycker därmed det är svårt att ta mer mat om man vill. Av 
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de elever som svarat ja eller ibland angående om de tar mat mer än en gång, upplever 95 

procent av dem att de oftast eller alltid kan ta mer mat om de vill. 

 

Nästa fråga i enkäten berörde om eleverna har för vana att slänga mat eller inte (figur 5). 

Drygt hälften av eleverna slänger mat ibland och 17 procent slänger mat ofta. En fjärdedel av 

eleverna slänger nästan aldrig mat följt av en minoritet som inte slänger mat alls. Detta 

resultat har även bearbetas utifrån de tre årsklasserna som då visade att elever i åttondeklass 

och niondeklass slänger mer mat än elever i sjundeklass. Av de elever som slänger mat ofta 

går 9 procent i niondeklass, 5 procent i åttondeklass och 3 procent i sjundeklass. 

	  

	  
Figur 5. Svarsfördelning i procent angående om eleverna slänger mat i skolrestaurangen.	   

 

För att ta reda på varför mat slängs fanns en öppen följdfråga i enkäten för de som svarade att 

de slänger mat ibland eller ofta (se figur 6). Elevernas svar bearbetades och fyra kategorier 

skapades. Av de elever som slänger mat ibland eller ofta har 66 procent av dem svarat att de 

slänger mat på grund av att de inte tyckte den var god följt av att vissa elever inte orkar eller 

hinner äta upp. I kategorin övrigt har eleverna svarat med en kombination av två av de fasta 

svarsalternativen.	  
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Figur 6: Svarsfördelning i procent angående orsaker till tallrikssvinn.  

 
8.4 Mötet 
Den tredje och sista aspekten som enkäten berörde utifrån FAMM-modellen var mötet, som i 

det här fallet innebär mötet mellan personerna i skolrestaurangen såsom mellan kockar och 

elever. Första frågan utifrån denna aspekt berörde om eleverna upplevde bemötandet i 

skolrestaurangen positivt utifrån svarsalternativen ja alltid, ja för det mesta eller nej. 

Majoriteten av eleverna med 58 procent upplever att bemötandet i skolrestaurangen är positivt 

för det mesta följt av 27 procent som alltid tycker att bemötandet är positivt. En minoritet med 

15 procent upplevde inte att bemötande var positivt.  

 
En annan fråga under avsnittet mötet berörde skolkockarnas namn där eleverna fick tre 

svarsalternativ följt av alternativet ”vet ej”. Majoriteten av eleverna med 49 procent svarade 

att de inte visste vad deras skolkockar heter. 15 procent svarade med fel svarsalternativ följt 

av att 36 procent kände till namnen på deras skolkockar. Av de elever som inte var nöjda med 

skolmaten visade resultatet att 76 procent av dem inte kunde namnet på sina skolkockar. 

 

Angående om eleverna hälsar på sina skolkockar ställdes en fråga med svarsalternativen ja, 

nej eller ibland. Av eleverna svarade 45 procent att de inte hälsar på sina skolkockar, 42 

procent hälsar ibland följt av att 13 procent hälsar på skolkockarna. Detta resultat har 
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bearbetats utifrån enskilda årsklasser och visar att av de elever som inte hälsar går cirka 

hälften av dem i åttonde- och niondeklass följt av cirka en tredjedel som går i sjundeklass.  

 

Resultatet angående elever som inte hälsar på sina skolkockar har bearbetats och ett samband 

har kunnat påvisas. Vad gäller de elever som inte är nöjda med skolmåltiderna, visar resultatet 

att 90 procent av dem inte hälsar på sina skolkockar följt av att 76 procent av dem inte kan 

skolkockarnas namn. 

 

Sista frågan i enkäten behandlade om eleverna tyckte att stämningen i skolrestaurangen var 

bra utifrån svarsalternativen ja alltid, oftast eller nej. Majoriteten av eleverna med 71 procent 

tyckte att stämningen i skolrestaurangen oftast var bra, 17 procent tyckte att den alltid var bra 

följt av att 12 procent inte tyckte att stämningen var bra. Detta resultat visar ändå att 

majoriteten av eleverna är nöjda med stämningen i skolrestaurangen.	  

 

9. Diskussion av resultatet  
I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras mot studiens teoretiska bakgrund. Kapitlet är 

uppdelat i avsnitt utifrån FAMM-modellens tre kärnaspekter rummet, produkten och mötet. 

