
  

  SIK  

 

 

Den svenska skolmaten  
- en gastronomisk måltidsupplevelse 

Delrapport 3: Måltidsupplevelser i svenska 
skolrestauranger 

Mia Prim och Agneta Broberg 

SIK Rapport Nr 876 
ISBN 978-91-7290-332-6 



  

  SIK 2 (33) 
 

Projektinformation  

 

Projekt påbörjat 

Augusti 2013 
 

Granskad av 

Agneta Broberg, SIK AB 
 

Projektledare 

Mia Prim 
 

Projektgrupp 

Agneta Broberg SIK AB 
Anders Söderberg Göteborgs stad 
Annika Unt Widell Skolmatens vänner 
Annika Åström SIK AB 
Beatrice Fransson Findus Sverige AB 
Camilla Oldberg Creo Hälsa 
Christina Gezelius  Martin & Servera 
David Bolin Findus Sverige AB 
Emma Patterson Skolmat Sverige 
Eva Fröman EkoMatCentrum 
Ida Hermansson Menigo 
Karin Fagerståhl Svensk Fisk 
Karin Nilsson Uddevalla kommun 
Kristina Magnusson Göteborgs stad 
Kristina Persson Fazer Food Services Sverige 
Lisa Flink Creo Hälsa 
Margareta Frost Johansson Hushållningssällskapet Väst 
Mimi Eriksson Dekker EkoMatCentrum 
Susanne Johansson Quddus Sodexo AB 
Ulla-Britt Isaksson Martin & Servera 
Viveca Kärrström Arla Foods 
 
 

Nyckelord 

skola, måltidsupplevelse, elev, fokusgrupp, kvantitativ studie 
  



  

  SIK 3 (33) 
 

Sammanfattning 

I denna delstudie inom forskningsprojektet ”Den svenska skolmaten – gastronomisk 
måltidsupplevelse” har elever, måltidspersonal och pedagoger fått ge sin bild (faktisk 
och optimal) av måltidsverksamheten i skolan. Detta har skett både genom fokusgrupper 
och genom en kvantitativ undersökning. 
 
Resultaten visar tydligt på att eleverna är medvetna om konsekvenserna av att inte äta 
skollunch. 99 % upplever att de blir trötta, okoncentrerade, irriterade och arga, något 
som stämmer väl överens med den bild pedagogerna anger. När eleverna inte äter 
skollunchen påverkas därmed elevernas möjlighet till inlärning och därigenom skolans 
möjlighet att nå sina verksamhetsmål. 
 
Anledningen till att eleverna inte äter är i första hand att de inte tycker om maten, men 
de flesta äter lite i alla fall samt kompletterar med sallad och knäckebröd.  
 
Elevernas bedömning av betydelsen av fjorton olika påståenden visade att fyra av de 
påståenden de ansåg vara bland de viktigaste (mer än hälften ansåg att påståendet var 
ganska viktigt/mycket viktigt) inte stämde med en vanlig dag i skolan (mindre än 
hälften ansåg att det stämmer ungefär/precis). Det tyder på att mer behöver göras för att 
säkerställa att eleverna får välja mellan olika rätter, får vara med och bestämma om 
skolmaten och skolrestaurangen samt att det är lugnt och lagom ljudnivå i matsalen. 
Lugnare är också det som flest elever nämner som förbättringsbehov. Att få lov att prata 
med sina vänner under lunchen är något som många elever anser vara mycket viktigt 
med skolmåltiden vilket kan ha negativ inverkan på ljudnivån och lugnet i matsalen 
varför förbättringsåtgärder behöver ta båda behoven i beaktande. En lunch under tystnad 
är inte en optimal måltidsupplevelse. 
 
Det som över 80 % av eleverna ansåg var viktigt var att de får sitta bredvid en kompis, 
att det är rent och fräscht i matsalen, att maten känns nyttig och att de som jobbar i 
skolmatsalen är trevliga. 79 % ansåg det viktigt att maten smakar bra. God mat är det 
eleverna anser är bäst med skolmåltiden samtidigt som god och bättre mat är något som 
ett flertal elever själva nämner som viktigast att förbättra med skolmåltiden. 
 
