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Sammanfattning 
Inledning: Skolmåltiden är en viktig del av skolans vardag, där eleverna får ny energi för att 

orka med skoldagen, men även lära sig om den svenska kulturen (Livsmedelsverket, 2013). 

Den här studien avser att bidra med förståelse för hur nyanlända ungdomar upplever och 

uppfattar den svenska måltiden i skolan samt hur de integrerar i den svenska matkulturen. 

Syfte: är att bidra med förståelse för hur nyanlända ungdomar upplever och uppfattar den 

svenska måltider i skolan samt hur de integrerar i den svenska matkulturen.  

Metod: I föreliggande studie har fokusgrupper använts för att samla idéer, åsikter, deltagarnas 

föreställningar och uppfattningar för att kunna besvara syftet som är baserade på nyanländas 

måltidsupplevelse i skolan.  

Resultat: Resultatet i studien visar deltagarnas uppfattning och upplevelse av skolmåltiden. 

Utifrån fokusgrupp intervjuerna kunde vi hitta 3 teman: måltidsupplevelse, integration och 

påverkande faktorer, vilket sammanfattar deras tankar om skolmåltiden.  

Slutsats: I studien kan vi sammanfatta att de nyanlända eleverna uppfattar den svenska 

skolmåltiden som viktig för deras integration i samhället samt familjens och vännernas 

inflytande på deras matvanor också var betydelsefull. Vi kunde även konstatera att för vissa 

elever hade deras omgivning, familjens attityder om svensk mat också ett stor inflytande på 

deras matval. 

 

Nyckelord: Måltidsupplevelse, identitet, skolmåltid, fokusgrupp, nyanlända  
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1. Inledning 
Skolmåltiden är en viktig del av skolans vardag, där eleverna får ny energi för att orka med 

skoldagen, men även lära sig om den svenska kulturen (Livsmedelsverket, 2013).  

År 2015 kom 35 057 nyanlända barn och ungdomar i åldrarna 7-17 år till Sverige (Statistiska 

centralbyrån, 2015). Att flytta till ett främmande land är ingen lätt sak att göra. En 

ensamkommande kan ha lämnat hela sin familj och alla vänner bakom sig för att flytta till ett 

främmande land. Som nyanlända i ett nytt land står många inför olika utmaningar såsom 

språk, nya matvanor, matval med mera (Anderson, 2018). Att vara ung invandrare i ett 

främmande land, och få äta en vällagad obekant maträtt som serveras i en okänd miljö och på 

ett okänt sätt, kan leda till att måltiden upplevs vara särskilt lärorik eller betydelsefull. Hur 

kan de nyanlända upprätthålla sitt välbefinnande, uppleva samt uppfatta matkulturen i sitt nya 

samhälle? Hur kan de via maten integreras i sitt nya samhälle?  

Många forskare har undersökt kostvanor samt måltidsupplevelser bland barn och ungdomar i 

skolor, bland andra Persson Osowski, Göranzon & Fjällström (2010); Gullberg (2006) och 

Olsson & Waling (2016). Det finns dock begränsad forskning om nyanlända ungdomars 

måltidsupplevelse i skolan. Den här studien avser att bidra med förståelse för hur nyanlända 

ungdomar upplever och uppfattar den svenska måltiden i skolan samt hur de integrerar i den 

svenska matkulturen.  

 

 

2 Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 
Ämnet nyanländas måltidsupplevelse i skolan kan kopplas till måltidskunskap och värdskap. 

En måltidsupplevelse kan enligt FAMM (Five Aspects Meal Model) indelas i fem aspekter 

som alla är viktiga för måltiden (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). I 

modellen beskriver författarna de fem olika aspekterna som utgör grunden för en 

måltidsupplevelse: mötet, produkten, rummet, stämningen och styrsystemet (Gustafsson et al., 

2006). I den här studien kommer måltidens helhetsupplevelse att studeras. Genom att 

undersöka hur nyanlända ungdomar upplever och uppfattar den svenska måltiden i skolan, 

och hur de integrerar i den svenska matkulturen, vilket främst kan kopplas till aspekterna 

mötet, produkten och rummet av de tidigare fem aspekterna. 
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3. Teoretisk bakgrund 
Att satsa på skolmåltiderna påverkar hela skolverksamheten positivt (Livsmedelsverket, 

2013). Måltiderna i skolan bör ge de nyanlända eleverna en möjlighet till sunda matvanor och 

bättre förutsättningar att lära sig samt integrera i den svenska kulturen (Livsmedelsverket, 

2013). Den teoretiska bakgrunden kommer att omfatta olika områden såsom: skolmåltider, 

identitet och ackulturation i förhållande till nyanländas måltidsupplevelser i skolan. 

 

3.1. Skolmåltider  
Gullberg (2006) beskriver i en rapport om måltidssituationen i skolan på 1930-talet. Vid det 

här årtalet var barnens föräldrar tvungna att ansöka om barnets rätt att få en måltid i skolan. 

Efter 1930 började diskussionen om den nya skolmåltiden då den svenska skolan gick ifrån en 

kunskapsplattform till ett område för bland annat sociala reformer. Skolan skulle på ett 

symboliskt sätt se på barnets helhet. Fokus skulle ligga på både de fysiska och psykiska 

delarna (Gullberg, 2006). Det var även viktigt för skolan att inte bara ge kunskap till barnen, 

utan även fostra barnen för att få starkare och hälsosammare medborgare för framtiden 

(Gullberg, 2006). År 1946 bestämde riksdagen att staten skulle betala för skolmaten (Persson 

et al., 2010) men det skulle ta 20 år till innan alla Sveriges barn skulle få varm mat gjord av 

professionell personal och serverad i en anständig skolmatsal (Gullberg, 2006).  

 

3.1.1. Måltidsmiljö enligt Livsmedelsverkets rekommendationer 
Idag serveras 3 miljoner offentliga måltider per dag i Sverige varav 1,3 miljoner är ute i 

skolorna (Livsmedelsverket, 2017). Livsmedelsverket (2018) rekommenderar att skolorna 

följer deras måltidsmodell som kallas för Bra mat i skolan. Denna modell visar att måltiden är 

mer än bara mat på tallriken. Måltiden ska även inkludera rummet, sällskapet samt 

stämningen. Livsmedelsverkets måltidsmodell bra mat i skolan är till för en bättre skolmåltid 

och berör 6 olika pusselbitar, som är: integration, trivsam, hållbar, näringsriktig, säker och 

god (Livsmedelsverket, 2018). Enligt lag ska maten vara näringsriktig och säkert tillagad. För 

att eleverna ska få en god måltidsupplevelse bör måltiden upplevas god och trivsam. Måltiden 

bör vara socialt och miljömässigt hållbar och med integrerad menas att måltiden ska vara en 
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resurs för det pedagogiska arbetet (Livsmedelsverket, 2018). Det kan kopplas till vad 

Skolverket säger att maten är en viktig del i skolan och lyfter fram måltidsmodellen som 

Livsmedelsverket har gjort (Skolverket, 2017). 

Barn och ungdomar växer och utvecklas, därför behöver de mer näringsrik mat än vuxna 

(Livsmedelsverket, 2013). Skolmåltiden är en del av det pedagogiska arbetet där läraren kan 

berätta om hälsosam och näringsrik mat för de nyanlända eleverna (Olsson & Waling, 2016). 

Läraren kan även bli en förebild genom att äta en balanserad kost och prata positivt om maten 

när läraren prövar nya rätter i skolmatsalen (Olsson & Waling, 2016). 