	  

9.1 Rummet 
Studiens resultat visade att drygt hälften av eleverna tyckte att ljudvolymen var hög i 

skolrestaurangen. Av dessa elever kände sig cirka hälften stressade ibland eller ofta och de 

tyckte även att det var för mycket folk i skolrestaurangen samtidigt. Som följd av detta visade 

det sig att samma elever slängde mat ibland eller ofta. Detta överensstämmer med Rytterstedt 

et al. (2009) som beskriver att bland annat hög ljudnivå och mycket folk i en skolrestaurang är 

faktorer som kan påverka att tallrikssvinn uppstår. Om skolrestaurangens miljö istället är lugn 

och trivsam kan detta bidra till en minskning av elevernas tallrikssvinn (Rytterstedt et al., 

2009). Att eleverna kände sig stressade i skolrestaurangen kan jämföras med Gustafsson et al. 

(2014) som beskriver att stress kan påverka människor negativt i samband med en intagen 

måltid. En negativ spiral bildas när eleverna är stressade i skolrestaurangen då de bidrar till att 

de slänger mer mat och därmed får de heller inte i sig den näring de behöver.  
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I samband med stress och högt ljud i ett rum är det svårt att finna matro (Rytterstedt, 2009). 

Ljudnivå upplevs med hörseln som är ett av våra fem sinnen som påverkar oss vid intag av en 

måltid (Gustafsson et al., 2014). Majoriteten av eleverna på högstadieskolan i Arboga tycker 

trots detta ändå att skolrestaurangens miljö är trivsam.  

 

Orsaker till att vissa elever känner sig stressade var bland annat på grund av att de tyckte 

lunchrasterna var för korta, att det var mycket folk i skolrestaurangen samtidigt följt av att 

kompisarna ibland åt upp maten före dem själva. Ett sätt att minska denna stress skulle kunna 

vara att införskaffa en schemalagd lunch som kan bidra till att eleverna äter i lugn och ro och 

ingen elev behöver oroa sig för att bli lämnad, eftersom att alla elever måste sitta kvar en 

bestämd tid i skolrestaurangen (Euprojektmedel, 2012). Detta kan även hänga samman med 

vad Livsmedelsverket (2017) skriver om i sin måltidsmodell och pusselbiten integrerad, att 

måltiden ska innebära gemenskap och ge tid för att socialisera. 
 

En egen reflektion är att oavsett hur lång lunchrast eleverna har kommer det troligen alltid 

finnas de som äter under stress på grund av att de vill ha så lång rast som möjligt till att leka 

eller göra annat. Att lunchen blir schemalagd och därmed är en del av en lektion kan därför 

ses som ett bättre alternativ, då eleverna helt enkelt inte har någon rast de missar om de sitter 

kvar i skolrestaurangen.  
 

Majoriteten av eleverna har svarat att det alltid eller oftast finns lediga sittplatser i 

skolrestaurangen. Trots detta tycker ändå majoriteten av eleverna att ljudvolymen är för hög 

och att mindre folk bör vistas i skolrestaurangen samtidigt för att få den mer trivsam. Enligt 

Livsmedelsverket (2017) och måltidsmodellens pusselbit trivsam är det viktigt att ljudet håller 

en lägre nivå i skolrestaurangen och detta kan förbättras genom avskärmningar och 

ljuddämpare. Poppendieck (2010) skriver om att de offentliga måltiderna bland annat kan 

förknippas med långa köer. I den aktuella skolan verkar inte kö vara ett problem eftersom 

många elever svarar att det inte är kö följt av majoriteten som säger att det är kö ibland. 

Folkmängden i skolrestaurangen verkar till största del handa om att det är för mycket folk 

överlag som äter samtidigt, då det inte anses vara problem med att kö uppstår.   
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9.2 Produkten 
Enkätens resultat visade att åttonde- och niondeklassarna slängde markant mer mat än vad 

sjundeklassarna gjorde. En studie som genomförts av Casimir (2014) styrker detta då studien 

påvisar att äldre elever har en tendens att slänga mer mat än yngre. Niondeklassarna är den 

årsklass som är minst nöjd med skolmaten, vilket troligen också kan kopplas till attityd och 

inställning. Resultatet visade även att de elever som inte är nöjda med maten även är 

majoriteten av de som inte bryr sig om att måltiderna bör påverka miljö- och klimat så lite 

som möjligt. Det fanns även en koppling till att de elever som inte var nöjda med maten är de 

som oftast slänger mat. Jagau et al. (2016) beskriver att de tror att det är nödvändigt med 

kunskap om svinnets miljöpåverkan för att kunna minska svinnet, detsamma nämner även 

Rytterstedt et al. (2009) som beskriver att kunskap om den negativa miljöpåverkan gällande 

energianvändning och förbrukning av råvaror kan minska tallrikssvinn. 