Generellt anser måltidspersonal och pedagoger i den kvantitativa undersökningen att de 
flesta påståenden är mycket viktiga för måltidsupplevelsen. Det är endast placeringen av 
eleverna vid en kompis eller på samma plats som de inte tycker är så viktigt. När det 
gäller påståendenas överensstämmelse med en vanlig dag i skolan skiljer sig ibland de 
vuxna gruppernas svar och pedagogernas svar liknar mer elevernas. Detta var tydligt 
även under fokusgrupperna och visar på pedagogernas dubbla roll som såväl vuxna 
skolanställda som ätandes gäster.  
 
Såväl elever som pedagoger och måltidspersonal ser möjligheter till förbättring med 
skolmåltiden. Till exempel önskar de en lugnare måltidsmiljö vilket inbegriper hur 
lokalen är utformad, färre som äter åt gången och längre tid att äta. Vidare framhålls 
önskemål om mer mat eller fler alternativ att välja på samt en mer elevanpassad 
matsedel. Trevligare attityd, bemötande och mer engagemang önskas och det från alla 
parter. Måltidspersonalen poängterade vikten av samarbete både inom den egna skolan 
med hela personalen och att utbyta erfarenheter med andra skolor, vilket belyser hur 
viktig roll skolans ledning med rektor är för att måltidsupplevelsen blir bra. 
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Förord 

 
Det är logiskt att tänka att en trevlig måltid i skolrestaurangen gör att elever i större grad 
äter den avsedda måltiden och att det i sin tur gör dem bättre rustade att ta in och förstå 
det som deras pedagoger lär ut under resterande skoldag. Att eleverna dessutom blir 
märkbart nöjdare med skoldagen är grädde på moset så att säga. 
 
Men det räcker inte. Vetskapen om detta gör inte måltiderna bättre. Den här rapporten är 
den tredje i ett större projekt med syfte att utveckla en modell för måltidsupplevelse i 
skolan och målet är att fastställa hur viktiga olika aspekter är, visa hur eleverna upplever 
sina måltider och själva önskar ändra på dessa och vilka resurser som krävs. Vi vill visa 
på enkla medel att nå mätbara resultat för elevernas välmående, pedagogernas 
förutsättningar och skolornas attraktionskraft. Vi vill att goda skolmåltider ska bli mer 
än en vision – det ska bli en svensk stolthet och en stående punkt på skolornas och 
politikernas agenda. 
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Bakgrund 

Det finns modeller utvecklade för att skapa måltidsupplevelse inom restaurang men inte 
för offentlig sektor där måltidsnjutningen sällan kommit i första rummet. Mycket 
forskning talar för att njutbar mat gör större nytta än icke njutbar mat, den äts och ger 
glädje. Måltidsupplevelse är ett mycket komplext begrepp och innefattar många 
aspekter på ätandet och den ätande. Den enskilde individens uppfattning om vad som 
överhuvudtaget inbegrips i begreppen ätligt och mat, definitionen av vad som inbegrips 
i en måltid och hur den ska ätas är grundläggande för om måltiden ska anses vara just en 
måltid. I en icke privat kontext spelar andra faktorer in – sällskapet vid måltiden, 
servicen, möjligheterna att välja, rummet, inredning, dukning, ljud, dofter, temperatur, 
namnet på måltiderna etc. Det här är faktorer som forskning har visat påverkar våra 
förväntningar och absoluta upplevelser. Det är också klart bevisat att samma rätt 
serverad i olika kontexter såsom bättre restaurang jämfört med studentrestaurang och 
sjukhus, upplevs mycket olika (Meiselman, 2003). 
 
