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Sammanfattning 

I Sverige serveras omkring tre miljoner måltider per dag inom den offentliga måltiden, där en 

stor del utgörs av skolmåltider. En positiv måltidsupplevelse, inbegripet en tillfredsställande 

måltidsmiljö, skulle kunna ses som ett verktyg för att skapa ett positivt förhållningssätt till 

måltiden hos eleverna i grundskolan. Studien syftar till att undersöka vad barn säger om 

måltidsmiljön i skolrestauranger och ger förslag till hur den kan förbättras. Totalt åtta barn i 

åldern 10-12 år ifrån två olika skolor intervjuades genom fokusgrupper. Efter innehållsanalys 

av intervjumaterialet framstod fem kategorier som sammanfattar vad barnen pratar om när de 

tänker på måltidsmiljön i en skolrestaurang. Studien visar att eleverna utvärderar 

måltidsmiljön utifrån angreppssätt som liknar The Five Aspects Meal Model (FAMM).  

 

Nyckelord: estetik, fokusgrupper, innehållsanalys, skolmåltid, The Five Aspects Meal Model
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Förord 

Ett frö för denna uppsats började växa hos Skolmatens Vänner, som utlyste en förfrågan om 

examensarbete kring framtidens skolmåltider. Uppsatsen skulle fungera som inspiration åt ett 

kommande projekt: Framtidens skolrestaurang.  

 

Grodden för uppsatsens ämnesval har varit kursen Den medvetna måltiden (MÅ1441), som vi 

läste under fjärde terminen på Måltidsekologprogrammet vid Örebro universitet. Även The 

Five Aspects Meal Model (FAMM) som tillämpas inom måltidskunskap och värdskap har 

funnits med i tanken vid ämnesvalet.  

 

Tack till Marianne Pipping Ekström för skarpa kommentarer och bränslet du gett oss till att 

driva arbetet framåt. Tack till Lars Eriksson för att du delat dina kunskaper om rum och 

estetik med oss. Tack till Annika Unt Widell på Skolmatens Vänner för uppsatsidé och 

sponsring av resor. Tack till vår klasskamrat Magnus Westling för dina synpunkter på arbetet. 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till de elever som ställt upp på intervjuer, för att ni låtit oss 

ta del av era tankar kring måltidsmiljön i skolan. 

 

Camilla Adolfsson & John Kenne 

Grythyttan, maj 2013 
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Introduktion 

I Sverige serveras omkring tre miljoner måltider per dag inom offentlig sektor 

(Livsmedelsverket, 2013b). Många personer och produktionsorgan berörs såväl direkt som 

indirekt av måltiden inom offentlig sektor, där skolan ingår. Här finns såväl möjlighet som 

ansvar att lägga grunden för goda matvanor hos unga (Livsmedelsverket, 2013a). Dock 

prioriteras ekonomi framför andra aspekter som kvalitet och folkhälsa (Sveriges Kommuner 

och Landsting, 2006). Skolmåltidens utvecklingspotential är således stor (Livsmedelsverket, 

2013b), och år 2013 där vi nu befinner oss håller skolmåltiden och den traditionella 

skolrestaurangen på att förändras. Blicken är på väg att lyftas från själva tallriken till 

kringliggande aspekter (Livsmedelsverket, 2013a). I Livsmedelsverkets och Skolverkets 

arbete med att förbättra skolmåltiden betonas att den skall ses utifrån ett helhetsperspektiv 

(ibid.), och utformningen av måltiden är ett av flera ingående teman.  

 

Det nytilltagna arbetet kring måltidens helhetsupplevelse kan återfinnas i ämnet 

måltidskunskap och värdskap, som ofta använder sig av The Five Aspects Meal Model 

(FAMM) (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). Inom FAMM analyseras 

upplevelsens enskilda delar för att sedan generera en tilltalande helhet. För att se skolmåltiden 

ur ett helhetsperspektiv bör fler aspekter än exempelvis bara maten studeras: rummets 

betydelse för den totala upplevelsen av måltiden borde inte förbises. 

 

 Ämnesrelevans i relation till måltidskunskap och v ärdskap 

Måltidskunskap och värdskap är ett flerdisciplinärt ämne som studerar måltiden. På 

grundutbildningsnivå är ämnets huvudsakliga syfte att utveckla förståelsen för måltidens del i 

samhällsutvecklingen (Gustafsson & Jonsson, 2004). Ämnet sammankopplar tre 

kunskapsformer: vetenskap, hantverk och estetik (ibid.). Den praktiska kunskapen har dock 

länge inte betraktats som kunskap (Gustavsson, 2004). Men handling blir kunskap först när 

den kombineras med eftertanke (ibid.). Att hälla mjölk i ett dricksglas blir kunskap när 

personen som utför handlingen reflekterar över handlingen. Den franske filosofen René 

Descartes kända sats ”Cogito, ergo sum” (Nationalencyklopedin, 2013a) som översatt från 

latin betyder ”jag tänker, alltså existerar jag”, skulle kunna kopplas till den praktiska 

kunskapens validitet. Estetikens roll i sammanhanget kan ses som ett försök att förstärka 

helhetsupplevelsen i måltidskunskap och värdskap. 



 5 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) är en modell som inom måltidskunskap och värdskap 

används för pedagogiska syften, forskning och gestaltning av måltiden (Gustafsson m.fl., 

2006). Modellen utgår ifrån att rum, möte, produkt, styrsystem och stämning tillsammans 

skapar måltidsupplevelsen. Syftet är att främst behandla den kommersiella måltiden, men 

måltidens kunskaps- och kulturbärande egenskaper skulle kunna utnyttjas även i 

skolrestauranger (ibid.).  

 

Studiens koppling till måltidskunskap och värdskap 

Vid studerande av komplexa frågor är det fördelaktigt att tillämpa ett tvärvetenskapligt 

tankesätt då frågorna kan behöva olika angreppsvinklar (Gustafsson, Öström & Annett, 2009). 

Vid frågor som exempelvis; varför, när, hur, var och vad vi äter framträder komplexiteten, 

och lösningar kan gå att finna i måltidskunskap och värdskaps flerdisciplinära arbetssätt 

(ibid.). Därutöver kan vi för denna studie behöva tillämpa kunskaper ifrån ämnesområdena 

arkitektur, psykologi och sociologi; inom vilka det bedrivs forskning kring nutrition, mat och 

måltider (Fjellström, 2003).  

 

Estetiken i måltidsmiljön, i form av rummet som måltiden utspelar sig i och stämningen den 

skapar, är intressant att beakta för måltiden som helhetsupplevelse. Enligt Otto Friedrich 

Bollnow är det upplevda rummet kopplat till verkligheten och människans objektiva liv 

(refererad i Bergström, 1996, s. 29). Kunskapen om hur människan som art fungerar bör vara 

avgörande vid planering av hennes miljö (Bergström, 1996). Miljön präglar oss men kan inte 

förändra vårt beteende; den kan endast passa oss mer eller mindre bra att vistas i (ibid.). 

Sinnliga upplevelser skapas genom en balanserad avvägning av verben flytta, greppa, röra, 

smaka, höra och se (Akner-Koler, 2007). Estetiska aspekter ger förväntan på maten och 

framkallar varierande sinnesstämningar (Gustafsson m.fl., 2009). För att studera de estetiska 

sidorna av måltidsmiljön kan FAMM användas som utgångspunkt (Gustavsson, 2004).  

 

En tillfredsställande måltidsmiljö i grundskolan skulle kunna ses som ett verktyg för att skapa 

ett positivt förhållningssätt till måltiden hos barn. På så vis skulle en interaktion mellan 

måltiden och samhällsutvecklingen kunna förstärkas, uttryckt som exempelvis goda matvanor 

för en generation. De goda matvanorna skulle i längden kunna skapa en god folkhälsa samt ett 



 6 

större medvetande kring måltiden. Med detta i åtanke blottläggs en relevans för att lyssna på 

elevers åsikter och förbättringsförslag för måltidsmiljön i skolrestauranger.  

 

Syfte 

Att lyssna på barns åsikter om måltidsmiljön i skolrestauranger och därefter ge förslag till hur 

förbättringar kan göras. 

 

Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras de områden som studien berör. Avsnittet inleds med ett stycke om 

barn, därefter behandlas måltid och måltidsmiljö. 

 

Barn som individer 

Barn har en egen position i samhället i och med att de är just barn och inte vuxna (Brembeck, 

Johansson, Bergström, Jonsson & Ossiansson m.fl, 2010). Barn har inom forskning betraktats 

som inkompetenta utifrån att de har svårt att göra välgrundade beslut om exempelvis 

deltagande i en studie, och att bidra forskaren med adekvat information (Morrow & Richards, 

1996). Detta kan även förklara att barnen står i underposition mot de vuxna (ibid.). Vid 

studier av och/eller med barn, och då framförallt forskning kopplat till mat och hälsa, har det 

traditionellt mest förekommande synsättet varit att betrakta barn som beroende av andra 

parters agerande (Brembeck, Johansson, Bergström, Jonsson & Ossiansson m.fl, 2010). På 

senare år har det dock skett en förändring i och med att barnen inte längre enbart uppfattas 

som objekt beroende av de andra parterna (ibid.) Forskare väljer i allt större utsträckning att 

se barnen som agerande och självständiga individer (Brembeck, Johansson, Bergström, 

Jonsson & Ossiansson m.fl, 2010).  