 

De elever som har mycket negativa attityder angående skolmåltiden kan kopplas till den 

majoritet av elever som inte gillar maten och är de som slänger mest. Detta kan sättas i 

samband med vad Persson Osowski (2012) skriver om att de offentliga måltiderna sedan 

länge ansetts vara en typ av “andra klassens måltid”, som bland annat förknippats med 

oinspirerade måltider. Elevernas svar på enkäten kan även ha ett samband med Poppendieck 

(2010) som menar att det dåliga ryktet som uppstått även har en negativ anknytning till 

skolmåltiden genom högljudda miljöer, stress vid intag av måltider samt att långa köer brukar 

uppstå. 

 

Ett positiv samband i enkätsvaren sågs angående de elever som tycker att det är viktigt att 

måltiderna påverkar miljö och klimat så lite som möjligt och av dessa elever slängde hälften 

nästan aldrig eller aldrig mat. Att de anser att denna fråga är viktig skulle kunna bero på att 

det finns intresse för att lära sig mer om måltidernas påverkan på miljön, trots att de flesta av 

eleverna verkar sakna intresse för miljöfrågan. De elever som nästan aldrig slänger mat är 

även de elever som är nöjda med maten samt är majoriteten av dessa elever inte är stressade. 

Enkätsvaren visar ändå att det finns potential hos högstadieeleverna vad gäller både intresse 

för matens miljöpåverkan då en del av eleverna tycker det är viktigt att maten påverkar miljö 

och klimat så lite som möjligt. Detta skulle kunna leda till att eleverna i framtiden slänger 

mindre mat om mer kunskap ges (Jagau et al., 2016). En stor del av det tallrikssvinn som 
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uppstår beror dock på att eleverna inte gillar maten. Återigen kan det ha en koppling till vad 

Persson Osowski (2012) skriver om de offentliga måltiderna och dess negativa stämpel. 

 

Majoriteten av eleverna väljer den mat som de tycker är god vid buffén och detta kan kopplas 

till vad Sepp (2002) skriver om att barn helst äter mat som de känner igen samt att de även 

kan ha svårt för nya smaker. Att eleverna väljer den mat som de tycker är god verkar nå upp 

till Livsmedelsverkets (2017) måltidsmodell där en av pusselbitarna är att maten ska vara just 

god och att bra råvaror ska användas. Några elever har svarat att de väljer mat utifrån att den 

ser god ut, vilket styrks av Gustafsson et al. (2014) som menar att synen är vårt dominerande 

sinne och har en stor inverkan i hur vi upplever en måltid. 

 

De som svarar att maten inte var god kan en tänkbar orsak vara att maten innehåller smaker 

som de inte är vana och här har pedagogen en stor roll genom att aktivt delta i måltiderna för 

att kunna påverka elevernas inställning, som Rytterstedt et al. (2009) skriver. Prim (2015) 

menar att smakskedar skulle kunna minska tallrikssvinnet då elever eventuellt avstår från 

vissa rätter istället för att ta en hel portion och sedan slänga, men en annan tanke är att 

smakskedarna även kan användas i det syfte att våga provsmaka något nytt. Det sistnämnda är 

troligen den viktigaste faktorn då man måste våga släppa sin bekväma zon vad gäller mat som 

känns igen för att kunna lära sig tycka om nya smaker. Några elever svarade även att de väljer 

mat utifrån att den är hälsosam. Att måltiden är näringsriktig är en av pusselbitarna i 

måltidsmodellen (Livsmedelsverket, 2017) och en reflektion utifrån svaren är att vissa elever 

troligen är medvetna om att maten som serveras i skolrestaurangen är näringsriktig.  
 

De elever som tycker att maten är god är även de elever som har en god inställning till andra 

faktorer. Dessa elever är inte stressade, tycker det är viktigt med klimat och miljö, samt tycker 

de att ljudvolymen är bra. Att det är viktigt att miljön påverkas så lite som möjligt kan även 

bindas samma med Livsmedelsverket (2017) och deras måltidsmodell där en av pusselbitarna 

är att måltiderna ska vara hållbara och belasta miljön så lite som möjligt. Majoriteten av 

eleverna är ändå nöjda med skolmaten och det ger hopp om att attityden om de offentliga 

måltiderna skulle kunna avta ännu mer. Att alla elever faktiskt inte är missnöjda är ändå ett 

gott betyg. Det faktum att det även är högstadieelever som svarat på enkäten, som troligen har 

mest attityd sett till hela grundskolan så känns framtiden ändå ljus. 
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9.3 Mötet 
De flesta eleverna upplever mötet som positivt, då cirka en tredjedel tycker att det alltid är ett 

positivt bemötande följt av att cirka två tredjedelar tycker att det oftast är det. Detta är en 

viktig aspekt då Prim (2015) nämner att det sociala mötet är betydelsefullt. Orsaken till att 

mycket mat slängs kan bero på att den sociala biten saknas mellan elever och skolkockar. 