Många projekt pågår idag i Sveriges kommuner för att utveckla skolmåltider men i de 
fall där man har studerat även måltidsupplevelsen har man ofta antagit den modell, Five 
Aspects Meal Model (Edwards & Gustafsson, 2008, se figur 1), som för drygt tio år 
sedan skapades utifrån Guide Michelins bedömningskriterier vid betygssättning av 
restauranger. Det finns skäl att pröva tillämpningsbarheten av denna modell i den 
aktuella kontexten, svenska skolrestauranger. Med en anpassad och användbar 
tankemodell kan produktionsprocessen struktureras och målet med njutningsfulla 
måltider för bättre prestanda i skolan uppnås. 
 

 
Figur 1. Five Aspect Meal Model 

 
Five Aspects Meal Model är en modell som utvecklats och publicerats av Restaurang- 
och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet, och som har väckt internationellt 
forskningsintresse. En vidareutveckling och skräddarsydd anpassning av denna vore, 
utöver den direkta nyttan för användarna, ytterligare ett svenskt framsteg inom den 
tillämpade måltidsforskningen.  
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Mål 

Målet för denna delstudie inom forskningsprojektet ” Den svenska skolmaten – en 
gastronomisk måltidsupplevelse” var att visa på vad som definierar elevens 
skolmåltidsupplevelse, faktisk och optimal, samt komplettera denna bild med perspektiv 
från pedagoger och skolmåltidspersonal som befinner sig i måltidssituationen samtidigt 
som eleverna.   
 
 

Projektupplägg och genomförande 

För att definiera elevens faktiska och optimala måltidsupplevelse gjordes först 
fokusgrupper vilket är lämpligt då det finns ett behov av kontext/sammanhang för att 
fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom människors tankar och erfarenheter. Till 
grund för fokusgruppernas frågeställningar låg resultatet från 16 st observationer i 
svenska skolrestauranger (Prim, 2012). När resultatet från fokusgrupperna 
sammanställts gjordes en kvantitativ studie för att förstärka och bekräfta den kvalitativa 
information som kommit fram i fokusgrupperna.  
 

Del 1. Resultat kvalitativ studie - fokusgrupper 

Fokusgrupperna gjordes med tre olika intressentgrupper; elever, pedagoger och 
skolmåltidspersonal. Totalt genomfördes sju fokusgrupper, varav fyra med elever, i 
februari månad 2013 i Göteborg samt Uddevalla. Rekryteringen av deltagarna i 
fokusgrupperna gjordes främst av Göteborgs Stad och Uddevalla kommun. Delar av den 
frågeguide som togs fram för detta projekt användes även i ett annat skolmatsprojekt 
med Jordbruksverket som delfinansiär varför vi i slutändan hade rådata från totalt 21 st 
fokusgrupper, dvs ett mycket gediget kvalitativt material. Samtalen styrdes till mycket 
liten del av moderatorn efter frågeguiden för att täcka in olika aspekter av skolmåltiden 
men samtalen som fördes i grupperna hade som syfte att vara så uttömmande som 
möjligt kring skolmåltiden varför diskussionerna styrdes i minsta möjliga mån.  
 
Grupperna var homogena, dvs elever, pedagoger eller måltidspersonal blandades inte 
utan fick diskutera ämnet var för sig. Deltagarna var 6-8 stycken och försäkrades om att 
vad de sa under samtalet inte skulle kopplas till deras namn. De elever som deltog skulle 
ha förälders tillstånd att delta. Fokusgrupperna spelades in med bandspelare för att 
sedan transkriberas och analyseras.  
 
Syftet med fokusgrupperna var att fördjupa förståelsen för vad som ligger bakom de 
intervjuades tankar och erfarenheter kring skolmåltiden i sin helhet. Efter att ha 
analyserat allt inspelat material samt moderatorns sammanfattningar efter varje 
fokusgrupp kunde huvudspåren i de olika samtalen sammanfattas i nio områden som 
uppfattas som viktiga för måltidsupplevelsen. Dessa var:  
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 Maten  
 Hunger 
 Stress - tid 
 Trevligt sällskap - möten 
 Irritationsmoment 
 Organisation och kommunikation 
 Måltidsmiljön 
 Föräldrar 
 Attityd 

 
Resultatet kring dessa aspekter redovisas under respektive rubrik. 