Miljön i den svenska skolmatsalen där de nyanlända eleverna äter kan vara något nytt för 

dem. Livsmedelsverket (2013) rekommenderar att matsalen ska vara inbjudande, det vill säga 

att lokalerna bör vara rena och fräscha. Detta leder till ökad matlust för eleverna. Likaså är 

ljudnivån något som påverkar elevernas måltidsupplevelse, då eleverna oftast sitter många 

tillsammans (Persson et al., 2010).  

När eleverna kommer till skolmatsalen kan det vara trevligt att mötas av en skylt där det står 

dagens lunch samt vad rätterna innehåller (Livsmedelsverket, 2013). Speciellt är det 

betydelsefullt för de nyanlända eleverna som kommer till matsalen. Rätterna kan även 

presenteras av personalen när eleverna kommer fram till serveringen på ett sätt de förstår, 

exempelvis med bilder. I skolmatsalen kan det förekomma en social indelning vilket gör att 

grupperingar och mobbning blir ett moment, vilket i sig kan leda till att måltidsupplevelsen 

blir sämre (Burgess & Morrison, 1998). För att förebygga mobbning, utanförskap, stress och 

bråk under skolmåltiden ska det finnas ett elevskyddsombud i matsalen enligt 

Livsmedelsverket (2013).  

 

3.1.2. Måltidsupplevelse  
För att nyanlända elever ska kunna uppfatta samt uppleva den svenska matkulturen i skolan 

behöver måltiden vara aptitretande och attraktiv (Livsmedelsverke, 2013). Edwards & 

Gustafsson et al. (2006) hävdar att de fem aspekterna av FAMM-modellen: mötet, produkten, 

rummet, stämningen och styrsystemet, är viktiga för att kunna skapa en positiv 

måltidsupplevelse. Aspekterna mötet, produkten och rummet kan påverka en individs 

sensoriska och visuella upplevelse av måltiden (Mossberg, Gustafsson, Jonsäll, Öström, & 

Swahn, 2014). Mötet mellan de nyanlända eleverna och skolpersonalen har en stor betydelse, 

eftersom den kan avgöra om de nyanlända eleverna har förstått matens innehåll samt hur den 
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ska ätas (Cappellini & Yen, 2013). Skolmåltiden är även en del i det sociala arbetet som 

utvecklar eleverna i de sociala färdigheterna då de delar måltiden med andra. Möten med 

andra elever och vuxna kan det främja de nyanländas lärande om etik och sociala värderingar 

i den nya matkulturen menar Olsson & Waling (2016). Matens innehåll, smak och doft är 

några faktorer som kan påverka nyanländas måltidsupplevelse. Faktorer såsom hur eleverna 

blir bemötta av kökspersonalen, hur maten är presenterad för dem samt miljön där maten är 

serverad kan ha en stor betydelse för hur nyanlända uppfattar och upplever måltider i skolan 

(Persson et al., 2010). 

 

3.2. Identitet 
Människors matval har länge erkänts som en process som involverar psykologiska, sociala, 

kulturella, ekonomiska och biologiska faktorer (Anderson, 2014). Under en livstid växlar 

dessa faktorer med en individs livshändelser och erfarenheter för att resultera i individuella 

preferenser (som smak) och andra överväganden (som bekvämlighet eller ekonomiska 

överväganden), som bildar matbeteende och påverkar matvalet (Bisogni, Connors, Devine & 

Sobal, 2002). Identitet anses allmänt involverar mentala självbilder som en person tilldelar sig 

själv baserat på vardagliga interaktioner med människor, grupper och objekt (Anderson, 

2014). Identiteterna speglar även flera faktorer som är kulturella, strukturella, sociala och 

individuella (Allwood, Franzén & Ahmadi. 2000). Sociala identiteter avser de kollektiva 

gruppkategorier som en person tilldelar sig själv och de sociala roller som en person 

uppfångar (Bisogni et al., 2002). Personliga identiteter relaterar till särskilda egenskaper, 

inklusive uppfattning om en individs egna attityder, känslor och beteende om måltider och 

mat (Jonsson, Hallberg, & Gustafsson, 2002). 

Mat och måltid har länge erkänts som ett sätt för en person att tilldela sig själv och andras 

identitet om vad som anses vara korrekt att äta. Men även vilka typer av maträtter som är 

gillade och ogillade samt vilka metoder som används vid förberedelse av maträtterna är en del 

av denna identitet (Jonsson et al., 2002). Individer genomsyrar produkter och råvaror med 

mening, för att uttrycka kulturella kategorier och principer, bygga upp idéer, skapa samt 

upprätthålla livsstilar (Tellström, 2007). Det här anknyter till vad Anderson (2014) påstående 

att vad man äter definierar vem man är och blir men även vilken kultur man tillhör. Anderson 

(2014) definierar kultur som trosuppfattningar, värderingar och attityder som praktiseras och 

accepteras av medlemmar i en grupp eller gemenskap. Anderson (2014) påstår även att kultur 
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inte är ärvt, det är inlärt. Matval av olika kulturgrupper är ofta kopplade till etniska beteenden 

och religiösa övertygelser (Jonsson et al., 2002). Utifrån att äta välbekanta saker kan måltiden 

kännas som en bekräftelse av den kulturella identiteten hos en individ (Tellström, 2007). 

Många människor föredrar mat från sin kultur, sin barndom med varma, goda känslor och 

minnen (Anderson, 2014; Jonsson et al., 2002). Maten knyter oss till våra familjer och kan ha 

ett speciellt värde för en person (Jonsson et al., 2002). Mat från vår kultur, från vår familj blir 

ofta tröstmaten vi söker som vuxna i samband med tider av frustration och stress (Jonsson et 

al., 2002).  

Studier från Anderson (2014); Cleveland et al. (2009) & Cappellini & Yen (2013) som 

handlar om identitet visar att invandrare har en hybrididentitet som kombinerar elementen hos 

värdlandet samt deras etniska kultur. På samma sätt skrev Cleveland et al. (2009) att 

invandrarnas bibehållande av ursprungskultur och deras förvärv av värdkulturen är två skilda 

processer och att etnisk identitet därmed kan behållas eller till och med förstärkas trots alla 

förändringar. Exempelvis hävdar Anderson (2014) att invandrare konstruerar hybrididentiteter 

genom att välja och anta måltidsaspekter från båda kulturerna. Cappellini & Yen (2013) 

hävdar att invandrare har en mångkulturell identitet och därmed skiftar mellan flera 

kulturramar via konsumtion av hem- och värdlandets kulturella produkter. På samma sätt 

föreslår Jonsson et al. (2002) att invandrare har en integrerad identitet och de utövar den 

genom konsumtion av etniska och bekanta produkter.  

Kommunikation kan brett definieras som den process vi förstår världen med och det är våra 

försök att förmedla den förståelsen till andra genom både verbalt och icke-verbalt språk 

(Anderson, 2014). På det här sättet kan mat ses som en form av kommunikation eftersom det 

är ett icke-verbalt sätt som vi delar mening samt vår identitet med med andra (Anderson, 

2014). Kopplingar kan dras till Bisogni et al. (2002) som menar att maten även kan ses som 

språk vilket används som koder för att uttrycka olika kunskaper, värderingar och rutiner 

avseende mat. 

 

3.3. Ackulturation 
Ackulturation kan definieras som ett fenomen där den etniska minoriteten eller den 

invandrade befolkningen antar kulturella mönster från den dominerande populationen (Jasti, 

2011). Processen är flerdimensionell och dynamisk eftersom att den innefattar förändringar i 

beteenden, värderingar och attityder vilket kan påverka en individ antingen positivt eller 
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negativt (Jasti, 2011). Processen kan även fungera som en process att förvärva förmågan att 

fungera i en ny kultur och samtidigt behålla den ursprungliga kulturen (Cappellini & Yen, 

2013). 