Prim (2015) menar att en bättre relation mellan skolkockar och elever och ett gott bemötande 

visar på goda förutsättningar för att måltiden kommer att uppskattas mer och därmed kommer 

tallrikssvinnet förmodligen att minska.  
 

Resultat visar att de elever som inte hälsar på sina skolkockar inte vet vad de heter och 

majoriteten av dem är heller inte nöjda med maten. Utifrån de tre årsklasserna visade det sig 

att niondeklassarna står för majoriteten av de elever som inte hälsar på sina skolkockar. 

Persson Osowski (2012) skriver om hur den offentliga måltiden förknippas med oinspirerande 

personal och dåligt bemötande, vilket skulle kunna ligga till grund för elevernas val att inte 

hälsa och heller inte vilja veta vad deras namn är, då det kan finnas en bakomliggande 

inställning till skolkockarna sedan innan.  
 

En reflektion som gjorts utifrån enkätens resultat är om det kan finnas en koppling mellan att 

skolmåltiden är gratis för eleverna och att de inte reflekterar över att någon annan faktiskt 

betalar. Troligtvis slänger eleverna inte lika mycket mat hemma, då de kan göra kopplingen 

till att mammas eller pappas pengar ser till att det finns mat på bordet. 

 

Trots att många elever inte hälsar tycker ändå majoriteten att stämningen är bra i 

skolrestaurangen följt av att bemötandet för det mesta är positivt. Så, även inom aspekten 

mötet, finns förhoppning om att kunna öka förståelse för och bilda en bättre relation till 

skolkockarna som arbetar med måltiderna som serveras, för att även genom denna aspekt 

kunna minska det tallrikssvinn som uppstår. 

 

10. Metod- och materialdiskussion 
Nedan kommer studiens metod och material att diskuteras. Kapitlet än indelat i fyra avsnitt; 

litteratur- och databassökning, pilotundersökning, enkätundersökning och material. 
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10.1 Litteratur- och datainsamling 
Det har varit svårt att hitta artiklar om den svenska skolmåltiden. Detta skulle kunna bero på 

att skolmåltiden i Sverige är unik med tanke på att den är gratis. Sverige arbetar även med att 

hela tiden utveckla skolmåltiden genom olika projekt (Prim, 2015). Däremot har relevant 

litteratur hittats via myndigheter som till exempel Livsmedelsverket.  
 

Information och siffror om matsvinn har varit relativt lätt att hitta. Matsvinn är ett stort globalt 

miljöproblem och det finns många som forskar om det. Tallrikssvinnet däremot har siffror 

hittats utifrån mätningar som gjorts i Sverige och har därför varit relevant för denna studie. I 

den insamlade litteraturen som använts i studiens bakgrund är majoriteten endast några år 

gamla, vilket ger en trovärdig inblick i hur dagsläget ser ut, till skillnad från om litteraturen 

som använts varit äldre.  
 

10.2 Pilotundersökning 
Från början var tanken att enkäten skulle genomföras med en sjätteklass i Arboga för att inte 

behöva utesluta någon klass på högstadiet när den riktiga enkäten skulle genomföras. Dock 

visades detta inte vara möjligt då enkäten var webbaserad och sjätteklassarna hade inte 

tillgång till någon dator. Istället fick därför en åttonde-klass med 22 elever delta. Detta kan 

ses som både positivt och negativt. Det var positivt på grund av att rätt målgrupp och ålder 

fick testa enkäten, samtidigt som just denna klass fick utebli vid genomförandet av den riktiga 

enkäten och medför därmed ett bortfall ur målgruppen högstadieelever. Det bästa 

genomförandet hade varit om pilotenkäten prövats på en högstadieklass på en helt annan 

skola. Detta gjordes inte då det ansågs lättare att använda sig utav elever på skolan i Arboga 

på grund av samarbetet och kontakterna som skapats. Det var även på grund av tidsbrist som 

ingen annan högstadieskola kontaktades angående pilotundersökningen.  

 

En muntlig presentation angående enkätens syfte gavs till eleverna på plats i klassrummet och 

det kändes bra att vara närvarande när pilotenkäten genomfördes och det innebar att 

eventuella frågor kunde besvaras, samt att svars-responsen för pilotenkäten blev 100 procent. 