 

I det livslånga lärande som socialisering kan ses som så utspelar sig den mest betydande fasen 

under våra år som barn (Seymour, 1983). Måltiden anses särskilt viktig för detta lärande, som 

återkommande träffar för de sociala grupper där barnet ingår (ibid.). Genom socialiseringen 

tar barn och vuxna in vilka regler, värderingar, attityder och roller som gäller och anses okej 

inom den sociala gruppen (Seymour, 1983). Måltiden lär barnet vad för slags beteende som är 
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acceptabelt vid matbordet och är den företeelse i vardagen då barnet först behöver visa upp 

självkontroll (ibid.). 

 

Måltiden 

Måltider har i Sverige under århundradena växlat angående namn, antal och innehåll 

(Nationalencyklopedin, 2013b ). Även skiftningar för regionala och sociala grupper har 

förekommit (ibid.). Exempelvis började måltidsbegreppet frukost användas i Sverige under 

1400-talet och under de två följande århundradena tillkom begreppet middag 

(Nationalencyklopedin, 2013b). Dessa två begrepp hade dock inte samma betydelse angående 

tidpunkt och innehåll som människan i dagens samhälle är van vid. Det är först när vi befinner 

oss i 1900-talet som vi börjar använda vårt nuvarande schema med tre huvudmåltider, det vill 

säga frukost-lunch-middag (ibid.). 

Det finns olika sätt att se på vad en måltid är (Gustafsson, 2004). Ett synsätt är att definiera 

måltiden utifrån dess innehåll, något som enligt Gustafsson (2004, s. 56) gjorts av ett flertal 

författare: Douglas och Nicod (1974), Douglas (1975) och Murcott (1982). Men måltidens 

helhet syftar till mer än bara inmundigande av föda; den är beroende av flera olika faktorer 

som gör upplevelsen av måltiden till ett stycke kultur (ibid.). Kvaliteten på måltiden är 

beroende av upplevaren; utan hen är det blott näringsämnen och inte den kulturella yttring 

som måltiden som helhet är (Gustafsson, 2004; Meiselman, 2003). Mäkelä (2000) menar att 

för att definiera måltiden bör ett vitt synsätt tillämpas och hänsyn bör tas till tre dimensioner: 

måltidens innehåll, ätmönster och måltidens sociala aspekter. Ett samlingsnamn som dessa tre 

nämnda dimensioner kan utmynna i är ätandets sfär (ibid.). Hur vi än väljer att se på måltiden 

så är den central i våra liv utifrån argument såsom: hälsa, njutning, glädjekälla, mötesplats, 

lärande och kulturbärare (Livsmedelsverket, 2013a).  

De årliga kostnaderna för måltider inom den offentliga sektorn uppgår till mångmiljardbelopp 

(Livsmedelsverket, 2013b). En stor del av svenskarnas skattepengar läggs på dessa måltider 

och det är därigenom viktigt att se till att resurserna kommer väl till användning (ibid.). 

Utvecklingspotentialen av skolmåltiden är stor och besitter medel för att på lång sikt kunna 

påverka folkhälsan (Livsmedelsverket, 2013b). Måltiden i skolan bör bidra till att skapa 

grundläggande matvanor, och det är därför av vikt att dessa måltider genererar ett positivt 

förhållande till måltiden som individen kan ha med sig under livet (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2006; Livsmedelsverket, 2013b). 
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Rummet 

Rummet sammanfattar upplevelsen av material, ljus och färg (Krupinska, 2006). Upplevelsen 

av rummet utgörs av att människan uppfattar ett samspel mellan objektens och omgivningens 

material, ljus och färg (ibid.). Lika svårt att föreställa sig rum utan ljus, färg och materiella 

ting, är det att tänka sig ljus, färg och materia utan just rum. Aristoteles beskrev enligt 

Krupinska (2006, s. 254) rummet som ett skal som omger tingen. Platon menar att världen 

består av de fyra elementen jord, luft, eld och vatten: kosmos geometriska kroppar (refererad i 

Krupinska, 2006, s. 254). Dessa kroppar befinner sig i tomrummet, och är kopplade till 

varandra (ibid.). Dock har rummet, utöver att inbegripa tingen, ingen egen existens eftersom 

det beror på relationerna mellan objekt, objektens egenskaper och vilka förhållanden de har 

till varandra (Krupinska, 2006; Silfverhielm, 2004). 

 

Måltidsmiljö  

En måltid är mer än bara maten, eftersom den intas under en särskild tid och på en särskild 

plats (Kjærnes m.fl., 2001). Måltiden konsumeras med samtliga sinnen (Gustafsson m.fl., 

2006). Inte minst synen är viktig för att förstå måltiden, men även för att tolka vad som 

rumsligt omger den i form av exempelvis kuvert, bord, möblemang och rummet i stort (ibid.). 

Som tidigare nämnts bör därför måltiden som produkt, konsumenten av den samt den miljö 

måltiden intas i, studeras parallellt eftersom dessa aspekter påverkar varandra (Gustafsson 

m.fl., 2006).  

 

Flertalet studier understryker rummets betydelse för måltiden (Edwards, Edwards, Meiselman 

& Lesher, 2003; Silfverhielm, 2004; Ahlgren, 2004). Samma maträtt kan uppfattas olika 

beroende på i vilken miljö den konsumeras (Edwards m.fl., 2003). Kunskapen om rummets 

och stämningens betydelse för upplevelsen av måltiden är viktig för att kunna tillgodose 

konsumentens eller gästens behov (Gustafsson m.fl., 2006). Faktorer som påverkar 

atmosfären kan vara: exteriör (byggnadens storlek, entré), generella interiörvariabler (doft, 

ljus, ljudnivå, temperatur, interiör), planlösning (köutrymme, möblemang), disponering av 

maten (skyltning, dekoration) och mänskliga faktorer (personalbemötande, andra ätande, 

avskildhet/lugn/matro) (ibid.).  
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I en skolrestaurang sitter gästerna (eleverna) och äter utan valmöjlighet till en alternativ 

måltidsmiljö. På den kommersiella restaurangscenen finns däremot valmöjlighet eftersom 

gästen själv oftast har möjlighet att styra valet av restaurang, och därmed även måltidsmiljö. 

För att klassificera ändamål för olika måltidssituationer kan situationella variabler, uttryckt 

som omgivande påverkandefaktorer såsom miljö och social inramning, tillämpas (Edwards 

m.fl., 2003). Sociala funktioner för måltiden skulle kunna indelas i fem funktionsområden: 

sociala grupperingar, relationer, symbolism, rollframförande och socialisering (Seymour, 

1983). Människan har en bild av sig själv som hon/han vill att andra människor ska uppfatta 

som positiv när hon/han exempelvis förekommer i en måltidssituation (ibid.). Det kan kopplas 

till institutionella måltider där valmöjligheter för exempelvis menyn, måltidsordningar och 

plats för ätande kan vara begränsade kontra för måltider i den offentliga och/eller 

kommersiella sektorn (Seymour, 1983). Detta inskränkande av valmöjligheter kan göra att 

individens upplevda självbild förminskas och vi känner oss illa till mods då det påverkar vårt 

utrymme för rollframförande (ibid.).  

 

Livsmedelsverket om måltidsmiljön i skolan 

Livsmedelsverket belyser olika kvalitetsområden som är tänkt att fungera som ett stöd för 

arbetet med skolmåltider för förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och fritidshem 

(Livsmedelsverket, 2007; 2013a). År 2007 förklaras att ”maten ska kunna ätas i en trevlig 

miljö” samt att denna miljö bör vara lugn och ha välfungerande lokaler. Detta argument har år 

2013 utvecklats till en mer omfattande syn på måltidsmiljön, där särskilt vikten av att titta 

utanför det som ligger på själva tallriken betonas (Livsmedelsverket, 2013a). För att få en 

positiv helhetsupplevelse av skollunchen är stämningen viktig. Bidragande faktorer kan vara 

möten med andra människor, rummets utformning, temperatur, dofter och ljud (ibid.). 

 

Vad är en restaurang? 

Enligt Nationalencyklopedin (2013c) är en restaurang en offentlig lokal där måltider serveras 

mot betalning. I restaurangen skapar mat och dryck i kombination olika samspel mellan 

gäster, interiör, personal och andra variabler i måltidsmiljön (Hansen, 2004). Restaurangers 

framgång beror inte enbart på dess lönsamhet utan också på förmågan att förlänga 

verksamhetens koncept och uttryck genom den rumsliga miljön (Jodidio, 2009). I en 

restaurang utgör färger, ljus, ljud, material och inredning den rumsliga måltidsmiljön (ibid.). 