Satia-Abouta, Patterson, Neuhouser & Elder (2002) hävdar att ackulturation förekommer på 

två olika nivåer, det vill säga på mikronivån och makronivån. På mikronivån, som är den 

individuella nivån, är ackulturation psykologisk och refererar till förändringar i attityder, 

övertygelser, beteenden och värderingar hos individer (Satia-Abouta et al., 2002). Medan på 

makronivån, som är gruppnivån, resulterar ackulturering i fysiska, biologiska, politiska, 

ekonomiska och kulturella förändringar i den ackulturerade gruppen eller i samhället som 

helhet (Satia-Abouta et al., 2002)  

Cleveland, Laroche, Pons & Kastoun (2009) menar att familj, vänner, media, inkomst, skolor, 

kyrkor, språkförmåga, etnisk identitet och ankomsttid till de nyanländas värdland som de 

nyanlända har flyttat till, är några viktiga faktorer för ackulturation. Eftersom de representerar 

värderingar, normer, livsstilar samt föremål och konsumentpraxis i hemmet och värdkulturen. 

Även om det framgår att nyanländas relationer med hem- och värdlandet kan omforma deras 

konsumtionsval är det inte uppenbart hur sociala relationer påverkar ackulturationsresultaten 

(Cleveland et al., 2009). På samma sätt hävdar (Jonsson et al., 2002) att längre 

uppehållstillstånd i värdlandet, hög utbildning och sysselsättning utanför hemmet, att ha 

familjen och språkförmåga resulterar i ökad exponering för den nya kulturen och följaktligen 

ackulturation. Exponering för värdkulturen via tv, böcker, vänskap med mera, kan leda till 

förändringar i kost- och sjukdomsrelaterad kunskap; attityder och övertygelser; värderingar 

som tillskrivs traditionella ätningsmönster, samt smakpreferenser (Anderson, 2014). 

Enligt Cappellini & Yen (2013) kan ackulturationsprocessen leda till olika resultat. 

Nyanlända kan anta den dominerande värdkulturen och överge sin ursprungliga vilket betyder 

assimilering. Nyanlända kan välja att integrera utifrån att tillgodogöra sig både nya och gamla 

kulturer. Nyanlända kan även välja att dra sig ur den nya kulturen och behålla sin 

ursprungliga, vilket innebär separation. I värsta fall kan de välja vilken kultur de vill erhålla 

eller så kan de medföra ett uttag från båda kulturerna, som gör att de marginaliserar sig 

(Cappellini & Yen, 2013). På liknande sätt påstår Anderson (2014) att, sociodemografiska och 

kulturella faktorer, exponering till värdkultur samt förändringar i kostrelaterade psykosociala 

och miljömässiga faktorer sammantaget kan påverka invandrares matval på tre huvudsakliga 

sätt. Invandrare kan upprätthålla sina traditionella kostmönster, helt anta värdlandsmat och 
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kostbeteende, eller införliva värdlandsmatmönster i deras kost samtidigt som man behåller 

några traditionella matval (Satia-Abouta et al., 2002). 

Satia-Abouta et al. (2002) hävdar att flera faktorer kan påverka en individs eller grupps 

möjligheter för att assimilera till ett nytt samhälle. Exempelvis kan högutbildade invandrare 

från städer och de med liknande kulturella eller fysiska egenskaper till exempel: hudfärg, är 

mindre benägna att uppleva kulturell isolering eller större livsstilsförändringar vid invandring 

till det nya landet. Medan invandrare som placerar i etniska enklaver, det vill säga, geografiskt 

nära samhällen med personer av samma etniska grupp, eller som migrerat ofrivilligt, till 

exempel: flyktingar, ackulturerar med betydligt mindre fart och anläggning (Satia-Abouta et 

al., 2002).  

Nyanlända skolungdomar står inför utmaningar som språk, kultur och i många fall ett 

väsentligt nytt sätt att äta maten på. Skolungdomarnas tidigare uppfattning och upplevelse kan 

påverka de nya maträtterna som äts i skolan (Cappellini & Yen, 2013). 

 

 

4. Syfte och frågeställningar 
Syftet i föreliggande studie är att bidra med förståelse för hur nyanlända ungdomar upplever 

och uppfattar den svenska måltider i skolan samt hur de integrerar i den svenska matkulturen. 

 Under denna studie kommer vi söka svar på de följande frågor:  

1. Hur uppfattar samt upplever nyanlända ungdomar den svenska måltiden i skolan? 

2. Vilka faktorer påverkar nyanlända ungdomars måltidsupplevelse samt uppfattning av 

den svenska matkulturen? 

 

 

5. Metod och material 
I detta avsnitt redovisas vald metod, urval, och utformandet av litteratur- och vetenskaplig 

insamling av data. Därefter tillkommer en beskrivning av bearbetning av materialet.  
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5.1. Metodval 
Metoden som är vald för den här studien är en kvalitativ metod. Bryman (2016) skriver att 

kvalitativa metoder används vid undersökning av människors värderingar, åsikter, beteenden 

och känslor. Då vi har som syfte att bidra med förståelse för hur nyanlända ungdomar 

upplever och uppfattar den svenska måltiden i skolan, är en kvalitativ metod lämplig för 

studien. Med kvalitativa metoder kan elevernas upplevda verkligheter beskrivas och gestaltas. 

Det här kan uppnås genom att de intervjuade berättar om sina uppfattningar och upplevelser, 

genom att de delger sin version och sin tolkning av, i detta fall skolmåltiden (Kaijser, 2011) 

 

5.1.1. Fokusgruppsintervjuer 
Fokusgruppsintervju är en alltmer förekommande metod inom kvalitativ forskning, som 

används för att få information som är mer exakt och relevant genom en dynamisk 

gruppinteraktiv teknik (Bryman, 2016). I denna studie har fokusgrupper använts för att samla 

idéer, åsikter, deltagarnas föreställningar och uppfattningar för att besvara syftet som är 

baserade på nyanländas måltidsupplevelse i skolan. Det som skiljer fokusgruppsintervjuer 

från en vanlig intervju är att frågor berör ett begränsat område samt att fokuset oftast ligger på 

hur gruppen diskuterar en gemensam faktor (Bryman, 2016). Den gemensamma faktorn i vår 

studie var att deltagarna var nyanlända och åt skollunch.  

Enligt Morgan och Scannell (1998) är det vanligt med tre till fem antal fokusgrupper vid en 

studie. Men det här kan variera om det inte finns tillräckligt med deltagare eller om det är för 

dyrt samt tidskrävande att skapa flera grupper. Användning av en eller två grupper kan vara 

en lösning (Morgan & Scannell, 1998). Eftersom nyanlända ofta har svårt att uttrycka sig med 

ord i det nya språket, valde vi att utnyttja gruppkonstellationen, då deltagarna kan stödja 

varandra att utrycka sig vid olika svårighet (Thomsson, 2002), dock hade vi minst två 

deltagare i varje grupp. I den aktuella studien genomfördes fyra fokusgruppsintervjuer med 

sammanlagt nio deltagare. Grupper fördelade i mindre grupper med respektive ålder samt 

språkförståelse (Tabell 1). Jämförelser gjordes mellan grupperna.  

 

5.1.2. Pilotstudie 
För att kunna få en uppfattning om hur nyanlända elever förstår frågeformuläret genomfördes 

en pilotstudie som rekommenderas av Patel & Davidson (2011) att man gör. Pilotstudien 

gjordes i april 2018 i Örebro med 4 deltagare. detta resulterade i förändring av några ord i 
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frågorna, översättning av frågorna till engelska samt tillägg av en fråga till frågeformuläret. 

De frågeformulär som användes i datainsamlingen bestod av 10 frågor som täckte deltagarnas 

uppfattningar och minnen om den svenska skolmåltiden samt bakgrundsinformation om 

informanterna (se bilaga 2). 