Genomförandet av pilotundersökningen var bra för att kunna vidareutveckla enkäten. Det var 

viktigt att få respons från eleverna och de anonyma lapparna var ett bra sätt att få dem att 

svara ärligt om vad de tyckte om enkäten. 
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Flera elever gav respons på vissa frågor som skulle varit lättare att svara på om de hade delats 

upp, samt att vissa frågor hade behövt fler svarsalternativ. Utifrån elevernas respons 

bearbetades enkäten. Bearbetningen skedde i viss mån via diskussion med den biträdande 

enhetschefen vid kostavdelningen samt med handledare.  
 

10.3 Enkätundersökning 
Enkäten genomfördes av elever tillsammans med lärare i klassrum under lektionstid. Lärarna 

fick innan dess en kort genomgång angående enkäten under ett informationsmöte om att 

länken skulle skickas ut till lärarna och att de i sin tur skulle ge den till sina elever. Orsaken 

till att detta tillvägagångssätt ansågs lämpligast var på grund av att eleverna hade nationella 

prov under veckan som enkäten skulle genomföras, samt att det skulle bli svårt att planera in 

ett besök i alla klasser under den svarstid som var utsatt. Svarstiden för enkäten var från 

måndag den 24 april till torsdag lunch den 27 april.  
 

På sista inlämningsdagen hade dock endast cirka 80 elever av 213 möjliga svarat på enkäten. 

Ett samtal ringdes därför till en kontaktperson vid skolan för att höra om fler svar skulle 

kunna förväntas om enkäten förlängdes med en dag. Detta beslut togs och efter en påminnelse 

till lärarna, hade svaren ökat till 132 stycken fredag den 28 april vilket resulterade i en total 

svarsfrekvens på 62 procent. Då bedömdes tillsammans med biträdande chef på 

kostavdelningen att antalet enkätsvar var tillräckligt som material för att besvara syfte och 

frågeställningar. Anledningen till nedstängning av enkäten trots att full respons inte blev 

uppnådd, var på grund av att förhindra tidsbrist vid sammanställning av resultatet samt att de 

lärare som inte genomfört enkäten med sina elever troligen inte prioriterade att få den 

besvarad. 
 

Vad gäller enkätundersökningen hade det bästa alternativet troligen varit att själv gå ut till alla 

klasser för en presentation av arbetet och enkäten. Detta för att veta att rätt information tydligt 

ges till eleverna och att enkäten genomförs direkt på plats. Möjligtvis hade svarsfrekvensen 

blivit högre om jag varit närvarande, om man ser till pilotundersökningens respons. Närvaro 

under genomförandet av enkäten hade troligen även medfört en bättre kontroll över vilka som 

svarat på enkäten och inte.  
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10.4 Material 
Materialet för enkäten som använts i ett Google formulär har varit smidigt. Det har varit ett 

lättförståeligt program för att utforma en enkät och enkätsvaren som samlats in har 

sammanställts i form av cirkeldiagram för de frågor som varit slutna med svarsalternativ. De 

öppna frågorna har sammanställts i listor i Google formuläret men har sedan kategoriserats i 

olika teman utifrån de svar som givits. Programmet Excel har använts för att göra tabeller och 

cirkeldiagram. 

 

11. Etisk reflektion om studiens genomförande  

Denna studie har utgått ifrån de fyra etiska principerna, som enligt Byrman (2011) benämns 

som informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och samtyckeskravet. 

Informationen gavs ut på två olika sätt vad gäller pilotenkäten och den slutgiltiga enkäten. 

Pilotenkäten fick direkt muntlig information om studien och dess syfte av författaren på plats i 

klassrummet vilket är det mest optimala. När det gäller genomförandet av den riktiga enkäten 

fick lärarna en gemensam muntlig genomgång av enkäten som sedan gav informationen 

vidare till sina elever.  

 

Det empiriska materialet som samlats in har förvarats hemma hos uppsatsförfattaren och på 

dennes mail med inloggningsuppgifter följt av att materialet endast använts i syfte för just 

denna studie, vilket innebär att uppsatsförfattaren tagit hänsyn angående 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet som i detta fall innebar att 

informera elevernas målsägare gjordes aldrig då rektorn inte ansåg detta relevant på grund av 

att enkäten dels var anonym, som även eleverna var medvetna om, samt att enkäten till största 

del berörde frågor om tyckande. 