Jodidio (2009) menar att restaurangen på så vis blir ett slags levande arkitektur.  
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Traditionellt kanske restauranger förknippas med serveringsformen à la carte. Karaktäristiskt 

för à la carte är att gästen beställer mat och dryck av serveringspersonalen vid bordet 

(Baraban & Durocher, 2010). Maten tillagas och läggs upp oftast i direkt anslutning till 

serveringsögonblicket och den beställande gästen blir serverad sittandes vid bordet (ibid.) 

Denna serveringsform återfinns främst på finare restauranger, hotell och liknande 

verksamheter med fullständiga alkoholrättigheter (Baraban & Durocher, 2010). 

 

I skolrestauranger, personalrestauranger och snabbmatsrestauranger tillämpas vanligtvis 

kantinservering (Johansson, 2004). Sådana system utmärker sig genom kösystem med en eller 

flera uppdelade köer, och beställning, uppläggning av mat samt betalning sker oftast av en 

och samma person (Baraban & Durocher, 2010). För att omsätta så många kunder som 

möjligt på kortast tid förbereds maten och varmhålls i kantiner och bleck (Johansson, 2004). 

Skräpstationer är viktiga inslag för att hålla rent och inte riskera att mista kunder på grund av 

att platser upptas av skräp (Baraban & Durocher, 2010). I vissa kantinrestauranger 

kombineras skräpstationen med en station för disk, där gästen själv avställer och sorterar sin 

disk (ibid.). 

 

Metod och material 

Avsnittet beskriver de kvalitativa metoder som använts för att samla material till studien, samt 

hur materialet bearbetats med hjälp av innehållsanalys. 

 

Metodval 

För att kunna besvara studiens syfte valde vi ett kvalitativt angreppssätt. En kvalitativ 

forskningsstrategi tar hänsyn till individens tolkningar av verkligheten, medan en kvantitativ 

forskningsstrategi har ett mer objektiva synsätt (Bryman, 2011). För den kvalitativa strategin 

är troligen olika typer av intervjuer den vanligast förekommande metoden (ibid.). För att 

försöka förstå hur människor uppfattar den värld de lever i kan en väg mot förståelse vara att 

prata med dessa människor (Kvale, 1997). Under intervjun hör forskaren människor berätta 

om deras uppfattningar och synpunkter med egna ord (ibid.). Eftersom barn ofta är mindre 

blyga i grupp än enskilt och då framförallt inför främlingar (Lewis, 1992), ville vi utnyttja 

gruppkonstellationen. Vanligt förekommande metoder för att intervjua individer i grupp är 
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fokusgrupp- och gruppintervjuer (Bryman, 2011). Dock skiljer sig fokusgrupper från 

gruppintervjuer eftersom frågor i fokusgruppintervjuer endast rör ett begränsat område, samt 

att forskarna oftast intresserar sig för hur gruppen diskuterar kring en gemensam faktor (ibid.). 

Den gemensamma faktorn i vår studie var att informanterna gick i mellanstadiet och åt 

skollunch varje dag. För att vi skulle få uppleva en måltidsmiljö utanför skolmåltiden, 

genomfördes även en deltagande observation på en restaurang.  

 

Urval  

I studien har vi mestadels använt oss av ett målinriktat urval, men även bekvämlighetsurval 

har förekommit. När ett målinriktat urval används i en kvalitativ studie sker det vanligtvis 

utifrån flera nivåer (Bryman, 2011). Första nivån inbegriper det urval av skolor som skulle 

medverka. För heterogenitet ville vi studera skolor på två platser i Sverige för att få se olika 

måltidsmiljöer. För homogenitet ville vi att skolorna skulle vara ”normalpresterande”, alltså 

inte ha en offentligt prisad måltidsverksamhet men laga sina måltider från ett eget 

tillagningskök. Skolorna skulle även drivas kommunalt och ha fler än 300 elever. Dock fick 

ett bekvämlighetsurval styra skolornas geografiska position, av tidsmässiga och ekonomiska 

skäl. 

 

Andra nivån av urvalet berörde de elever som skulle vara studiens informanter. Utifrån 

studiens syfte och frågeställning var vi ute efter att intervjua mellanstadieelever som dagligen 

äter lunch i skolrestaurang. Mellanstadieåldern valdes för att barn vid 10-12 år har ett 

utvecklat språk (Kortesluoma, Hentinen & Nikkonen, 2003). Vid ett målinriktat urval väljer 

man ut de informanter som ska ingå i studien med direkt hänvisning till dess syfte och 

frågeställningar (Bryman, 2011). De informanter som visade intresse för att delta i studien 

intervjuades. Denna typ av urval kan dock mer ses som ett bekvämlighetsurval än ett 

målinriktat sådant (ibid.).  

 

Vid valet av måltidsmiljö för observation tillämpades målinriktat urval, då vi på förhand 

kände till restaurangen och dess vision som ansågs vara intressant att koppla till studien. 

Restaurangens geografiska läge var också en avgörande faktor, vilket är ett exempel på 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011). 
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Undersökningsinstrument 

En fråga som kan ställas för den kvalitativa intervjun är i vilken utsträckning frågorna ska 

vara ostrukturerade (Bryman, 2011). För fokusgruppintervjuer kan en eller två allmänt 

täckande frågeställningar passa in likväl som användande av mer tydligt strukturerade frågor 

(ibid.). För fokusgruppintervjuerna i denna studie utformades en frågemall med fyra 

övergripande frågor. Frågemallen togs fram genom resonemang mellan författarna och 

handledaren. Nedan följer en återgivning av de fyra frågorna, i den ordning de ställdes under 

intervjuerna:  

1. Berätta om måltidsmiljön på er skola! 

2. Hur är en bra måltidsmiljö? 

3. Hur är en mindre bra måltidsmiljö? 

4. Om ni skulle få drömma, hur skulle måltidsmiljön i skolan kunna se ut i framtiden?  

 

Etiska regler 

De etiska regler vi följt för denna studie grundar sig på några av de etiska principer som finns 

för svensk forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Bryman, 2011).  

 

Pilotintervjun 

För att få en uppfattning om hur väl barnen förstod frågorna genomfördes en pilotintervju. Ett 

syfte med pilotintervjun var även att se till så att inspelningsutrustningen fungerade väl. Att 

spela in en fokusgruppintervju är att föredra då det annars kan vara svårt att få med vad som 

sägs samt vem som säger vad (Bryman, 2011). Pilotintervjun genomfördes som en individuell 

intervju. Informanten valdes genom bekvämlighetsurval där tid och geografi påverkade . Det 

var även ett målinrikat urval, då informanten var i samma ålder som studiens övriga 

informanter. Informantens vårdnadshavare fick samma information som utgick till studiens 

övriga vårdnadshavare. Innan intervjuns början fick informanten en likvärdig information som 

deltagarna i fokusgruppintervjuerna fick. Intervjun följdes av en kort utvärdering av 

frågemallen. Vi ansåg att svaren stämde överens med frågorna, och lade till en 

begreppsförklaring av ordet måltidsmiljö för de kommande fokusgruppintervjuerna. 
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Genomförande 

Här återges hela genomförandet av intervjuerna och observationen; från själva utförandet på 

plats till analys av materialet. 

 

Intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes efter att eleverna hade ätit lunch. Vi hade tilldelats ett grupprum på 

respektive skola, avskilt från andra vuxna och elever. Inledningsvis kallpratade vi om helgens 

aktiviteter och dagens skollunch, för att skapa en positiv relation mellan intervjuare och 

informanter. Vi påminde eleverna innan inspelningen startade att vi skulle spela in intervjun 

samt att deras deltagande var frivilligt. När inspelningen startade fick de börja med att säga 

sitt namn för att vi lättare skulle kunna särskilja deras röster vid transkriberingen. En kort 

beskrivning av samtalsämnet ”måltidsmiljö” inledde intervjuerna. Förutom de fyra 

huvudfrågorna ställdes även följdfrågor och uppföljningsfrågor.  

 

Observationen 

Observationen bestämdes att utföras med dold observatörsroll. Enligt Bryman (2011) kan man 

med en dold observatörsroll kringgå svårigheter med att få tillstånd för att observera en 

särskild miljö. När det var dags för besöket frågade författaren om det gick bra att fotografera 

maten och miljön i matsalen: det gick bra förutsatt att gästerna inte fotograferades. 

Måltidsmiljön observerades under middagen och dokumenterades med hjälp av en 

systemkamera som stöd för minnet. 

 

Transkriberingen  

Efter varje intervjutillfälle lyssnade vi enskilt igenom det inspelade materialet för att få en 

översikt av vad som sagts i intervjun. Därefter diskuterade vi innehållet sinsemellan för att 

skapa oss en bild av hur vi båda uppfattade materialet. Inför själva transkriberingen bestämde 

vi oss för att transkribera en intervju var. Transkribering av fokusgruppintervjuer är jämfört 

med individuella intervjuer mer komplicerat och tidsödande att genomföra (Bryman, 2011). 

Transkriberingen skedde utifrån förhållningsregler som vi gemensamt hade kommit fram till 
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efter den tidigare diskussionen om innehållet. En av dessa förhållningsregler var att vi inte 

skulle skriva ut tvekningar eller utfyllnadsord. 