 

5.1.3. Genomförande av Fokusgruppsintervjuer 
Två utav de fyra fokusgruppsintervjuer var grupper med omyndiga (under 18 år) som gick på 

mellanstadiet och grundskolan. Resterande var gymnasieelever som gick olika inriktningar. 

Fokusgruppsintervjuer med omyndiga ägde rum i en utav deltagarnas hem vid köksbordet 

med tillåtelse av föräldrarna. De övriga fokusgruppsintervjuerna ägde rum i ett grupprum i 

stadsbiblioteket i Örebro. Detta gjordes av bekvämlighet och för att minska störningar. Trost 

(2010) hävdar att det finns risker med fokusgruppssamtal, till exempel kan deltagarna lätt 

glida bort från diskussionsämnet. Risken finns även att deltagarnas svar påverkas av deras 

språkförmåga, vilken kan resultera i att de inte svara som de vill eller som de tänker. Med det 

i åtanke valde intervjuaren att diskutera frågeformuläret med deltagarna innan inspelningen, 

för att få kunskap om deras nivå av förståelse. Under diskussionen gjordes 

minnesanteckningar som användes för att ställa öppna frågor, med sondering och följdfrågor 

för att sedan få ytterligare relevant information under inspelning.  

Eftersom några av deltagarna inte kunde uttrycka sig bra på svenska, utfördes 

fokusgruppsintervjuer enligt deltagarnas preferens som engelska och förenklad svenska. En av 

deltagarna valde att svara på engelska medans de övriga valde att svara på svenska. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en smartphone och de varierade mellan 30–50 minuter. 

Sedan transkriberades de till 51 A4 sidor med typsnitt Times New Roman (12 p, 1,5 

radavstånd). Data från deltagaren som valde att svara på engelska översattes till svenska efter 

transkriberingen samt granskades med noggrannhet. Intervjuerna genomfördes av samma 

intervjuare som var en av författarna. Transkriberingen genomfördes av den andra författaren 

som inte var med på intervjuerna  

Tabell 1: Antal fokusgruppsessioner och deltagarna 

Session A (18 år) tjejer B (10 år) killar  C (19 år) killar   D (15–17 år) 
killar 

Antal deltagare 3 st 2 st 2 st 2 st 
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5.1.2 Urval  
I föreliggande studie har vi använt oss av ett målinriktat urval. Deltagarna som valdes var 

relevanta för studiens syfte (Bryman, 2016). Uttrycket “nyanlända” användes för att beteckna 

elever som har påbörjat skolgång i en svensk skola och inte gått mer än fyra år i skolan 

(Skolverket, 2018). Det valdes respondenter som har gått i en svensk skola mindre än fyra år. 

Utifrån studiens syfte valdes elever mellan år 10–19 år.  

Ett snöbollsurval användes. Det började med att vi samlade en liten grupp av frivilliga 

deltagare som var relevanta för studiens syfte. De första valda deltagarna som vi fick genom 

kontakter av närstående, föreslog efter intervjun andra deltagare som har erfarenhet eller 

egenskaper som är relevanta för undersökningen (Bryman, 2016). Snöbollsurvalet fick styra 

skolornas geografiska position på grund av ekonomiska och tidsmässiga skäl höll författarna 

till i Örebro kommun.  

 

5.1.3 Dataanalys  
Efter transkriberingen påbörjades en analys av materialet. Analysen började med att vi läste 

igenom de transkriberade fokusgruppssamtalen var för sig, utan att anteckna eller notera något 

för att kunna få en bild av hur materialet uppfattades. Detta skedde enligt Brymans (2016) 

riktlinjer. Materialet lästes ett par gånger, sedan markerades notiser samt att kommentaren 

gjordes i marginalen. Kvalitativ innehållsanalys gjordes med hjälp av Graneheim och 

Lundmans (2004) föreslagna analysmetod. De hävdar att det finns olika begrepp, steg samt 

åtgärder för att analysera det transkriberade materialet. Därefter gick vi igenom 

anteckningarna och kommentarerna i marginalerna och meningsbärande enheter valdes. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är meningsbärande enheter konstellationer av ord 

eller uttalanden som relaterar till samma centrala betydelse. Därpå kondenserades de olika 

meningsenheterna i intervjuerna, genom att förkorta dem men bevara deras kärninnehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). Efter granskning av kondenserade meningsenheter, 

kategoriseras varje enhet på ett sätt som ger en beskrivning av vad det handlar om. Slutligen 

identifierades om kategorierna kunde kopplas ihop på något sätt och sedan listades dem som 

subteman och teman. Sedan jämfördes samt analyserades de olika subteman och teman 

(Graneheim och Lundman, 2004). Tabell 2 nedan visar en översiktlig bild av hur det 
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insamlade datamaterialets meningsenheter formulerades till kategorier samt teman, enligt 

Graneheim & Lundman (2004).  

Tabell 2: Exempel på hur meningsbärande enheter analyserades och formulerades till 

kategorier samt teman 

 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 
Enligt Bryman (2016) och Patel & Davidson (2011) bör en forskning genomföras utifrån de 

fyra etiska kraven som är: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. 

 

6.1. Informationskravet 
Informationskravet innebär att deltagarna skall informeras om studiens syfte och hur resultatet 

kommer att användas och presenteras (Vetenskapsrådet, 2002). Alla deltagare gavs ett 

informationsblad (bilaga 3) i förväg där deltagarna informerades om studiens syfte. I de fall 

då deltagarna var minderåriga blev föräldrarna informerade på samma sätt, vi utgick från 

rekommendationer av Bryman, (2016). I informationsbladet stod även information om hur 

studien kommer att offentliggöras, att deltagande är frivilligt och att undersökningspersonerna 

kan avbryta sitt deltagande när de så önskar utan angiven anledning (Patel & Davidson, 

2011). 
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6.2. Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätten att själva bestämma om de vill 

medverka och på vilka villkor. De ska också kunna välja att avbryta sitt deltagande när de så 

önskar, även utan angiven anledning. Forskaren får inte sätta för mycket press på deltagarna 

så att de känner att de blir tvingade till medverkan (Bryman, 2016). Alla deltagare, och deras 

vårdnadshavare, har först fått ge sitt samtycke efter att de blivit informerade så att de förstår 

vad de ger sitt samtycke till, det här stämmer överens med vad Patel & Davidson (2011) tar 

upp om samtyckeskravet. 

 

6.3. Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att all personlig information om deltagarna skall vara 

konfidentiell så långt som det är möjligt och att obehöriga inte ska kunna ta del utav de här 

uppgifterna (Patel & Davidson, 2011). Det förklarades för deltagarna att alla ljudinspelningar 

skulle användas till transkriberingen samt att endast författarna skulle ha tillgång till 

materialet samt att deltagarna skulle vara anonyma. I och med det valdes att inte ge någon 

bakgrundsinformation om deltagarna. Detta är för att de inte skulle känna sig påpekade.  

 

6.4. Nyttjandekravet 
Enligt nyttjandekravet får all insamlad data om individer endast användas för 

forskningsändamål (Bryman, 2016). För att uppfylla de här kraven kommer ingen insamlad 

data användas för kommersiella eller andra icke-vetenskapliga syften. Författarna kommer 

endast använda insamlad data för att besvara studiens syfte. 