	  

12. Slutsatser  
Majoriteten av eleverna i denna studie är positiva och tycker överlag att skolrestaurangens 

miljö är trivsam. Det finns dock vissa delar som kan förändras för en ökad trivsel i 

matsalsmiljön. En aspekt för att få en förbättrad trivsel i skolrestaurangen är en mer personlig 

relation mellan elever och skolkockar, ett trevligare möte kan göra att eleverna känner en 
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större respekt för maten som serveras. Rummet kan förändras genom att färre personer vistas i 

skolrestaurangen samtidigt, vilket resulterar i att ljudvolymen sänks och att miljön uppfattas 

som mindre stressig och därmed upplevs mer trivsam. Dessa faktorer tillsammans skulle 

kunna leda till att elevernas tallrikssvinn minskar. Studiens viktigaste slutsats är att om man 

medvetet och aktivt lär barnen redan i tidig ålder om hälsa och måltidens miljö- och 

klimatpåverkan, kan det bidra till att minska tallrikssvinnet genom att eleverna får en större 

förståelse för matens alla områden. Med en förbättrad måltidsmiljö och kunskap om måltiden 

finns det goda förhoppningar om att elevernas tallrikssvinn kommer att minska. 

 

Slutsatsen i denna studie är att FAMM-modellens tre kärnaspekter rummet, mötet och 

produkten har betydelse för elevernas tallrikssvinn samt att med en god kunskapsgrund om 

mat och miljö i tidig ålder kommer barnen att bli medvetna och förstå varför man inte skall 

slänga maten. 

 

13. Praktisk användning och vidare forskning	  	  

Denna studie indikerar att FAMM-modellens aspekter rummet, produkten och mötet påverkar 

att tallrikssvinn uppstår. Studiens resultat kan ha en praktisk användning för lärare och 

matsalspersonal i grundskolan. Utifrån resultatet kan skolan få ett underlag för att arbeta med 

faktorer för att förbättra matsalsmiljön och ge eleverna kunskap om hälsa, mat och miljö för 

att minska tallrikssvinnet.  

 

Det är av intresse att vidare undersöka bemötande och värdskap mellan elever och skolkockar 

då denna studie visar att kommunikation mellan dessa två parter är ett område som behöver 

utvecklas. Vidare forskning skulle kunna vara inriktat mot att göra en studie där eleverna får 

vara med och forma skolrestaurangen utifrån de faktorer de själva tycker är viktiga för 

trivseln.  

 

Det är även av intresse att vidare undersöka högstadieelevers attityder vad gäller produkten, 

det vill säga skolmaten i skolrestaurangen då det fortfarande verkar finnas en negativ attityd 

till skolmåltiden. Det är viktigt för skolorna att fortsätta studera och undersöka vilka faktorer 

som ligger till grund för att tallrikssvinnet uppstår eftersom detta har en negativ påverkan på 

både elevers hälsa, vårt klimat och skolans ekonomi. Problematiken med tallrikssvinn och 
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matsvinn i stort skulle behöva få ett större utrymme i skolans undervisning och kan 

uppmärksammas mer med koppling till olika ämnen som till exempel hem- och 

konsumentskap, idrott, geografi och samhällskunskap. Den pedagogiska måltiden skulle 

kunna användas som ett verktyg för att uppmärksamma och lära eleverna på plats under 

måltidssituationen hur tallrikssvinnet påverkar miljön.  
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Bilaga 1 
Informationsblad 
Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan, Örebro Universitet. 

Uppsatsskrivare: Sanna Henriksson, Måltidsekologstudent 

Uppsatsperiod: måndag den 27 mars till torsdag den 2 juni år 2017 (vecka 13-22). 

 

Bakgrund till projektet 

Måltiden är en viktig del utav skoldagen då den ger eleverna närig och energi att orka med 

hela dagen (Livsmedelsverket, 2013). I Arboga kommun har man sedan tidigare gjort en 

tallrikssvinnsmätning, det vill säga en mätning av den mat som tagits vid buffébordet men 

som inte ätits upp. Denna mätning har visat att svinnet är högst bland högstadieelever sett till 

hela grundskolan. Detta är ett problem både ekonomiskt och kan även vara ett problem för 

barnens hälsa, då vissa eventuellt slänger mat som egentligen hade behövts för det dagliga 

kaloriintaget (Livsmedelsverket, 2016;Yao, Shenkui, Xiaojie, Xiaochang, Li & Gang, 2016). 

Varför äts inte maten upp? Detta är en utav de två frågorna jag ska försöka besvara utifrån 

FAMM (Five aspect meal model), som är en modell som används inom restaurangbranschen. 