Maten  

Maten är självklart viktig för måltidsupplevelsen. Samtalen handlade ofta om maträtter, 
matkvalitet och matmängd. I framför allt elevgrupperna var maten oftast den faktor som 
diskuterades mest. Yngre elever upplevdes mer nöjda med maten än vad de äldre 
eleverna gjorde. Det var mycket diskussioner om rätter som inte är goda men eleverna 
ägnade mer tid åt att tala om mat som man uppskattade och ville ha mer av.  
 
Favoriträtten framför alla andra hos eleverna var tacos. En del i populariteten hos den 
rätten beskrevs som att man får själv välja vilket uppfattades vara ett tydligt önskemål 
hos eleverna gällande mat i allmänhet. Olika rätter upplevdes vara olika populära på 
olika skolor enligt måltidspersonalgrupperna. De berättade om rätter som var populära 
på någon skola och inte alls uppskattade på andra. De populära rätterna omtalades 
ibland som en källa till irritation i köken då ett flertal av måltidspersonalinformanterna 
upplevde att eleverna slängde mer mat än vanligt när dessa serverades.  
 
Några elever uppfattade det som att luncherna är mer anpassade för vuxna än för barn. 
De hade noterat att de vuxna tog mycket mat. Många skolor har idag stora 
salladsbufféer vilka ibland av eleverna beskrivs som mer anpassade för lärarna än för 
dem. Det var tydligt även i vuxensamtalen att pedagogerna uppskattar salladsbufféerna 
mest. Önskemålet som är vanligast bland eleverna är att varje grönsak ska serveras för 
sig, inte ihopblandade i sallader.  
 
Eleverna efterfrågade mer valfrihet och medbestämmande och detta är något som 
pedagoger och måltidspersonal generellt upplevdes vara positiva till. Många elever 
påtalade att de inte har några alternativ att välja mellan trots att det beskrivs så på 
matsedeln. Det vegetariska alternativet var till exempel inte alltid fritt att ta av för icke-
vegetarianer i praktiken, då måltidspersonalen tydligt signalerade att det ska räcka till 
vegetarianerna också. I måltidspersonalgrupperna diskuterades svårigheter med 
produktionsplaneringen när mer än en rätt skulle erbjudas.  
 
Namnet på maträtterna är viktigt. Samtalen med måltidspersonalen avslöjade en hel del 
välvilliga knep man använde för att sälja in nya eller förväntat svåra rätter, i synnerhet 
vegetariska rätter, som man upplevde en skepsis mot. Eleverna föredrog mer objektiva 
maträttsnamn och upplevdes lätt kritiska till subjektiva benämningar som till exempel 
”mumsig”.  
 
Gällande matkvaliteten så var det framför allt pasta och potatis som nämndes som dåligt 
tillagade. Eleverna påtalade också att kvaliteten kan skilja mycket under dagens lopp. 
En mindre del elever och pedagoger nämnde brist på protein i skolmåltiden.  
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Eleverna berättade om att de pratar om skolmaten med barn de känner på andra skolor 
och de som ingick i matråd hade i ett flertal fall besökt andra skolor och provsmakat 
maten där. De pratade om mat med sina vänner och jämförde. Det talades om 
drömskolor som har fantastisk mat. Även pedagogerna och måltidspersonalen jämförde 
med drömskolor.  
 
Eleverna uppfattades ha en generellt förstående attityd till att skolorna, som de uttryckte 
sig, har en liten budget till mat och att möjligheterna som finns i storkök är begränsade. 
Eleverna talade om att maten inte kan vara bättre med de pengarna, de gör säkert så 
gott de kan. 
 

Hunger 

Eleverna berättade om att de inte orkar med skoldagen när de är hungriga. De beskrev 
att deras humör påverkas av om de äter eller inte och att de blir trötta och hungriga på 
eftermiddagen om de inte äter ordentligt. Eftermiddagsmålet blev ofta inkluderat i 
samtalen om lunch och det tycktes tydligt att ett flertal elever anser att det är skolans 
ansvar att se till att de är mätta fram till middag. En del elever berättade om att de äter 
mindre näringsriktiga mellanmål när de kommer hem hungriga (choklad mm). De äldre 
eleverna påtalade tydligt behovet av att bli mätta av skollunchen.  
 