 

7. Resultat 
I resultatavsnittet kommer tre teman: måltidsupplevelse, integration och påverkande faktorer 

som framstod vid analys av data från fokusgruppsintervjuerna redovisas. Dessa teman 

sammanfattar vad de nyanlända eleverna diskuterar när de tänker på måltidsupplevelsen i 

skolan.  
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7.1. Måltidsupplevelse  
När måltidsupplevelser diskuterades med eleverna rörde det sig främst om olika aspekter 

såsom: smaken, måltidsmiljön samt bemötandet. Alla deltagarna upplevde att skolmaten var 

annorlunda än vad de var vana vid från sin kultur. Några av deltagarna tyckte att maten var 

god medan andra tyckte den var smaklös. Deltagaren D1 förklarade vidare att det här var 

relaterat till att de flesta maträtterna var främmande för dem samt att de saknade kryddor som 

de var bekanta med.  

Alltså jag kan säga att det är gott men det saknas för mycket ingredienser och det 

smakar mindre. (D1 intervju 4).  

En aspekt som eleven A3 poängterade var att deltagaren upplevde skolmaten som “nyttig” att 

äta samt “lätt” att laga.  

Skolmaten är god och nyttig och lätt att laga. Den har inte så mycket fett som vår 

kulturella mat. (A3 intervju 1).  

Eleverna både från grundskolan och gymnasiet uppfattade skolmaten som en viktig del av 

deras skoldag. Skolmaten gav dem mer energi och ork för att sedan kunna koncentrera sig 

under resten av dagen. De rapporterade att maten var viktigare de dagar då de hade prov, 

idrott eller en lång dag i skolan. Samtidigt var det några som var skeptiska till maten eftersom 

det var nya smaker de aldrig hade ätit förut.  

Man får energi av att äta maten och det är viktigt för att orka. (A3 intervju 1).  

Maten är viktig för att få energi till idrottslektionerna och de dagarna jag slutar sent. 

(D2 intervju 4). 

 

7.1.1. Måltidsmiljö 
När måltidsmiljö diskuteras med deltagarna framträder mest känslor omkring matsalen. Något 

som de flesta av deltagarna både i grundskolan och på gymnasiet tar upp, är att de kände sig 

nervösa och tyckte det var lite pinsamt deras första gång i matsalen.  

Jag var nervös och skämdes och sa ingenting första gången i matsalen. (D1 intervju 

4).  

B1 som går på mellanstadiet visste inte vad en matsal var.  
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Jag visste inte vad en matsal var så jag var nervös första gången jag kom in. (B1 

intervju 3).  

Men när deltagarna hade gått på skolan ett tag blev de mer trygga och mer bekväma som man 

kan se i A3 kommentar.  

Man blir van i matsalen ju längre man äter i matsalen. Det är stor skillnad nu jämfört 

med första gången, jag har blivit mer bekväm. (A3 intervju 1). 

Samtliga deltagare berättade att de kunde se tydliga skillnader mellan den svenska 

skolmåltiden i jämförelse med deras tidigare erfarenheter. Främst berättade de om skillnader 

som berörde var, hur och vad de åt i skolan. De nyanlända eleverna upplevde att situationen i 

matsalen var något nytt för dem och deltagarna hade ingen erfarenhet om att äta i en matsal 

med många andra. A2 så här beskriver situationen. 

Jag hade aldrig sett en matsal där alla som går i den skolan äter tillsammans... och 

att det fanns gratis mat samt att lärarna och eleverna åt tillsammans. (A2 intervju 1).  

Hur eleverna åt i skolan var även något nytt för deltagarna till exempel att de var tvungna att 

lära sig äta med kniv och gaffel och bli vana vid att sitta vid bordet och sitta på stol för att äta 

maten.  

 

7.1.2. Bemötande 
Några av deltagarna uppfattade matsalspersonalen som trevliga och hjälpsamma. Eleverna 

nämnde att matsalspersonalen hjälpte till med information om matens innehåll. Eleverna 

verkar även ha en positiv inställning till det matsalspersonalen gjorde. De berättade att 

matsalspersonalen skötte om matsalen när de kom och åt. A3 som går på gymnasiet säger så 

här.  

De bemöter dig på ett bra sätt. Vi behöver dem för de hjälper dig med information om 

man frågar. (A3 intervju 1).  

Dock framhävde några elever att de inte blev väl bemötta av matsalspersonalen. De tyckte att 

matpersonalen inte sa någonting utan var de tvungna att fråga kompisar eller se på bilderna 

för att få veta vad maten innehöll.  

 



20 
 

7.2 Integration  
De flesta deltagarna upplevde att de integrerade med samhället via skolmåltiden. Med 

skolmåltiden, hävdar deltagarna att de blev introducerade till olika matkulturer och inte bara 

den svenska matkulturen. Skolmåltiden var den enda möjligheten för några deltagare att 

uppleva den svenska måltiden.  

Jag såg inte bara svenskar i matsalen utan en blandning med olika kulturer. (D1 

Intervju 4).  

Svenskar äter inte bara svensk mat utan äter olika typer som Tacos, Thaimat, lasagne 

och inte bara svensk mat. (A2 intervju 1). 

Under intervjun hade vi en fråga om de saknar den svenska skolmåltiden på skollovet. 

Tjejerna i studien längtade efter den svenska skolmåltiden eftersom de för det mesta bara åt 

mat från deras hemland hemma. Här kommer ett citat från en av tjejerna.  

När jag var på praktik så saknade jag den svenska maten. (A1 intervju 1).  

Medan de manliga deltagarna som också för det mesta äter mat från deras hemland inte gjorde 

det. Här kommer citat från de manliga deltagarna.  

Jag tycker om maten från mitt hemland och jag längtar att äta den. Så när jag slutar 

på sommaren bryr jag mig inte om den svenska skolmåltiden så mycket. Jag brukar 

tänka nu ska jag äta mycket mat från mitt hemland. (D2 Intervju 4). 

 

7.2.1. Lärande 
Något som var nytt för respondenterna var att lärarna satt med i matsalen och interagerade 

med eleverna i Sverige. C1 och alla andra deltagare i intervjun sa att lärarna aldrig var med 

under måltiden i skolan i deras hemland. Men för B2 var det annorlunda, B2 förklarade att det 

inte var ovanligt att läraren satt med under måltiden i hemlandet.  

Läraren brukade sitta med vid borden för att det inte skulle bli bråk när vi åt mat. (B2 

intervju 2). 

Deltagarna B1 och B2 som går på mellanstadiet sade att när lärarna var med vid måltiden 

pratade de om maten och om varför den är nyttig. Till exempel var vissa grönsaker något nytt 

för deltagarna och läraren förklarade varför, vilket gjorde att barnen förstod att det var viktigt 

för deras kroppar.  
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Jag börjar med salladen för min lärare har lärt mig att det är bra för min kropp. (B1 

intervju 2).  

En annan aspekt som A3 kom upp i den första intervjun var att nyanlända kunde lära sig om 

mat och den svenska kulturen genom skolmåltiden och hur maten hängde ihop med samhället.  

Samhället och maten hänger ihop och lär du dig språket lär du dig mer om den 

svenska kulturen. (A1 Intervju 1). 

 

7.3. Påverkande faktorer  
De flesta deltagarna påstod att deras val av mat samt tyckande först och främst påverkades av 

deras vänner. Med intryck från deras vänner blev de uppmuntrade och informerade om maten 

som de inte var vana vid. Men vissa elever nämnde att lärarna och matpersonalen hade en viss 

påverkan på deras val av mat samt tyckande  

Vi brukar uppmuntra varandra att prova nya saker. (A3 intervju 1).  

Ja vänner påverkar både positivt och negativt. Det var en kompis som lärde mig att 

äta köttfärs efter att ha bett mig att smaka på köttfärs vilket var jättegott och jag äter 

det fortfarande idag och lagar det hemma ibland. (D1 intervju 4).  

Elev D2 berättade att ämnet hemkunskap har påverkat deltagarens åsikt om den svenska 

skolmåltiden och den svenska maten överlag. A3 förklarade vidare att skolmåltiden även har 

påverkat hans vardagsätande, då deltagaren föredrar att äta samt laga svenska maträtter för att 

inte vara annorlunda bland svenska vänner.  