Jag ska utifrån denna modell som bland annat innefattar rummet, mötet och produkten, se om 

det går att koppla aspekter till varför maten slängs. Den andra frågan som kommer att 

undersökas är elevernas val av mat på buffén. 

 

I projektet kommer högstadieelever på en skola i Arboga att få svara på en online-enkät. Den 

kommer att behandla frågor som berör skolmatsalen, mötet mellan alla i matsalen samt hur 

eleverna upplever måltiden. Enkäten kommer att innehålla både kryssfrågor och öppna frågor. 

Enkäten kommer att vara anonym. När uppsatsen är färdigställd och betygsbedömd kommer 

den att publiceras i DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet). Uppsatsen kommer därmed 

publiceras och bli offentlig. 

 

Kontaktuppgifter 
Uppsatsskrivare 

Sanna Henriksson - Telefon: 072 500 8081 - Mailadress: sanna.rhenriksson@hotmail.se 

Handledare 

Cecilia Magnusson Sporre - Telefon: 070 230 4954 - Mailadress: cecilia@sporre.st 

 

 



Bilaga 2 
Pilotenkät 
 
1. Är du: * 
Tjej 
Kille 
Vill inte svara 
 
2. Vilken årsklass går du i? * 
7 
8 
9 
 
3. Vad tycker du om skolrestaurangens miljö?  
Det är rent 
Det finns gott om sittplatser 
Den är mindre fin 
Det är lortigt 
Det finns för lite sittplatser 
Övrigt: 
 
4. Vad tycker du om ljudvolymen i 
skolrestaurangen? * 
Jättehög 
Hög 
Lite hög 
Lagom 
 
5. Känner du dig stressad när du äter i 
skolrestaurangen? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
Om du svarade "Ja" eller "Ibland" på fråga 5, 
skriv ner varför du känner dig stressad, 
(Svarade du "Nej" går du direkt till fråga 6) 
Ditt svar: 
 
6. Vad tycker du om skolmaten? * 
Jättegod 
Väldigt god 
God 
Inte så god 
Inte alls god 
 
7. När du tar mat vid buffén, utifrån vad som 
serveras för dagen, varför väljer du just den 
maten du tar? * 
För att bli mätt 
För att det ser gott ut 
Jag tar samma mat som mina kompisar 
Övrigt: 
 
8. Tar du mer mat än du orkar äta upp? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 

9. Brukar du ta mat mer än en gång? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
10. Händer det att du slänger mat? * 
Ja ofta 
Ibland 
Nästan aldrig 
Nej 
 
Om du svarade "Ja ofta" eller "Ibland" på 
fråga 10, varför slänger du mat? (Om du 
svarade "Nej" eller "Nästan aldrig" på fråga 10 
så gå direkt till fråga 11) 
Orkar inte äta upp 
Hinner inte äta upp 
Maten var inte god 
Mina kompisar blev klara för mig 
Övrigt: 
 
11. Vet du vad dina skolkockar heter? * 
Emma, Virpi och Elin 
Virpi, Sofia och Elin 
Ida, Virpi och Emma 
Jag vet inte 
 
12. Hälsar du på dina skolkockar? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
13. Känner du dig trygg i skolrestaurangen? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
Om du svarade "Nej" eller "Ibland" på fråga 
13, skriv varför du inte känner dig trygg. 
(Svarade du "Ja" på fråga 13 så gå direkt till 
fråga 14) 
Ditt svar: 
 
14. Hur lång tid har du på dig att äta din lunch? 
* 
10 minuter 
15 minuter 
20 minuter 
25 minuter 
Mer än 25 minuter 
 
15. Var denna enkät lätt att svara på? * 
Ja 
Nej 
Den var lite svår 
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Bilaga 3 
Slutgiltig enkät 
 
1. Vilken årsklass går du i? * 
7 
8 
9 
 
2. Hur ofta äter du i skolrestaurangen? * 
Varje dag 
Fler än 3 dagar i veckan 
Färre än 3 dagar i veckan 
Inte alls 
I den här delen av enkäten kommer frågor att ställas 
angående skolrestaurangen. 
3. Tycker du att skolrestaurangens miljö är 
trivsam? * 
Ja 
Nej 
Sådär 
 
Om du svarade "Nej" eller "Sådär" på fråga 3, 
vad skulle kunna göras för att få 
skolrestaurangen mer trivsam? (Svarade du 
"Ja", gå direkt till fråga 4) 
Ditt svar: 
 
4. Vad tycker du om antalet sittplatser i 
skolrestaurangen? * 
Det finns alltid lediga platser att sitta på 
Det finns oftast lediga platser att sitta på 
Det finns inga lediga platser att sitta på 
 