Pedagogerna märkte tydligt av att elever som inte äter blir trötta och okoncentrerade och 
att de som pedagoger får ta konsekvenserna på lektionerna när eleverna inte ätit sin 
skolunch. 
 
Måltidspersonalen beskrev eleverna som riktigt hungriga redan mycket tidigt på dagen. 
Ibland funderade de över om vissa elever åt frukost hemma och hur deras helg såg ut 
eftersom en del elever äter så mycket mer innan men också framför allt efter helgen.  
 

Stress - tid 

Många elever berättade om en upplevd stress i samband med skollunchen men orsaken 
till stressen skiljde sig åt. Vissa skolor hade platsbrist varför eleverna hade mycket kort 
tid att sitta ner och äta vilket påverkade deras matro negativt. På andra skolor handlade 
det mer om att schemaläggning och logistik inte fungerade så bra varför det blev väldigt 
mycket elever på en samma gång vilket skapade stress. Det talades om pedagoger som 
skickade iväg elever för tidigt eller för sent från lektioner eller missade att meddela 
stora närvaroförändringar vilket påverkade besökstoppar i skolrestaurangen och därmed 
innebar ett stressmoment för såväl ätandes gäster som serverandes personal. 
 
Känslan av stress och bristen på matro beskrevs också som en källa till att mat slängdes. 
Eleverna upplevde att de inte hann ta om varför de ibland lade upp lite för mycket på 
tallriken. Sedan orkade de kanske inte äta upp eller tvingades gå i förtid då fler elever 
kom till skolrestaurangen och behövde sittplats. 
 

Trevligt sällskap – möten i skolrestaurangen 

De yngre eleverna visade sig oftast ha fasta platser i skolrestaurangen av främst två skäl 
– det ansågs underlätta tillbordsgåendet då eleverna inte behövde leta efter en bra plats 
att sitta på och det gjorde att ingen elev hamnade utanför. De flesta elever, pedagoger 
och måltidspersonal ansåg att fasta platser var bra men några elever berättade om 
måltider med bordskamrater som sa äckliga saker om maten och om måltider som ofta 
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slutade med gråt och ouppäten mat. Detta uppgavs enbart hända vid de bord där det inte 
satt pedagoger. Måltidspersonal berättade också om hur de ibland blev ombedda att 
kolla till vissa elever som tydligt ägnar sig åt mobbning under måltiderna. 
 
Såväl måltidspersonal som elever önskade att pedagogerna åt i skolrestaurangen. De 
ansågs ha en lugnande inverkan på eleverna, såväl de yngre som de äldre.  Den 
pedagogiska måltiden var ett hett samtalsämne i de vuxna grupperna men alla var 
överens om att pedagogerna är viktiga i skolrestaurangen.  
 

Irritationsmoment 

Något som ofta togs upp under samtalen var irritationsmoment. Det var olika saker som 
nämndes men det var saker som hade satt djupa avtryck men borde vara ganska lätta att 
åtgärda. 
 
På en skola kom samtalet in på att toaletten utanför skolrestaurangen gick i baklås och 
att övriga toaletter var så ofräscha så många elever gick inte på toaletten utan höll sig 
hela dagen med klara besvär som inverkade på deras måltid. De vuxna var till liten del 
medvetna om graden av detta problem. 
 
En annan skola hade utlyst en svinntävling men eleverna blev så missnöjda när den 
förväntade vinsten i form av bättre mat uteblev så de uppgav att de struntade i att 
försöka minska sitt matsvinn efter det. 
 
Blå pärlor (från en granul diskmaskin) i maten var en historia på en annan skola där det 
tydligen hänt att en diskpärla hamnat fel, dock oklart om det faktiskt var i maten den 
hamnat. Hår i maten diskuterades också ibland men måltidspersonalen påtalade att det 
oftast var så att det var gästens eget hår som kunde identifieras i maten. 
 