 

Innehållsanalysen  

Efter transkriberingen påbörjades en kvalitativ innehållsanalys av materialet. Kvalitativ 

innehållsanalys som metod kräver forskarens totala uppmärksamhet för att försöka skapa 

mening i och av texter (Bryman, 2011). Kategorier skall uppstå ur datan (jämf. kvantitativ 

innehållsanalys där kategorierna är förbestämda), och tydligt visa textens mening och de 

problem som analyseras i den (ibid.). Kvalitativ innehållsanalys karakteriseras av att fokusera 

på textmaterialets motiv och sammanhang, uppvisa skillnader och likheter inom koder och 

kategorier samt behandla såväl uppenbart som latent innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Först läste vi igenom materialet för att skapa oss en bild av hur vi uppfattade de nu 

textgestaltade intervjuerna. Marginalanteckningar fördes under läsningen för sådant som vi 

ansåg kunna vara relevant för innehållsanalysen. Därefter valde vi ut meningsenheter i 

texten, meningsenheterna kan ses som konstellationer av ord, meningar och stycken som 

relaterar till varandra genom likvärdig innerbörd (Graneheim & Lundman, 2004). Dessa 

meningsenheter sammanpressades sedan till kondenserade meningsenheter för att få en 

kortare text som ändå hade kvar sitt kärninnehåll. Därpå följde det första steget av 

abstrahering då det kondenserade materialet kodades. Kodningen, i vilken varje 

meningsenhet märks med en etikett, syftar till att skapa nya ingångsvinklar för analysen 

(ibid.). När kodningen genomförs är det viktig att låta koden koppla till intervjumaterialet 

på ett talande sätt (Graneheim & Lundman, 2004). Nästa steg var att utifrån skillnader och 

likheter sortera koderna i underkategorier för att göra steget till analysens kategorier 

tydligare och enklare. Underkategorierna sorterades och abstraherades sedan till kategorier. 

Varje enskild kategori kan ses som en gruppering av samhörigt innehåll (Kirppendorff, 

2004). När sedan kategorierna studeras tillsammans ger de en beskrivning av textens 

uppenbara innehåll (ibid.; Petterson, Pipping Ekström & Berg, 2012). Kategorierna kan 

även besvara en studiens vad?, eller vad texten säger (Kirppendorff, 2004; Graneheim & 

Lundman, 2004). I denna studie ger kategorierna svar på vad barnen pratar om när de tänker 

på måltidsmiljön i en skolrestaurang. Slutligen formulerades ett tema utifrån de kategorier 

som framkommit. Temats del i en kvalitativ innehållsanalys kan vara ett försök i att 
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tydliggöra den underliggande röda tråd som löper genom textmaterialet och analysen 

(Graneheim & Lundman, 2004). Analysens tema kan ge forskaren svaret på hur?, samt vad 

texten talar om (ibid.). Vi tolkar temat som svaret på hur det som framkommit vid analysen 

kan kopplas till barn och måltidsmiljö. 

 

Forskningsetisk planering 

I detta avsnitt redovisas den forskningsetiska planering som gjordes utifrån tidigare nämnda 

etiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet  

För att uppfylla detta krav är det viktigt att deltagarna informeras om undersökningens syfte 

och metoder (Bryman, 2011). De ska även informeras om att deltagande är frivilligt, och att 

de därigenom har rätt att hoppa av (ibid.). Informationen bör inte vara fylligare än nödvändigt. 

En alltför detaljerad beskrivning av studiens syfte och metoder kan få intervjupersonerna att 

själva sålla bland information som de anser vara av vikt att förmedla, eller undanhålla (Kvale, 

1997). Att alltför detaljerat beskriva vad vi menar med exempelvis måltidsmiljö, skulle kunna 

medföra att eleverna riktar sitt fokus mot ett visst område som kanske utelämnar andra 

aspekter som skulle kunna ha varit relevanta. I fallet med att intervjua barn kan man dock 

reflektera över hur väl de förstår den givna informationen. Blotta tanken på att medverka i en 

intervju kan verka romantisk, något som kan medföra att de intervjuade personerna först i 

efterhand inser eventuella konsekvenser av att medverka i intervjun (ibid.). 

  

Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet säger att informanter behöver ge sitt samtycke till att bli intervjuade 

(Bryman, 2011). Det kan för intervjuer vid institutioner uppstå ett tryck på exempelvis den 

anställde att medverka, i och med att en överordnad person har gett samtycke (ibid.). Vem 

som då ger detta samtycke vid intervju av barn skulle kunna te sig olika; är det skolstyrelsen, 

rektor, lärare, föräldrar eller eleverna själva som har det bestämmande ordet (Kvale, 1997)? 

Generellt brukar dock föräldrars eller vårdnadshavares godkännande krävas vid intervju av 

minderårig (Bryman, 2011). Ett möjligt angreppssätt skulle kunna vara att först be skolan om 
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lov att genomföra intervjuer, varefter barnen får ge sitt samtycke och slutligen låta förälder 

eller vårdnadshavare godkänna barnets medverkan i studien.  

 

Konfidentialitetskravet  

Alla personer som deltar i en studie skall behandlas konfidentiellt (Kvale, 1997). I synnerhet 

ska personuppgifter och liknande som kan röja personers identitet förvaras oåtkomligt för 

obehöriga (Bryman, 2011). Att bevara konfidentialiteten helt och hållet kan dock ifrågasätta 

en av forskningens grundläggande principer, nämligen att uppvisa en transparens som ger 

andra forskare möjlighet att göra om studien (Kvale, 1997). I vår uppsats kommer vi inte att 

skriva ut någon information som kan visa vilka informanterna är, och materialet från 

intervjuerna kommer förvaras hemma hos författarna. Den transparens som uppvisas i studien 

visar endast att informanterna är i åldern 10-12 år, vilket ändå förhoppningsvis kan vara till 

hjälp vid eventuell replikering. 

 

Nyttjandekravet  

Det material som utifrån deltagarna samlas in får enbart nyttjas för studiens ändamål 

(Bryman, 2011). Materialet som vi får från intervjuerna kommer främst att användas för 

denna uppsats, dock är det möjligt att uppsatsen kommer användas i projektet Framtidens 

skolrestaurang. 

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar. Först redovisas de fem kategorier som framstod vid 

analysen av intervjumaterialet. Därefter presenteras elevernas idéer för förbättringar av 

måltidsmiljön. 

 

Fem kategorier  

Efter innehållsanalys av intervjumaterialet framstod fem kategorier, som sammanfattar vad 

studiens elever pratar om när de tänker på måltidsmiljön i en skolrestaurang. I Tabell 1 ges en 

översiktlig bild av hur intervjumaterialets meningsenheter formaterats för att slutligen 
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framträda som kategorier. De två textraderna (en från vardera skola) visar flödet i 

innehållsanalysen, med exempel på vad eleverna säger om måltidsmiljön i skolrestaurangen.  

 

Tabell 1. Hur meningsenheter formats till kategorier genom innehållsanalys. 

 
 

I Figur 1 ges en bild av vad som framträtt i innehållsanalysen, från koder till tema. 

Kategorierna presenteras i alfabetisk ordning, följt av respektive underkategorier med samma 

upplägg. Koderna presenteras i samma följd som sina respektive underkategorier, det vill säga 

a) koder hör till a) underkategorier. Efter genomförd innehållsanalys framträder fem olika 

kategorier när eleverna diskuterade måltidsmiljön i en skolrestaurang. De fem kategorierna är: 

logistik, maten, restaurangkoppling, rummet och stämning. Går vi ett steg bakåt i figuren så 

finns där 18 stycken (varav 13 unika) underkategorier. Ytterligare ett steg bakåt finns 31 

stycken (varav 17 unika) koder. 

 

Figur 1. Innehållsanalys av intervjumaterialet (från koder till tema). 
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Eleverna om de fem kategorierna  

Här kopplas intervjumaterialet till de fem funna kategorierna. Talande citat har valts utifrån 

vad vi ansett relevant för att tydliggöra respektive kategori. Den text som kopplas till varje 

citatstycke beskriver vad vi tolkar som sammanfattande och betydande för respektive kategori 

och citat. Skolan i staden kommer benämnas som skola, och skolan på den mindre orten 

kommer benämnas som skola 2. 

 

Logistik 

Eleverna talar mycket om antal ätande i matsalen och hur det påverkar måltidsmiljön, och 

kopplar det till antalet sittplatser. Elever från båda skolorna nämner att det kan uppstå 

platsbrist om ätande elever sitter kvar för länge i matsalen, och när det serveras god mat tar 

elever längre tid på sig att äta. Även om det finns lediga platser berättar eleverna att: 

 

Man vill ju inte sitta där det är ofräscht. (Elev 1, skola 2) 

Och inte heller med vilka främlingar som helst! (Elev 2, skola 2) 

 

Eleverna verkar även ha en positiv syn för en mindre kontra större matsal. De tror att en 

mindre matsal skulle generera en lugnare måltidsmiljö. 

 

Maten 

Maten är något som eleverna vid skola 1 anser har en viktig roll i måltidsmiljön, genom att 

just maten bidrar till helhetsupplevelsen. 