När jag är med svenskar brukar jag laga svensk mat... eftersom att det blir lättare för 

mig att förklara innehållet jämfört med min kulturella mat som jag har svårt förklara 

vad det är eller vad det innehåller.  (A3 Intervju 1). 

 

Samma deltagare säger att den svenska måltiden även har inspirerat deras matlagning. De 

beskrev vidare att de väljer att kombinera sina matkulturer med den svenska matkulturen vid 

samma måltid. Som exempel brukar D2 anpassa sin matlagning enligt den svenska 

matkulturen, genom att använda mjölk i sin matlagning. När A3 brukar laga mat hemma på 

helgerna brukar hennes mamma undra vad hon gör för något.  
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På helgerna lagar jag ibland svensk mat. Min mamma frågar vad det är och då säger 

jag: ‘pröva, det är svensk mat (A3 intervju 1).  

I studien kan man se att tjejerna integrerar sig mer i den svenska måltidskulturen gentemot 

vad killarna gör. Tjejerna väljer att laga svensk mat i hemmet när de lagar mat på helgen 

medans killarna helst äter mat från sitt hemland. 

Några av deltagarna upplevde att deras familjemedlemmar påverkade deras uppfattningar, val 

av mat samt tyckande om skolmåltiden. Deltagarna D1 och A1 framhävde att deras 

familjemedlemmar hade en negativ inställning till den svenska maten då de inte var vana med 

smaken samt kryddor, vilket påverkade åsikter om maten. 

Vi äter bara mina kulturella maträtter hemma eftersom min mamma inte kan laga 

svensk mat.  (A1 Intervju 1) 

Jag kommer från en familj som inte gillar svensk mat. Vi äter bara våra kulturella 

maträtter (D1 intervju 4).  

Till skillnad från de andra deltagarna, hade C2 familjemedlemmar en positiv påverkan 

eftersom de åt svenska maträtter dagligen. 

Jag bor hos en svensk familj vilket gör att jag äter svensk mat varje dag. C2 (intervju 

3). 

 

 

8. Diskussion  
I diskussionsavsnittet diskuteras framkomna resultat med en koppling till den aktuella 

bakgrundsteori som vi har berört. Därefter utvärderas metod- och materialvalen som gjorts i 

studien.  

 

8.1. Resultatdiskussion  
Resultatdiskussionen är uppdelad i tre teman som är sedan uppdelade i mindre stycken, 

utifrån de frågeställningar som syftar på att besvaras. Först diskuteras måltidsupplevelsens 

inverkan på hur nyanlända elever uppfattar samt upplever skolmåltiden. Därefter behandlas 
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hur de här eleverna interagerar i det svenska samhället med hjälp av skolmåltiden, samt vilka 

faktorer som påverkar deras måltidsupplevelse. 

 

8.1.1. Måltidsupplevelse 
Resultatet visar att nyanlända elever betonar smak som en viktig aspekt för deras 

måltidsupplevelse i skolan. Det stämmer överens med vad Jonsson et al. (2002) och Anderson 

(2014) påstår att smakpreferenser oftast är kopplade till biologiska, etniska samt kulturella 

faktorer som påverkar vår måltidsupplevelse. Några av eleverna upplevde att maten var 

smaklös. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att deras referenspunkt för smaker är 

relaterade till deras ursprungliga matkulturer. Bisogni et al. (2002) förklarade att en individ 

kan ta med sig sina identiteter från andra delar av sitt liv till en måltid. Med det i åtanke, kan 

detta ha påverkat nyanländas uppfattning samt tyckande om skolmåltiden, då de jämför det 

med olika referenspunkter som är kopplade till olika faktorer. 

Persson et al. (2010) förklarade i sin studie att smak, doft och matens innehåll är bara några 

faktorer som kan påverka nyanländas måltidsupplevelse. Kopplingen mellan Persson et al. 

(2010) och Cappellini & Yen (2013) visar på hur eleverna blir bemötta av kökspersonalen och 

hur maten är presenterad för dem har en stor betydelse för hur nyanlända uppfattar samt 

upplever måltider i skolan. Det här kan kopplas till resultatet, då de flesta av deltagarna 

upplevde att de var väl bemötta och trivdes med matsalspersonalen. Dock var det några få 

deltagare som upplevde att mötet med matsalspersonalen var otrevligt. En möjlig förklaring 

till det här skulle kunna var att eleverna själva gick till matsalen, och matsalspersonalen hade 

missat att eleverna var nyanlända och gav därmed ingen information om maten. Det här 

påverkade nyanländas uppfattning samt upplevelse av måltiden.  

Skolverket (2017) och Livsmedelsverket (2018) lyfter fram att maten är en viktig del i skolan 

för eleverna. Trots att de nyanlända eleverna upplevde att maten var ovan, tyckte de att maten 

var viktig att äta för att kunna orka samt få mer energi för resterande delen av dagen. 

Kopplingen kan härledas till Livsmedelsverket (2013), som skriver att skolmåltiden bör vara 

näringsrik, god och trivsam. Resultat visar även att lärarna lyckats förmedla denna kunskap 

till de eleverna. Med detta kunde vi konstatera att lärarnas egna åsikter och attityder till mat 

kan vara del av vad eleverna känner angående maten och vad som är nyttigt. 

Gemensamt för alla deltagare var att matsalen var något nytt för dem. När deltagarna kom till 

matsalen för första gången upplevde de att matsalen var välskött och ren. Deltagarna tyckte 
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även att det var inbjudande att äta maten jämfört med deras tidigare upplevelse i hemlandet. 

Livsmedelsverket (2013) bra mat i skolan skriver om måltidsmiljön och att det är viktigt att 

ha en välskött matsal för att öka aptiten och måltidsupplevelsen för de nykomna eleverna. I 

föreliggande studie kan man se att det Livsmedelsverket (2013) skriver stämmer överens med 

resultatet.  

 

8.1.2. Integration  
Nyanlända skolungdomar står inför utmaningar som språk, kultur och i många fall ett 

väsentligt nytt sätt att äta som kan påverka deras uppfattning och upplevelse av de nya 

maträtterna som äts i skolan (Cappellini & Yen, 2013). Det man kunde se i den här studien 

var att matsalen är en väsentlig plats för de nyanlända när det gällde att lära sig om den 

svenska kulturen. Deltagarna som gick på mellanstadiet fick lära sig vad som var nyttigt och 

bra för kroppen med hjälp av sina lärare. Det stämmer överens med vad Livsmedelsverket 

(2013) som föreskriver, att matsalen ska vara en plats för lärande. Det kom även fram att 

deltagarna som gick gymnasiet var mer reflekterande och förklarade att genom att äta i 

matsalen lärde de sig mer om den svenska kulturen samt språket. Vi kunde koppla det här till 

Cleveland et al. (2009) som menar att vänner, skolor, språkförmåga, ankomsttid, etnisk 

identitet med mera är några värdefulla faktorer för ackulturation, eftersom de representerar 

värderingar, normer, livsstilar i hemmet och den nya kulturen. 