Organisation och kommunikation 

I fokusgrupperna med de vuxna informanterna, pedagoger och måltidspersonal, 
diskuterades samarbetet dem emellan till stor del. Måltidspersonal och pedagoger 
uppgavs tillhöra olika organisationer/enheter vilket hade en negativ inverkan på de 
naturliga mötesplatserna. Pedagogernas arbetsplatsträffar låg ofta utanför 
måltidspersonalens arbetstid och det var inte alltid som de bjöds in till dessa. Under 
samtalen var det tydligt att rektorerna var mycket viktiga för att underlätta samarbetet. 
Rektor ansvarade också för den fysiska skolrestaurangen samt att flödet av elever var 
jämnt i skolrestaurangen under dagen varför ett måltidsintresse hos rektor ansågs vara 
en bra förutsättning.  
 
Tydligt var att det på vissa skolor fanns kommunikationsproblem. På en skola var 
pedagoger och elever överens om att maten inte var så bra men måltidspersonalen 
berättade om att de fick beställa mer mat än andra skolor för deras gäster åt så mycket.  
På vissa skolor upplevde såväl pedagoger som elever att det fanns begränsningar 
gällande hur mycket man fick ta av vissa delar i måltiden. Detta stämde dock inte 
överens med vad måltidspersonalen sa. Enligt dem fick man ta hur mycket man ville – 
men de kunde rekommendera att eleverna började med en viss mängd. Var eleverna 
sedan inte mätta fick de gärna ta om.   
 
Flera av de deltagande skolorna hade matråd men det fanns önskemål om mer aktivitet. 
Ibland hade matråd lagts ner på grund av att någon eldsjäl fått för mycket andra 
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engagemang och ibland hade det bara runnit ut i sanden. Pedagogerna upplevdes ha ont 
om tid. Måltidspersonalen på några skolor uppfattade att de yngre eleverna var lättare 
att engagera i matråd. 
 
Planeringshorisonten hos pedagoger och måltidspersonal ställde till med problem på en 
skola. Måltidspersonalen hade kortare framförhållning och upplevde att när de ville 
initiera samarbeten inför temaveckor var redan pedagogerna färdigplanerade och hade 
svårt att ändra i sina planer.  
 
Pedagoger och måltidspersonal nämnde önskemål om att hälsoarbetet i skolorna kopplas 
till skolmaten.  Elever med ätstörningar noterades tydligast i skolrestaurangen varför en 
del rapporteringar gick till skolsyster men det fanns tankar om att det arbetet skulle 
kunna göras på ett annat sätt. Synsättet på skolmaten som näring och bränsle för 
kroppen diskuterades i en pedagoggrupp för att motivera eleverna att äta även om maten 
inte uppfattades som välsmakande. 
 

Måltidsmiljön 

När eleverna diskuterade måltidsmiljön så rörde samtalen oftast ofräscha saker. Det 
talades om smutsiga golv, kletiga bord, kladdiga smörpaket och prydnader som 
plastblommor och dukar som blivit otrevliga av matrester och gammalt mjölkspill. 
Skönare stolar och lägre ljudnivåer önskades men annars var eleverna ganska fåordiga 
gällande måltidsmiljön.  
 
Maten är godare när det är tyst. Då är det liksom lugnt och man kan äta lite mer. 
 
Hade vi frågat eleverna om de hade velat ha mer rumsavdelare och restaurangkänsla 
hade de säkert inte tackat nej men de nämnde inte detta själva. Vissa insatser i 
måltidsmiljön som gjorts var de skeptiska till.  
 
De vuxna, och i synnerhet måltidspersonalen, hade avsevärt fler önskemål om 
förbättring av måltidsmiljön i form av inredning, ljudnivåer, servering mm. 
 

Föräldrar 

Tydligt i samtalen med eleverna var att deras föräldrar bryr sig om skolmaten. Eleverna 
berättade om att föräldrarna dagligen frågade om skolmaten och någon menade att deras 
svar oftast var att den inte var god även om de konstaterade att den många gånger var 
god. 
 