 

Om man skulle ha bättre mat så skulle det kännas bättre. Det är typ ingen i min klass som gillar 

maten, och det blir inte så jätterolig stämning när ingen gillar maten. (Elev 1, skola 1) 

 

För att få eleverna att uppskatta maten och samtidigt värdesätta deras åsikter föreslår en av 

eleverna från skola 2 att några barn skulle kunna få smaka på nya maträtter innan de hamnar 

på menyn. Att inkludera och värdesätta elevernas åsikter är något som dyker upp igen när vi 

diskuterar skolornas matråd. Eleverna upplever att de ibland inte förstår vad som diskuteras 

på matråden, samt att de vuxna inte tar tillräckligt stor hänsyn till de ungas åsikter.  
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Men alltså, man märker ingen skillnad från matråd till matråd, det är likadant. Man säger vad 

man vill men de bryr sig inte. Dom har det som dom har det. (Elev 1, skola 2) 

 

Restaurangkoppling 

Denna kategori är något som endast eleverna från skola 1 diskuterade. Eleverna tar upp att det 

finns ting och känslor på en restaurang som inte finns i skolmatsalen. En elev försöker sig på 

att definiera något som skulle kunna namnges som restaurangkänslan. 

 

När man äter på en restaurang då på nått sätt, jag vet inte varför, men på nått sätt så känns det 

liksom väldigt bra. (Elev 1, skola 2) 

 

En annan elev säger att det i en restaurang finns föremål som känns trevliga och annorlunda, 

som fångar blicken och är föränderliga. Föremål som det pratas om är: akvarium, tv och 

tavlor. 

 

Rummet 

När den rumsliga miljön diskuteras rör det sig främst om olika aspekter av färg och ljus. 

Något som elever från båda skolorna tar upp är att det kan vara positivt att ha ett mörkare ljus 

i matsalen än det nuvarande. 

 

Man kunde ju typ ta lite grå eller nåt så det inte blir så ljust. Om man sitter och jobbar hela tiden 

då blir det jobbigt för ögonen, så det är ju skönt när man väl får slappna av när det blir lite 

mörkare. (Elev 1, skola 2) 

 

Att ha en måltidsmiljö som är enfärgad tycker eleverna känns trist. Eleverna på skola 1 önskar 

att väggarna i matsalen hade mer än två färger. Båda elevgrupperna resonerar om möjliga 

färger och argumenterar för deras estetiska och stämningspåverkande funktioner. Vissa färger 

är inte lika tillfredsställande som andra:  

 

Det var klassiskt... det var två färger och de var jätte färgglada. Det var blå och orange och det är 

de enda färger som man har i matsalar. Det är väldigt tråkigt. (Elev 2, skola 1) 

 

Vidare nämns att det kan vara trevligt att ha olika färger på stolar. Variation är något som 

också diskuteras när det kommer till på matsalsborden. Genom att ha små och runda bord 
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säger eleverna att det blir en trevligare måltidsmiljö, vid dessa bord ser de varandra bättre och 

det går även att sitta i mindre sällskap. När vi frågar om hur det skulle kunna se ut i en matsal 

om eleverna själva fick bestämma kommer en elev med detta förslag: 

 

För att det ska vara lugnare kan de bygga rum så varje klass har eget matrum. Alltså att man 

bygger så att klasser äter i olika rum. (Elev 2, skola 2) 

 

Stämning 

När stämning diskuteras så framträder behovet av en lugn måltidsmiljö där ett fungerande 

samspel finns emellan elever och där närvarande vuxna ingår. Eleverna tycker det är en ej 

fungerande måltidsmiljö när det är skrikigt och stökigt, vilket det lätt blir när det vistas för 

många ätande i matsalen samtidigt och när det finns många elever från högstadiet närvarande. 

Vuxna personer finns ofta i matsalen men det upplevs av eleverna att dessa ej gör så mycket 

för att förhindra att en stimmig miljö uppstår. 

 

Om lärarna är i närheten spelar ju ingen roll, man talar ju ändå lika högt. Det är ju bara i 

klassrummen dom bryr sig om att det ska vara tyst. I matsalen säger dom inte till. (Elev 2, skola 2) 

 

Att använda sig av bestämda sittplatser i matsalen är något som tas upp när eleverna 

diskuterar kring hur det går att skapa en god stämning. 

 

Jag tror att det ger bättre stämning för att om du vill sitta med några och så får inte alla plats, så 

tror jag att stämningen blir lite sämre. (Elev 3, skola 1).  

Det Elev 3 säger kan vara rätt för när man skulle sitta alla killarna vid ett bord så blev det mycket 

pratigare. (Elev 2, skola 1) 

 

Hur renlig måltidsmiljön uppfattas spelar in på hur väl den anses tillfredsställande eller ej. 

Eleverna nämner att väggar och gardiner är smutsiga, men det största problemet nämner de 

som att borden är ofräscha eftersom de inte torkas rena under lunchen. Även blöta och 

smutsiga tallrikar och bestick påverkar stämningen negativt. 
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Tänkbara idéer för att förbättra måltidsmiljön i sk olrestauranger 

Här följer elevernas egna synpunkter på hur måltidsmiljön i skolrestaurangen skulle kunna 

förbättras. Deras synpunkter är av oss sammanfattade i fyra förbättringsområden. 

 

Skapa en lugn och trygg måltidsmiljö 

Det är viktigt att det finns tillräckligt med sittplatser under hela lunchen, trots hög 

elevomsättning. Bestämda platser skulle kunna vara till hjälp: man blir garanterad en plats och 

det kan bli en bättre blandning av elever, och lägre ljudnivå. Matsalen kan få vara 

kompaktare: lokalen kan vara mindre, matsalen skulle kunna delas av med fasta eller flyttbara 

väggar. Bord av mindre storlek är skönt, och är borden runda kan man se och prata med alla 

som sitter runt det. De yngre eleverna störs av de äldre och det kan därför vara bra att separera 

olika åldersgrupper. Vuxna/lärare borde röra sig över hela matsalen, vara mer delaktiga och 

jobba för att skapa en lugn och trygg måltidsmiljö. 

 

Låta barnen vara delaktiga 

Elevers tankar och önskemål behöver släppas in och tas tillvara – kategorierna rummet och 

maten nämns som områden där detta ej sker. För att påverka maten som serveras vill eleverna 

ha möjlighet att smaka maten innan den sätts på menyn. Därutöver vill eleverna ha inflytande 

på måltidsmiljön och vara delaktiga i utformningen av matsalen. För att hålla matsalen ren 

och få eleverna att känna sig delaktiga kan de få torka sina egna bordsplatser efter måltiden. 

 

”Rätt” färg och ljus 

Mer färg i matsalen skulle göra måltidsmiljön mer tilltalande. Färgerna har olika funktioner, 

något som skulle kunna utnyttjas för att skapa en ingivande måltidsmiljö. Användandet av vit 

färg i matsalen borde begränsas. Ljusets inverkan i måltidsmiljön får inte förbises – ett 

mörkare ljus kan vara mysigare och lugnare för ögonen och olika ljus kan skapa olika färger. 

Matutlämningen skulle kunna ”piffas upp” med alternativa färger, former och material för 

serveringsdisken. Även stolarna skulle kunna få mer liv om de målades i olika färger.  
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Stämningshöjare i matsalen 

En restaurangkänsla får gärna skapas i skolmatsalen. Restaurangkänslan kan framträda 

genom att införa ting som känns trevliga, annorlunda och dynamiska. Sådant skulle kunna 

vara akvarium med fiskar, TV, musik eller annan form av underhållning i matsalen. Även 

väggarna borde smyckas mer med något intressant att fästa blicken på. Matsalen ska vara ren 

och fräsch och bestick, tallrikar och glas bör vara rena och torra när eleverna ska använda 

dem. Det är viktigt att skapa ett gillande av maten hos eleverna eftersom det påverkar 

uppfattningen av hela måltidsmiljön.  

 

 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat samt metod- och material. Därefter utvärderas 

forskningsetiska ställningstaganden. Slutligen presenteras studiens slutsatser, följt av tänkbara 

användningsområden och förslag till uppföljande studier. 

 

Resultatdiskussion 

Här diskuteras tre områden med anknytning till resultatet: kopplingen mellan skolmatsalen 

och restaurangen, FAMM och de fem funna kategorierna samt vikten av att lyssna på barnen.  