Gemensamt för alla deltagare var att de lärde sig att äta med kniv och gaffel vilket var 

annorlunda för de nyanlända eleverna och som de var tvungna att lära sig. Vi kunde relatera 

det här till ackulturationsprocessen som Cappellini & Yen (2013) skrev i sin studie. De 

nyanlända anpassar sig till den nya kulturen och äter med kniv och gaffel i skolmiljö, men när 

de är hemma hos sig äter de som de gör i deras hemkultur. Koppling mellan Cappellini & Yen 

(2013), Jonsson et al. (2002) och Cleveland et al. (2009) visade att exponering för 

värdkulturen via skolan, familjen, vänskap med mera. Vilket kan leda till förändringar i 

kostrelaterad kunskap, attityder och övertygelser samt värderingar som tillskrivs traditionella 

ätningsmönster samt smakpreferenser. Enligt Cappellini & Yens (2013) studie, kan vi 

konstatera att den här ackulturationsprocessen leder till att nyanlända eleverna valde att 

integrera genom att omfamna både nya och gamla kulturer. Vi kunde även konstatera att 

elevernas personliga identiteter var relaterade till särskilda egenskaper, inklusive uppfattning 

om måltider och mat, vilket Jonsson et al. (2002) även hävdar. 
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Resultatet visar även att elevernas lärare hjälpte dem att integrera när de satt tillsammans vid 

måltiderna. Det är i överensstämmelse med Livsmedelsverket (2018) och Olsson et al. (2016) 

som skriver att genom integration kan måltiden vara en resurs för det pedagogiska arbetet. 

Detta visades i resultatet när läraren berättade om hälsosam och näringsrik mat för de 

nyanlända eleverna. På samma sätt hävdar Bisogni et al. (2002) och Anderson (2014) att 

maten även kan ses som ett sätt att kommunicera med andra, samt ett språk som används som 

koder för att uttrycka olika kunskaper, värderingar och rutiner avseende mat. 

 

8.1.3 Påverkande faktorer 
De flesta deltagarna uttrycker att familjemedlemmars matpreferens har påverkat deras 

uppfattning samt upplevelse av skolmåltiden. Det här stämmer med Anderson (2014) och 

Jonsson et al. (2002) som hävdar att mat sammankopplar oss till våra familjer samt att det en 

individ äter definierar vem individen är och vilken kultur en individ tillhör. Resultatet visar 

även att de flesta elever låter sina kompisar påverka deras tyckande av skolmåltiden samt vad 

de väljer att äta. Vi kan konstatera att deltagarnas ackulturation förekommer på mikronivån. 

Detta stämmer överens med Satia-Abouta et al. (2002) som påstår att det här är den 

individuella nivån då ackulturation är psykologisk och refererar till förändringar i attityder, 

övertygelser, beteenden och värderingar hos individer, som i det här fallet är nyanlända 

elever. Från resultatet kunde vi se en tydlig skillnad mellan hur eleverna väljer att integrera, 

assimilera samt separera sig från matkulturen på grund av olika påverkande faktorer. Som 

Cappellini & Yen (2013) påstår kan ackulturationsprocessen leda till olika resultat på grund 

av olika påverkande faktorer. I den föreliggande studien kunde vi tydligt se att de flesta elever 

valde att integrera genom att omfamna både nya och gamla kulturer. Dock kunde vi även se 

att några elever valde att separera sig till en viss del från den svenska matkulturen. På grund 

av familjens smakpreferenser valde de att dra sig ur den nya måltidskulturen och behålla sin 

ursprungliga även vid skolmåltider genom att välja bort skolmaten.  

Några elever i studien upplevde en positiv påverkan av skolmåltiden från antingen deras 

familjemedlemmar, lärare, matsalspersonalen eller kompisar då de samtalade positivt om 

maten och uppmuntrade dem att prova de nya maträtterna. Vi kan kopplas det här till Jasti 

(2011), som hävdar att ackulturationsprocessen är flerdimensionell och dynamisk då den 

innefattar förändringar i matvanor, värderingar med mera, som kan påverka en människa 

antingen positivt eller negativt.  
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9. Metod- och materialdiskussion 
Författarna valdes att använda fokusgruppsintervjuer. I den här studien ville författarna 

undersöka hur nyanlända ungdomar upplever och uppfattar den svenska måltiden i skolan. 

Det upplevdes av författarna att metoden skulle vara mer trovärdig om vi hade använt oss utav 

en annan metod som kompletterar eller förstärker den valda metoden. Som ett exempel kunde 

observation ge en öka förståelse till elevernas berättelse från fokusgruppsamtalen, samt 

bidragit till en djupare insikt. Vi kan hålla med Trost (2010) som hävdar att deltagarna ibland 

inte vågar ge sina egna åsikter då de tendera att ofta hålla med varandra. Författarna upplevde 

även att gruppkonstellationen som Thomsson, (2002) nämner, kunde ha påverkat hur 

deltagarna väljer att svara på frågor. Som exempel svarade några av deltagarna samma sak 

som föregående person då de inte ville uttrycka sig själva. Med det här kunde vi konstatera att 

tillförlitligheten i materialet eventuellt kan minska. 

Deltagarna som var i varje fokusgrupp kände varandra vilket gjorde att grupptryck kan ha 

påverkat svaren på frågorna. Det man kunde ha gjort annorlunda är att sätta in personer som 

inte kände varandra i fokusgrupperna, vilket kunde ha lett till en minskad risk för grupptryck. 

En annan faktor som kunde ha påverkat resultatet var den mänskliga faktorn. En av författaren 

som transkriberade materialet var inte med vid intervjutillfällena, vilket gör att författaren inte 

fick med sig det visuella samt kroppsspråk av hur deltagarna reagerar på vissa frågor. Den 

som transkriberade kan även ha fångat upp andra tonlägen som var annorlunda för författaren 

som var på intervjuerna. Det märktes även att under intervjun att det fanns några ord som var 

svåra och som var tvungna att förklaras vidare. Som exempel var orden bemötande och 

påverkan svåra att förstå. 

Innan intervjun hade deltagarna en diskussion med intervjuaren om frågorna och anteckningar 

gjordes. Under diskussionen pratade alla deltagare väldigt mycket och diskuterade fritt med 

varandra.Om det hade varit fler deltagare i varje fokusgrupp, kunde datamaterialet varit 

fylligare men men å andra sidan skulle några deltager kanske blivit tystnad. Det som märktes 

under intervjuerna var att deltagarna blev nervösa när intervjuaren sade att det skulle spelas 

in. Några av deltagarna började stammade samt blev mer reserverade. Det här kunde kopplas 

till Thomsson (2002), som påstår att språkproblem är så mycket mer än översättningsproblem. 
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Språkproblem kan ha resulterat i att deltagarnas åsikter inte kommit fram som de ville och att 

svaren blev kortare och det blev mindre diskussion. Det valdes av författarna att 

avdramatisera språket som används samt att förmedla en avslappnad känsla som allt enligt 

Thomsson (2002). 

 

 

10. Etisk reflektion om studiens 
genomförande/Forskningsetisk uppföljning 
I detta avsnitt utvärderas de forskningsetisk planeringen utifrån hur författarna har tagit 

ställning till de fyra etiska principerna. 

  

10.1. informationskravet 
Då många av deltagarna inte kunde flytande svenska översattes informationsbladet till 

engelska, ett språk som deltagarna förstod. Översättningen gjordes för att deltagarna skulle 

förstå vad deras deltagande innebar och gjordes efter rekommendationer från (Bryman, 2016). 

Det ställdes dessutom följdfrågor för att försäkra att informationen hade blivit förstådd. 

Alla deltagare informerades att de kunde få möjligheten att läsa den färdiga studien och i 

informationsbladet kommer även att få den översatt vid behov. Deltagarna har också 

informerats om att resultaten kommer att publiceras i en vetenskaplig databas. 