Måltidspersonalen berättade om insatser de gjort för att bjuda in föräldrar att äta med 
syfte att visa upp vad deras barn får att äta. De talade om förlegade fördomar om dålig 
skolmat och om vikten av att visa föräldrarna att skolmaten idag är mycket bättre än den 
var tidigare. Måltidspersonalen berättade att de är riktigt stolta över den mat de serverar. 
De föräldrar som tagit möjligheten att komma på besök hade enligt måltidspersonalen 
ofta varit positivt överraskade. 
 
Föräldrar upplevdes ha stor möjlighet att påverka skolans arbete även i 
skolrestaurangen. På en skola hade eleverna ombetts torka av sin matplats innan de gick 
från bordet vartefter rektor blev nerringd av missnöjda föräldrar som inte höll med om 
att detta var elevernas uppgift. Därefter fick man inte längre kräva att eleverna torkade 
av sin matplats. På vissa skolor hade man sett positiva effekter av att engagera elever i 
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skolmåltidsarbetet t.ex. genom praktik i disken men det var tydligt att det fanns en 
medvetenhet om att detta kunde ogillas av föräldrar. 
 

Attityd 

Under samtalen var det tydligt att det är olika attityd till skolmaten och måltiden i sig på 
olika skolor. Det fanns måltidspersonal som uppgav sig älska sina elever och var stolta 
över sin mat. På de skolorna fanns oftast också de elever som gillar sin skolmat och som 
inte gärna slänger den mat som har lagats till dem. Det fanns också skolor där 
pedagogerna och eleverna var gemensamt missnöjda med allt vad måltiden handlar om. 
Rektor och de engagerade individerna var klart viktiga. Det som tycktes avgörande var 
samarbete med och respekt för varandra och måltidens viktiga roll i skolans verksamhet. 
 
 

Del 2. Resultat kvantitativ studie - webbenkät 

 
För att förstärka och bekräfta resultaten från fokusgrupperna gjordes en kvantitativ 
studie i form av tre webbaserade enkäter riktade till elever, pedagoger samt 
skolmåltidspersonal. Urspungligen var det tänkt att enkäten enbart skulle vända sig till 
elever men resultaten av fokusgrupperna visade på behovet att fortsätta beakta alla tre 
perspektiv.  
 
Enkäten lades upp och distribuerades nationellt via e-post med en Internetlänk. Frågorna 
som ställdes till eleverna finns redovisade i Bilaga A.  
 
Totalt besvarades enkäten av 362 respondenter. Av dessa var 179 stycken elever varav 
106 flickor och 73 pojkar. Mer än hälften av eleverna gick i årskurs 7-9.  
 
Av de 183 vuxna som svarade var 91 pedagoger och 92 skolmåltidspersonal. En 
övervägande del av de svarandes vuxna var kvinnor, 82 % av pedagogerna och 89 % av 
måltidspersonalen. Majoriteten av pedagogerna (67 %) arbetade med elever från enbart 
en årskurs. Måltidspersonalen däremot arbetade oftast i skolrestauranger med elever 
från fyra eller fler årskurser (84 %).  
 
I enkäten ställdes ett flertal frågor om skolmåltidsupplevelsen och svaren är redovisade 
uppdelat i Måltidsupplevelse – verklighet och vision, Favoriter, Konsekvenser av att 
inte äta skollunch, Bäst med skolmåltiden samt Förbättringsförslag elever och vuxna. 
 

Måltidsupplevelse – verklighet och vision 

De faktorer som eleverna anger är viktigast var inte de viktigaste för måltidspersonal 
och pedagoger men generellt har de vuxna respondenterna angett högre grad av vikt för 
ett flertal faktorer. Den måltidsupplevelsefaktor som eleverna angett som viktigast – att 
få sitta bredvid en kompis - var ett undantag med relativt låg värdering av de vuxna 
respondenterna.  I Figur 2 redovisas de tio faktorer som eleverna värderat som viktigast, 
jämfört med pedagogernas och måltidspersonalens viktningar.  
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Figur 2.  De tio viktigaste faktorerna för måltidsupplevelse, sorterar efter elever, viktindexerat. 
 