 

Restaurangkoppling 

I en tid där gastronomin står under utveckling bryter den ny mark även utanför restaurangen 

(Jönsson, 2012). Eleverna på skola 1 pratar om känslan och stämningen på en restaurang, och 

matens roll för helhetsupplevelsen av måltiden. En möjlig förklaring till detta skulle kunna 

vara att det i den större staden är mycket restaurangtätt, jämfört med i den mindre orten. Bara 

på vägen till och från skolan är det troligt att eleverna på skola 1 passerar olika restauranger, 

caféer och liknande. Det är också intressant att eleverna på skola 1 gör en så tydlig distinktion 

mellan skolrestaurangen och andra typer av restauranger. En möjlig förklaring är att de inte 

kopplar den serveringsform som vanligtvis tillämpas i skolrestauranger (kantinservering) med 

andra restauranger som de besöker på fritiden. 
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En elev på skola 1 nämner en thairestaurang inredd i blått och orange, som är de färger som 

finns i matsalen på hans skola. Eleven menar att det är ”väldigt tråkigt”, och väggarna triggar 

inte matlusten. I stort talar dock eleverna mycket om färger i matsalen, och elever från båda 

skolorna vill ha mer och olika färger i skolmatsalen. Här är det därför intressant att koppla den 

upplevda färgen i matsalen till ljus. Ljuset i ett rum kan vara avgörande för hur färgen i 

rummet upplevs och påverkar därmed känslan som skapas i det (Baraban & Durocher, 2010; 

Billger, 2006). Ljus kan få rummet att upplevas som större eller mindre, tyst och lugnt eller 

fyllt av energi (Baraban & Durocher, 2010). Utöver ljusets intensitet kan ljuskällans 

placering, ljusets kvalitet samt kontrasterande ljuskällor påverka stämningen i rummet (ibid.). 

Funktionen för hur vi uppfattar färg är psykologiskt rotad (Baraban & Durocher, 2010). 

Färgen i ett rum kan påverka såväl perception som beteende, även om subjektiv som 

personlighet och känslomässig sinnesstämning hos upplevaren också påverkar uppfattningen 

(Küller, 2006). Då båda skolorna hyser många elever och kräver många tillgängliga 

sittplatser, kan en idé vara att utnyttja ljusets (och färgernas) funktioner för att skapa känslan 

av en intimare, mysigare och lugnare måltidsmiljö. Särskilt golvet, oftast den största och mest 

belysta ytan i ett rum, påverkar både ljusets och väggarnas färg (Billger, 2006).  

 

Eleverna uttrycker en önskan om något i måltidsmiljön att fästa blicken på. På skola 2 talar 

eleverna om tavlor eller annan konst för att göra matsalen roligare, medan eleverna på skola 1 

talar om mer dynamiska blickfång såsom akvarium med fiskar, TV, eller annan form av 

underhållning för att skapa hemtrevnad. På restaurangen där vi observerade måltidsmiljön, 

finns flera inslag som bidrar till att skapa denna känsla. Det naturliga blickfånget i 

restaurangen är dels köket, som avgränsas från matsalen med en glasvägg, och dels ”luckan”, 

i detta fall ett punktbelyst bord i mörk blankslipad sten där maträtterna läggs upp inför 

gästerna i matsalen. Det blir en form av underhållning under måltiden, ett skådespel som 

gästen passivt deltar i. Musiken i restaurangens matsal ramar in stämningen och inger lugn, 

intimitet och trivsamhet. Eleverna på skola 1 tror att musik i skolmatsalen skulle kunna bidra 

till en mer trivsam måltidsmiljö, något som även Edwards (2013) framhåller. Han menar att 

musik kan ha lugnande inverkan på matgäster och få dem att sitta längre vid bordet (ibid.).  

 

En effekt av att göra måltidsmiljön i skolrestaurangen mer lik en kommersiell restaurang, 

skulle kunna vara ett förändrat beteende hos eleverna. Kanske skulle en mer genomtänkt 

utformad måltidsmiljö få eleverna att känna att de måste föra sig på ett annat sätt i 

skolrestaurangen. Den rådande måltidsmiljön på de två skolor vi besökt saknar enligt eleverna 
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tillfredsställande närvaro av vuxna eller andra ledare (ex. hovmästare). Det skiljer sig från den 

situation som kanske finns hemma eller ute i den kommersiella måltiden; där gästen utifrån 

rådande måltidssituation förväntas tillämpa en ”högre” grad av beteende. Barnet måste kunna 

avgöra vilket beteende som bäst lämpar sig tillsammans med andra i den aktuella kontexten 

(Warnes, Sheridan, Geske & Warnes, 2005). Men i en konstellation med andra barn kan 

grupptrycket påverka barnet, och den inlärda socialiseringen får ge vika. Detta omnämner 

elever från båda fokusgrupperna, särskilt angående de äldre eleverna. Barnet märker kanske 

längre fram i åldern att i den måltidskontext som finns i skolmåltiden behöver man inte 

uppvisa något vidare beteende. Barn behöver tydliga ledare, och för att förbättra 

måltidssituationen för eleverna i skolan kan ledare i form av vuxna som håller ett vakande öga 

i matsalen, trivselvärdar eller liknande vara till hjälp för att visa vilka regler som gäller i 

skolmatsalen.  

 

FAMM och de fem kategorierna  

Vid innehållsanalysen av uppsatsens intervjumaterial framträdde fem kategorier: logistik, 

maten, restaurangkoppling, rummet och stämning. Av kategorierna som skapades ur 

intervjumaterialet vore det intressant att göra en koppling till FAMM. Under arbetet har 

FAMM funnits med i periferin, då vi i tidigare kurser inom måltidskunskap och värdskap 

studerat modellen. I denna studie skulle man kunna tolka det som att eleverna utvärderar 

nuvarande måltidsmiljö och undersöker möjliga vägar för att skapa framtida måltidsmiljöer på 

ett sätt som liknar FAMM:s helhetsvision. Men för elevernas utvärdering och 

förbättringsförslag finns inte FAMM med i bilden, eftersom barnen troligtvis inte är medvetna 

om modellen.  

 

En annan koppling mellan de fem kategorierna och FAMM:s områden kan göras till Mäkeläs 

(2000) tredimensionella modell ätandets sfär för att kunna definiera en måltid. De tre 

dimensionerna utgörs av måltidens innehåll, ätmönster och måltidens sociala aspekter (ibid.). 

Inom de fem kategorierna och FAMM finns det aspekter som berör de tre ovannämnda 

dimensionerna. Vid studerande av måltiden bör man jämsides belysa måltiden som produkt, 

konsumenten av den samt måltidsmiljön (Gustafsson, 2006). Detta är något som både 

eleverna i de två fokusgrupperna gör i kategorierna, och som FAMM gör med sina områden. 

Även fast elevernas utgångspunkt för studerande är måltidsmiljön och de indirekt kan tolkas 

komma in på måltiden som sådan. 
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Två av FAMM:s syften inom måltidskunskap och värdskap är att användas som verktyg för 

pedagogik och gestaltning av måltiden (Gustafsson m.fl., 2006). Kanske kan elevernas 

reflektioner, som kan knytas till FAMM, förespråka användande av modellen i den offentliga 

måltiden. Att FAMM inte bara bör tillämpas i den kommersiella måltiden utan även skulle 

kunna finna utrymme i den offentliga måltiden föreslås av Gustafsson m.fl. (2006). I 

skolmåltiden skulle en modell liknande FAMM och/eller uppsatsens fem kategorier kunna 

användas för skapa en tillfredsställande måltidsmiljö och därigenom en mer positiv 

måltidsupplevelse. Modellen skulle även kunna fungera som ett pedagogiskt verktyg för att 

öka elevers förståelse och delaktighet angående deras måltidsmiljö. Dessa reflektioner kring 

att tillämpa en utvärderings- och förbättringsmodell i den offentliga måltiden kan återfinnas i 

en nyutkommen text från Livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2013a). 

 

Värdesätta elevers åsikter 

Eleverna uttrycker en önskan om större deltagande i utformningen av måltidsmiljön i 

skolrestaurangen. Med tanke på att eleverna oftast är bundna till att äta i samma restaurang 

varje dag, bör måltidsmiljön i skolrestaurangen vara tilltalande och inspirera till ätande 

(Livsmedelsverket, 2013a). En väg att åstadkomma detta skulle kunna vara att lyssna på och 

värdesätta elevernas åsikter. Inom tidigare forskning kring barn har dessa betraktats som 

objekt snarare än deltagare (Brembeck m.fl., 2010). Eleverna i studien har tydliga åsikter om 

den befintliga måltidsmiljön i skolan, och ger många konkreta förslag på förbättringar. 

Därigenom finns det anledning att betrakta barn som de självständiga individer de är (ibid.), 

och involvera dem i utformningen av måltidsmiljön. Denna delaktighet skulle kunna bidra till 

en känsla av demokrati, vilket borde vara oundvikligt om barnen betraktas som deltagande 

”sociala aktörer i egen rätt, som agerar, tar del i, förändrar och förändras av socio-kulturella 

processer i den värld de lever” (Brembeck m.fl., 2010). 

 

Metod- och materialdiskussion 

För att kunna utvärdera och bedöma en studie kan materialet belysas från olika synvinklar. 

Dessa bör spegla studiens angreppssätt och kvalitativa angreppssätt bör skiljas från 

kvantitativa (Bryman, 2011). I denna uppsats har vi använt oss av följande, för kvalitativa 

studier relevanta, utvärderingsbegrepp: tillförlitlighet, transparens, trovärdighet och 
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överförbarhet (Örebro universitet, 2013). Utvärderingsbegreppen diskuteras nedan utifrån 

delar som återfinns i avsnittet metod och material. 