5. Vad tycker du om ljudvolymen i 
skolrestaurangen? * 
För hög 
Lite hög 
Bra 
 
6. Känner du dig stressad när du äter i 
skolrestaurangen? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
Om du svarade "Ja" eller "Ibland" på fråga 6, 
skriv varför du känner dig stressad, (Svarade du 
"Nej" går du direkt till fråga 7) 
Ditt svar: 
 
7. Är du nöjd med maten som serveras i 
skolrestaurangen? * 
Väldigt nöjd 
Nöjd 
Inte alls nöjd 
 
 

8. När du tar mat vid buffén, varför väljer du 
just den maten? * 
Ditt svar: 
 
9. Tycker du att det är viktigt att maten som 
serveras påverkar klimat och miljö så lite som 
möjligt? * 
Ja 
Nej 
Jag vet inte 
 
10. Brukar du ta mat mer än en gång? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
11. Upplever du att du kan ta mer mat om du 
vill? * 
Ja, det är inga problem 
Ibland, det är oftast för lång kö 
Nej, det är alltid för lång kö 
 
12. Händer det att du slänger mat? * 
Ja ofta 
Ibland 
Nästan aldrig 
Nej 
 
Om du svarade "Ja ofta" eller "Ibland" på 
fråga 12, skriv varför du slänger mat! (Om du 
svarade "Nej" eller "Nästan aldrig" på fråga 12 
går du direkt till fråga 13) 
Jag orkar inte äta upp 
Jag hinner inte äta upp 
Jag tycker inte att maten var god 
Övrigt: 
o 
13. Upplever du att bemötandet i 
skolrestaurangen är positivt? * 
Ja alltid 
Ja för det mesta 
Nej 
 
14. Vet du vad dina skolkockar heter? * 
Emma, Virpi och Elin 
Sofia, Elin och Virpi 
Ida, Virpi och Emma 
Jag vet inte 
 
15. Hälsar du på dina skolkockar? * 
Ja 
Nej 
Ibland 
 
16. Är stämningen i skolrestaurangen bra? * 
Ja, alltid 
Oftast 
Nej



Bilaga 4 
Sökmatris - Summon 
Datum Databas Sökord Antal 

referenser 
Kombinationer Antal 

referenser 
i 

kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

170327 Summon 1. plate 
waste 

103 198 
 

1  3 1 1 

170337 Summon 2. Primary 
school 

3 482 302 1 + 2 369 3 0 0 

170337 Summon 3. 
Treatment  

16 440 600 1 + 2 + 3 331 0 0 0 

170327 Summon 4. 
Students 
 

 1 + 4 11575 1 0 0 

170327 Summon 5. FAMM       

170327 Summon 6. Service  1 + 2 202 3 0 0 

170327 Summon 7. Food  4 + 6 + 7 
1 + 4 + 6 + 7 

213 687 
2232 

1 
1 

0 
0 

0 
0 

 Summon 8. five 
aspect 
meal 
model 

16 8 
 
 

 
 

1 
 

1 
 

0 
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Bilaga 5 
Sökmatris - FSTA 
 

Datum Databas Sökord Antal 
referenser 

Kombinationer Antal 
referenser 

i 
kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

170330 
170403 
170403 

FSTA 1. food 706 777 1 + 2 + 3 + 5 
1 + 2 
1 + 2 

38 
10 053 

1 
3 
2 

1 
0 
2 

0 
0 
2  

170330 FSTA 2. waste 19 032 2 + 3 + 4 + 5 28 0 0 0 

 FSTA 3. plate 16 321      

 FSTA 4. 
school 

45 983      

 FSTA 5. 
children  

20 949      

170330 FSTA 6 meal 
 

23 361 2 + 4 + 6 51 1 0 0 

170330 FSTA 7. 
FAMM 

9 7  2 
 

1 1 

170330  8. 
public 

39 709 8 + 6 + 9 20 1 1 1 

  9. 
Sweden 

11 734      
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Bilaga 6	  
	  
Sökmatris - Primo	  
	  
Datum Databas Sökord Antal 

referenser 
Kombinationer Antal 

referenser 
i 

kombination 

Antal 
lästa 

abstract 

Antal 
lästa 

artiklar 

Använda 
artiklar 

170507 
120507 

 

Primo 1. 
foodwaste 

 
253 

1 + 2 + 3 
1 + 4 + 5 

101 
42 

 

2 
1 

1 
0 

1 
0 

 Primo 2. climate       

 Primo 3. impact       

 Primo 4. school       

 Primo 5. cause        

 