 

10.2. Samtyckeskravet 
Författarna har utgått från det Bryman (2016) skriver, att alla deltagare informerades men 

även att de var fria att avbryta intervjun och att det inte fanns några konsekvenser för ett 

sådant beslut. De informerades också om att de fick ställa följdfrågor om något var oklart eller 

att de kunde avstå från att svara på en fråga. För att inte utsätta deltagarna för olämplig stress 

eller påtryckning sattes ingen tidsgräns på intervjun och intervjuaren såg till att inte avbryta 

när deltagarna pratade, så att deltagarna skulle kunna slappna av, det här kan man även läsa 

att Bryman (2016) rekomenderar. Frågorna i intervjun var utformade för att inte vara för 

svåra, då deltagarna hade svårt med det svenska språket. 
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10.3. Konfidentialitetskravet 
För att skydda privat information om deltagarna som skulle kunna användas för att identifiera 

deltagarna kodade författarna avslöjande information vid transkriberingen. Det valdes även att 

inte ge någon presentation av deltagarna. Bryman (2016) skriver att det är viktigt att skydda 

deltagarnas identitet och att man ska koda deras privata information. Tillgång materialet har 

begränsats till författarna och har lagrats på ett USB minne. 

 

10.4. Nyttjandekravet 
Det förklarades även för deltagarna att de insamlade data endast kommer användas till att 

besvara studiens syfte. De uppgifter som samlas in för forskningsändamål får inte användas 

för att fatta beslut eller dylikt som kan påverka deltagaren, vilket stämmer överens med 

Bryman (2016). Föreliggande studie ligger inte till grund för beslut eller andra åtgärder och 

relaterar inte till denna specifika del av nyttjandekravet. Dock kommer denna studie läggas ut 

på databas Diva för allmän läsning.  

 

 

11. Slutsatser 
Den föreliggande studie har gett förståelse för hur nyanlända ungdomar upplever och 

uppfattar den svenska måltiden i skolan samt hur de väljer att integrera i den svenska 

matkulturen. Eleverna i föreliggande studie pratar om måltidsupplevelse i skolan utifrån 3 

teman: måltidsupplevelse, integration och påverkande faktorer. Utifrån resultatet av studien 

kan vi sammanfatta att de nyanlända eleverna uppfattar den svenska skolmåltiden som viktig 

för deras integration i samhället samt familjens och vännernas inflytande på deras matvanor 

också var betydelsefull. Vi kunde även konstatera att för vissa elever hade deras omgivning, 

familjens attityder om svensk mat också ett stor inflytande på deras matval. 
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12. Praktisk användning och vidare forskning 
Resultatet från föreliggande studie är till för att få en djupare förståelse för hur nyanlända 

ungdomar upplever och uppfattar den svenska skolmåltiden samt hur de integrerar i den 

svenska matkulturen. I föreliggande studie hade vi som avsikt att undersöka vilka faktorer 

kunde påverka nyanländas måltidsupplevelse. Det skulle vara intressant att genom 

användning av större grupper vid fokusgruppsamtal få en djupare diskussion med fler 

perspektiv.  

I föreliggande studie har vi begränsat vårt urval till Örebro kommun. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur nyanlända från olika orter i Sverige upplever samt uppfattar den 

svenska skolmåltiden.  
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Sökmatris 
Databas: Primo,Google Schoolar, Leisure Tourism, Web of Science  

Tidsperiod: 1998–2013 

  

Datum Databas  Sökord Antal 

träffar 

Urval 1 

Lästa 

titlar 

Urval 2 

Lästa 

abstract 

Urval 3 

Lästa 

artiklar 

i full 

text 

Urval 4 

Antal 

artiklar 

använda i 

studien 

2018-

03-03 

Google 

schoolar 

  

Food 

And 

Identity 

And 

Experienc

e 

  

3670 40 7 4  3 

2018-

03-10 

Leisure 

Tourism 

Food  

And 

Culture 

378 50 10 5 2 

2018-

03-18 

Primo Food  

And 

Acculturat

1642 100  20  4 2 
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2018-

03-18 

Web of 

science 

Swedish 

And 

School 

And 

Free 

Meals 

 

23 20 10 7 4 
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Bilaga 2: Frågeschema  
Intervjufrågor  

1) Kan du berätta lite om dig själv? vad heter du? hur gammal är du? Vilket är ditt 

ursprungsland? Hur länger har du bott i Sverige? Vilken skola går du, samt vilken klass? 

2) Hur skulle du beskriva skolmåltiden? Vad betyder skolmåltiden för dig? 

3) Hade ni skolmåltiden i ditt hemland? Hur var skollunchen? Vad eller hur åt ni? Med 

vem eller vilka åt ni? 

4) Hur var det första gången du kom in i skolmatsalen i Sverige? Vad såg du? Hur kände 

du? Vem satt du med? Märkte du något annorlunda? Vad tyckte du om maten för första 

gången?  

5) Hur bemöttes du för första gången i matsalen? Fick du någon information om maten 

som serverades? om ja, hur gick det till? Kunde du förstå vad maten innehöll?  

6) Hur äter du nu i skolmatsalen, vad väljer du? Tycker du skolmåltiden idag 

tillfredsställer dina matbehov samt önskningar? Isåfall Hur? 

7) Vad var matpersonalens roll enligt dig? Har matpersonalen eller din lärare påverkat 

din förståelse samt tyckande av maträtterna som serve 

ras i skolan? Isåfall hur? Hur har dina klasskamrater eller vänner påverkat din förståelse samt 

tyckande av maträtterna som serveras i skolan. 

8) Hur har skolmåltiden påverkat vardags ätandet? Hur har den påverkat ditt val av saker 

som du tycker om och äter?  

9) Hur ofta äter ni svenska maträtter hemma och ute på restauranger? Isåfall med vem 

och varför? Vad tycker du är skillnaden med att äta svensk mat i skolan jämfört med hemma 

samt på restaurang? 

10)  Föredrar du skolmåltid i skolan? Isåfall varför? Längtar du efter skolmåltiden när du 

är på lov? Isåfall varför? Har du lärt dig något från måltiden? Lagar du något du smakat i 

skolan hemma? - Några exempel? 

 

 



35 
 

Bilaga 3: Informationsblad 
Hej på er! 

Vi är två studenter som studerar vid Örebro universitet med inriktning kulinarisk kock och 

måltidskreatör i campus Grythyttan. Vi ska skriva en C-uppsats som handlar om hur de 

nyanlända eleverna upplever den svenska måltiden i skolan.  

Studien syftar till att belysa med förståelse för hur nyanlända ungdomar upplever och 
uppfattar den svenska måltiden i skolan samt hur de integrerar i den svenska matkulturen. 
På det här sättet hoppas vi kunna bidra med en vidare förståelse kring de följande frågor: 

● Hur uppfattar samt upplever nyanlända ungdomar den svenska måltiden i skolan? 
● Vilka faktorer påverkar nyanlända ungdomars måltidsupplevelse samt uppfattning av 

den svenska matkulturen? 
  
Deltagande sker anonymt och inga personuppgifter kommer att lämnas ut till tredje part. 
Information som kommer fram kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet 
kommer också att anonymiseras så att identifikation av person eller företag inte är möjlig. 
Deltagande är frivilligt och eleverna kan välja att dra sig ur fram till dess att arbetet publiceras 
30/5 2018. 
Resultatet kommer sedan att jämföras med tidigare fakta från andra studier. Bearbetningen 
och analyseringen av resultatet sker genom reflektion, etik och tidigare forskning 
Resultatet kan, vid intresse, skickas till er som deltar i undersökningen. 
  
Om du vill ha mer information om studien kan du kontakta oss eller min kontaktperson på 
Örebro Universitet med följande e-postadress 
 
 
Kontaktinformation 
Daniel Doyle: doyle590@gmail.com 070 839 32 44 
Jessie Ndolo Agbor: Jessiendoloi@gmail.com 073 663 98 86 
Handledare för projektet 
Lotte Wellton, doktorand vid Restaurang- och hotellhögskolan lotte.wellton@oru.se 019 30 
20 33  
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