 

Urval 

Vid val av skolor ville vi få till ett heterogent urval med förhoppningen att två olika 

måltidsmiljöer skulle ge oss ett mer innehållsrikt intervjumaterial. Utfallet blev att barnen på 

de olika skolorna till viss del talade om olika delar av måltidsmiljön. Tanken var att urvalet 

även skulle vara homogent: skolorna skulle vara normalpresterande, kommunala och inte 

privata samt ha mer än 300 elever. Denna homogenitet var tänkt att bidra till studiens 

överförbarhet till en annan skolas måltidsmiljö. Vi var dock medvetna om att ett målinriktat 

urval är ett icke-sannolikhetsurval och att det därigenom inte går att generalisera dess resultat 

(Bryman, 2011). Stickprovstekniken vid bekvämlighetsurvalet i vår undersökning resulterade 

även i att resultatet inte kan generaliseras (ibid.).   

 

Bortsett från att eleverna skulle gå i mellanstadiet och ha tillgång till skollunch på deras skola, 

fanns inga fler krav för vårt urval av informanter. Vid användande av ett målinriktat urval får 

det gärna generera en variation av exempelvis egenskaper hos de tänkta informanterna 

(Bryman, 2011). Vår tanke var att olika kön och personligheter hos informanterna skulle bidra 

till att få en mer nyanserad diskussion. Däremot styrde vi inte denna variation under urvalet. 

En del elever var mer eller mindre passiva i diskussionen. Ett mer aktivt utformat urval skulle 

kanske kunna förhindra detta, till exempel genom att be lärarna välja ut de elever som de tror 

kommer vara mest engagerade i en intervjusituation. Det skulle också vara fördelaktigt om 

informanterna i respektive fokusgrupp kände varandra sedan innan. I de båda intervjuerna 

kom informanterna från olika skolklasser. Det är tänkbart att eleverna kan ha känt sig osäkra 

inför andra jämlika som de kanske inte känner lika bra som sina klasskamrater. För att 

motverka detta skulle vi ha kunnat be om att få intervjua barn från en och samma klass, och 

könsfördelningen kunde även styrts mot en jämn fördelning.  

 

Frågekonstruktion 

Vid utformningen av frågor till intervjuerna hade vi i åtanke att frågorna måste vara 

begripliga för informanterna och ge svar som kan kopplas till studiens syfte. Vid 

frågekonstruktion bör intervjuaren reflektera kring vad hon/han behöver veta för att kunna 
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besvara sina frågeställningar (Bryman, 2011). För att försöka minimera misstag, kopplat till 

frågekonstruktionen, genomförde vi en pilotintervju. Pilotintervjun gav oss möjligheten att 

stämma av intervjufrågor och begreppet måltidsmiljö med en informant i liknande ålder som 

de senare medverkande. Det existerar dock ingen ultimat metod för användning av frågor, 

exempelvis påverkar de omständigheter som råder runt intervjun troligtvis frågesituationen 

(ibid.).  

 

I uppsatsen redovisas de fyra använda huvudfrågorna för transparens, undantaget är dock de 

följd- och/eller uppföljningsfrågor som ställdes. Kvalitativa forskare bör för överförbarhetens 

skull försöka få till ett fylligt och innehållsrikt resultat, och att redovisa följdfrågors svar kan 

vara till hjälp för en studies överförbarhet (Bryman, 2011). Ett sådant resultat kan för andra 

forskare verka som en databas, utifrån vilken det går att se om resultaten kan överföras till en 

annan miljö (ibid.). Men att skriva ut just själva följd- och uppföljningsfrågorna ansåg vi inte 

bidra med mer information då de låg så pass nära sina huvudfrågor. 

 

Intervjugenomförande 

Det är viktigt att ge utrymme för följd- och/eller uppföljningsfrågor under en pågående 

gruppdiskussion, för att locka fram ny och oväntad information (Bryman, 2011). I vår studie 

kan sådana frågor även ha bidragit till att fler än de mest aktiva informanterna fick komma till 

tals under intervjuerna. Under intervjun på skola 1 talade flickan mer sällan än de två 

pojkarna. För att involvera flickan mer i diskussionen riktades därför en del följdfrågor till 

henne och mot slutet av intervjun deltog hon i större spontan utsträckning. I skola 2 var det 

dock svårare att få med alla informanter i diskussionen trots användande av följd- och 

uppföljningsfrågor. 

 

Skolan innefattar en hierarkisk pedagogisk och social struktur med syfte att utbilda, bedöma 

och kvantifiera elevers kunskaper (Brembeck m.fl, 2010). I och med detta kan det vara svårt 

att som utomstående att etablera god kontakt med eleverna (ibid.). Enligt Larsson och Lamb 

(2009) hämmas barn ofta av främlingar, vilka behöver skapa ett positivt förhållande vid 

kontakt med barnen. Under vår intervju i skola 2 var två av informanterna mycket passiva, det 

är dock svårt att fastslå orsaken. Kanske kände sig barnen obekväma inför oss som främlingar 

och/eller så kan de ha känt sig obekväma sinsemellan. De kan också ha upplevt en osäkerhet 

kring intervjuns syfte, om de exempelvis inte förstått begreppet måltidsmiljö. För att mjuka 
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upp stämningen innan intervjuerna småpratade vi med barnen för att etablera en relation till 

dem. Vi tror dock att eleverna skulle ha känt sig mer trygga med oss och med varandra om vi 

träffats vid ett tidigare tillfälle, för att presentera begreppet och lära känna varandra. Det i sin 

tur skulle kunna göra att eleverna aktivt iakttagit skolrestaurangen med fokus på 

måltidsmiljön fram tills intervjun. En tanke är att ju bättre eleverna förstår temat för 

intervjuerna, desto bättre skulle de kunna diskutera frågorna (Bryman, 2011). 

 

Ett problem som kan dyka upp för intervjuer är ledande frågor. Om ledande frågor ställs i en 

undersökning där barn ingår som informanter kan resultatet förklaras ogiltigt (Kvale, 1997). 

Barn svarar ofta i enlighet med vad de tror förväntas av dem, och problemet blir än tydligare 

om man väljer att se barn som lättmanipulerade informanter (Brembeck m.fl., 2010; Kvale, 

1997). Då intervjun i skola 2 gick trögare än den föregående började vi ställa mer raka 

följdfrågor för att få svar, varav en del av följdfrågorna antog en något ledande form. Därmed 

fick även frågorna en mer strukturerad form än vad som var tänkt från början. Trovärdigheten 

för resultatet från skola 2 skulle kunna ifrågasättas då vi inte vet huruvida vi som intervjuare 

ibland ledde in barnen på en utstakad svarsväg. De svar som vi uppfattade som ledande har 

dock uteslutits från resultatet. Kvale (1997) menar att trovärdigheten påverkas av att eleverna 

svarat på frågan under en viss mån av press. 

 

Analysgenomförande 

Den kvalitativa data som kommer från exempelvis intervjuer är inte alltid så enkel att 

analysera eftersom materialet ofta är stort och ostrukturerat (Bryman, 2011). Det finns en risk 

i att använda människan som analysinstrument; forskaren kanske inte förmås utföra en riktig 

analys av materialet och kan därmed tolka informationen felaktigt (ibid.). Reglerna för hur en 

kvalitativ dataanalys skall göras är inte heller lika entydiga som för kvantitativa dataanalyser 

(Bryman, 2011). För vår analys anser vi oss haft en tydlig mall att följa utifrån givande 

artiklar om metoden ifråga. Detta bidrog till att vi kunde lägga den tid och energi som vi 

efteråt anser oss ha behövt för att känna oss nöjda med resultatet. Analysarbete antog inte 

enbart en linjär form som det kanske framstår i metod och material, utan ibland tog vi ett steg 

tillbaka för att rekapitulera de utvalda komponenterna. Detta arbetssätt användes för att skapa 

konsensus hos uppsatsförfattarna och bidra till att få analysen genomarbetad. Att arbeta med 

materialet fram och tillbaka är ett viktigt inslag i en analys (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Analyser av kvalitativa data anses ofta ha en bristande transparens och det kan ibland vara 

svårt att se hur forskaren kommit fram till sina slutsatser (Bryman, 2011). Det finns delade 

åsikter bland forskare om innebörden och användningen av begrepp, förfaranden och tolkning 

i kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). De skiftande synsätten skulle 

kunna härledas till att en text har flera betydelser och att denna i sin tur tolkas av betraktaren 

(ibid.). När man belyser tillförlitligheten för det resultat som framträder i innehållsanalysen är 

det viktigt att ha med vetskapen om de olika åsikterna i bilden (Graneheim & Lundman, 

2004). Det kan existera flera olika tolkningar av en social verklighet och det är upp till 

forskaren att skapa en så trovärdig beskrivning av verkligheten som möjligt för sitt resultat 

(Bryman, 2011). Vi tror att vår tydliga mall för analysen samt att bearbetning av analysdelarna 

skedde flera gånger kan ha skapat en tillförlitlighet och trovärdighet för vårt resultat. För att 

åstadkomma en högre trovärdighet bör rådande regler för forskningen följas, samt en visning 

av resultatet för informanten bör ske (ibid.). Det sistnämnda för att säkerställa så att 

forskarens tolkning av materialet stämmer med informantens bild (Bryman, 2011). Vi följde 

de regler funnits tillhands förutom redovisningen av resultatet för våra informanter, därför att 

vi inte varit tillräckligt insatta i frågan och dels eftersom att tiden efter analys inte räckte till. 

 

Forskningsetisk uppföljning 

Här utvärderas den forskningsetiska planeringen utifrån hur vi praktiskt tagit ställning till de 

etiska principerna; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet 

Det största etiska dilemmat vid intervjuer med barn är de maktrelaterade och socialhierarkiska 

skillnader som finns mellan barn och vuxna (Morrow & Richards, 1996). De menar att 

eftersom barn lever i en värld skild från de vuxnas, är det omöjligt för vuxna forskare att helt 

sätta sig in i barnens värld. Vid intervjutillfället presenterade vi oss för barnen och samtalade 

med dem om deras helgaktiviteter för att försöka skapa förtroende. Detta för att försöka 

minska känslan av hierarkiska skillnader och för att få barnen att känna att vi värdesatte deras 

åsikter. Vi förklarade därefter studiens och intervjuns syfte samt vår, genom studien, syn på 

begreppet måltidsmiljö. Information angående studiens syfte och metoder hade troligtvis 

också nått barnen via deras lärare och vårdnadshavare, detta var dock något som vi inte 

kontrollerade. Innan intervjun påbörjades påminde vi barnen om att deras deltagande var 
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frivilligt och att de när som helst kunde välja att avbryta. Vi påminde även barnen om att 

intervjun skulle spelas in för att underlätta arbetet. Efter intervjuerna frågade vi barnen om de 

hade förstått frågorna och begreppet måltidsmiljö som det diskuterades i intervjun. Barnen 

svarade att frågorna hade varit på en lagom nivå och att det utifrån vår inledande förklaring 

inte var så svårt att förstå vad som menades med måltidsmiljö. Som tidigare nämnts så hade 

dock eleverna på skola 1 en tendens att gå in på området mat. Detta trots att vi under den 

inledande orienteringen före intervjun berättat för eleverna att vi inte var ute efter just maten i 

måltidsmiljön. I fallet med vår studie kan detta dock kanske tolkas som något positivt, då vi 

fick klart för oss att maten var något som eleverna ansåg centralt för deras måltidsmiljö. 

Huruvida eleverna förstod vad det innebar att medverka i en intervju kan diskuteras, då vissa 

av informanterna på skola 2 var väldigt passiva. Kanske stämde inte deras förutfattade bild av 

hur en intervjusituation skulle gå till, överens med hur det gick till under vår intervju. 

 

Samtyckeskravet 

Barnen hade tillfrågats av klassföreståndare på respektive skola om de ville ställa upp på 

intervju, och de barn som svarat ja hade fått med sig ett informationsblad hem för 

vårdnadshavares samtycke och godkännande. Men eftersom barn är spontana och 

lättpåverkade till sin natur (Kvale, 1997), ansåg vi att det vore lämpligt att återigen informera 

om under vilka förutsättningar de ställer upp i intervjun. Detta för att minskat risken för att 

barnen påverkades av vuxna i beslutsfattandet. Eleverna fick informationen innan intervjun 

började. 

 

Konfidentialitetskravet 

Inför intervjun klargjorde vi att ljudinspelning skulle ske för att underlätta 

bearbetningsprocessen och att endast vi själva skulle ha tillgång till materialet. När 

inspelningen började fick barnen säga sina namn för att vi under transkriberingen skulle 

kunna hålla isär dem, vi förklarade här att vi inte skulle använda deras namn i uppsatsen eller 

på annat sätt röja deras identitet. För studiens transparens har vi i uppsatsen skrivit ut barnens 

ålder som mellan 10-12 år medan skolornas namn har ersatts med koder. 

 

Nyttjandekravet  

För informanterna förklarade vi att det insamlade intervjumaterialet enbart skulle användas 

för att besvara studiens syfte. Uppsatsen kan dock komma att användas i det framtida 
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projektet Framtidens skolrestaurang. Om ett framtida nyttjande sker skulle vi som författare 

kunna informera de två skolorna om detta.  

 

Slutsatser 

Arbetet har gett förslag på förbättringar av måltidsmiljön i skolrestauranger utifrån de åsikter 

från barnen som vi fått ta del av. Barnen i denna studie pratar om måltidsmiljön utifrån fem 

kategorier: logistik, maten, restauraurangkoppling, rummet, stämning. Det angreppssätt som 

de använder för att problematisera kring måltidsmiljön kan liknas vid det angreppssätt som 

FAMM använder. Utifrån barnens åsikter kan vi sammanfatta fyra förbättringsområden för 

måltidsmiljön i skolrestauranger. Områdena berör behovet av en lugn och trygg måltidsmiljö, 

barnens delaktighet, rummets färg och ljus, samt stämningshöjande inslag i måltidsmiljön. 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Resultatet från denna uppsats skulle kunna vara till hjälp för att förbättra befintliga 

skolmåltidsmiljöer samt vid nybyggnation. Det är av vikt att lyssna på och ta in vad 

skolmåltidens gäster, nämligen barnen själva, säger om måltidsmiljön i grundskolan där de 

under nio år äter. 

 

I denna studie har vi lyssnat på mellanstadieelevers åsikter om måltidsmiljön i 

skolrestauranger. Det skulle även vara intressant att undersöka hur elever från låg- och 

högstadiet resonerar kring måltidsmiljön. Av fokusgruppintervjuerna med studiens 

informanter framkom det att äldre elever kan ha en negativ påverkan på de yngre elevernas 

uppfattning av måltidsmiljön i skolrestauranger. Hyser de äldre eleverna liknande 

uppfattningar om de yngre eleverna för skolans måltidsmiljö? Och har de äldre eleverna, med 

längre erfarenhet av att äta i skolrestauranger, fler synpunkter på måltidsmiljön än de yngre 

eleverna?  

 

Det hade också varit intressant att genomföra fokusgruppintervjuer på fler än två skolor. Detta 

för att se hur uppfattningarna om måltidsmiljön ser ut med ett vidare objektiv, och för att 

kunna fånga upp fler tankar och åsikter. Det skulle även vara ytterst spännande att arbeta med 

barn som medforskare för att skapa nya måltidsmiljöer i skolrestauranger, av och för barn. En 

tanke som fanns vid början av denna uppsats var att även intervjua personer med 
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yrkeskoppling till offentliga och kommersiella måltider. Dock bestämde vi oss för att 

begränsa intervjuerna till att endast omfatta barnen, eftersom ytterligare intervjuer inte skulle 

hinna utföras med ett tillfredsställande resultat. Att höra de yrkesverksamma hade dock 

kunnat bidra med ytterligare dimensioner, material och uppslag för studien. 
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Övrigt material  

Bilder från observation av en restaurangmiljö. Bilderna förvaras hos uppsatsens författare 
Camilla Adolfsson, Sjögatan 6D, 71260 Grythyttan. 
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John Kenne, Magasinsgatan 7A, 712 60 Grythyttan. 
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Bilaga 2 

Informationsblad om studien 
 
 
Vi är två studenter från Måltidsekologprogrammet på Örebro universitet, som skriver ett 

examensarbete om framtidens medvetna skolmåltider. För vår studie vill vi intervjua 4-6 

elever i årskurs fem från två olika skolor. Intervjun kommer ta cirka 45 minuter och eleverna 

kommer intervjuas tillsammans. Intervjun kommer att handla om framtidens skolmåltider, 

exempel på frågor är ”Hur drömmer du om att skolmåltiden skulle kunna se ut?” och ”Vad 

tycker du är bra och mindre bra med skolmåltiden på skola **** ?”. 

  

Etiska principer 

Vid minderårigs intervjumedverkan krävs förälders eller vårdnadshavares godkännande. 

Deltagande i intervjun är frivilligt och eleverna kan när som helst välja att inte medverka. 

Under intervjun kommer ljudinspelning att ske, för att vi i efterhand lättare ska kunna 

bearbeta materialet. Personuppgifter, ljudupptagningar samt eventuella anteckningar kommer 

behandlas med största möjliga konfidentialitet, och uppgifterna kommer förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Information som insamlats under intervjun kommer 

endast användas för studiens ändamål. 

  

 
Härmed godkänner jag att mitt barn ....................................... deltar i intervjun 
  
Vårdnadshavarens namn..................................................................................... 
  
Datum.................................................................................................................. 
  
 
 
Studenter:  
Camilla Adolfsson, camilla.ado@hotmail.com, 073-9891068 
John Kenne, john_kenne@hotmail.com, 070-4538392 
Handledare: Marianne Pipping Ekström 
Bihandledare: Lars Eriksson 
Kursansvarig: Åsa Öström, asa.ostrom@oru.se, 019-302011 
  
 
Vänliga hälsningar, 
 
Camilla Adolfsson och John Kenne 
Måltidsekologprogrammet / Culinary Arts and Ecology Programme - Örebro universitet 