Varje faktor som undersöktes, totalt 14 stycken, redovisas nedan i den ordning eleverna 
ansåg dem viktigast.  
 

1 - ”Jag får sitta bredvid en kompis” 
 

 
Figur 3. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Jag får sitta bredvid en 
kompis”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 85 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att få 
sitta bredvid en kompis. 

 97 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
de får sitta bredvid en kompis.  

 De vuxna, framför allt pedagogerna var av en annan åsikt. De tyckte inte att det 
var lika viktigt och angav att det är mer sällan eleverna får sitta var de vill. 
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2 - ”Det är rent och fräscht i  matsalen” 
 

 
Figur 4. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Det är rent och fräscht i 
matsalen”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 84 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att det 
är rent och fräscht i matsalen. 

 56 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
det är rent och fräscht i matsalen. 

 De vuxna tyckte också att det var viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att det 
är rent och fräscht i matsalen och menade på att det också var det. 

 

3 - ”Maten smakar bra” 
 

 
Figur 5. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Maten smakar bra”. 
Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 79 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
maten smakar bra.  

 63 % av eleverna angav att det stämmer att (stämmer ungefär + stämmer precis) 
maten smakar bra. 

 100 % av måltidspersonalen angav att det är viktigt (ganska viktigt + mycket 
viktigt) att maten smakar bra och att det även är så en vanlig dag i skolan. 
Pedagogerna tyckte också att det är viktigt till hundra procent och 80 % angav 
att det också stämde (stämmer ungefär + stämmer precis). 
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4 - ”Får äta så länge som jag behöver” 
 

 
Figur 6. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Eleverna/pedagogerna får 
äta så länge som de behöver”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 78 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att få 
äta så länge de behöver.  

 66 % av eleverna angav att det stämmer att (stämmer ungefär + stämmer precis) 
de får äta så länge de vill.  

 Nära 100 % av båda de vuxna grupperna tycker att det är viktigt(ganska viktigt 
+ mycket viktigt)  att eleverna/pedagogerna får äta så länge de behöver och 60-
66 % angav att det också stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis). 

 

5 - ”De som jobbar i skolmatsalen har en bra relation med eleverna” 
 

 
Figur 7. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”De som jobbar i 
skolmatsalen har en bra relation med eleverna”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 81 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att de 
som jobbar i skolmatsalen har en bra relation med eleverna.  

 83 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
de som jobbar i skolmatsalen har en bra relation med eleverna. 

 99 % av måltidspersonalen angav att det är viktigt (ganska viktigt + mycket 
viktigt) att de som jobbar i skolmatsalen har en bra relation med eleverna och att 
det även är så en vanlig dag i skolan. Pedagogerna tyckte att det är viktigt till 
hundra procent och 77 % angav att det också stämde (stämmer ungefär + 
stämmer precis). 
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6 - ”Maten jag äter i skolan är nyttig” 
 

 
Figur 8. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Maten som serveras är 
nyttig”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 82 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
maten de äter är nyttig.  

 72 % av eleverna angav skolmaten de äter idag känns nyttig (stämmer ungefär + 
stämmer precis).  

 100 % av de vuxna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
maten eleverna äter är nyttig. 

 100 % av måltidspersonalen angav att det även är så en vanlig dag i skolan. 81 
% av pedagogerna tyckte att det stämde (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
maten som serveras känns nyttig. 
 

7 - ”Jag får vara med och bestämma” 
 

 
Figur 9. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Eleverna får vara med och 
bestämma om skolmaten och matsalen”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 65 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att de 
får vara med och bestämma om skolmaten och matsalen.  

 32 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
de får vara med och bestämma om skolmaten och matsalen.  

 Omkring 90 % av de båda de vuxna grupperna tyckte att det är viktigt (ganska 
viktigt + mycket viktigt) att eleverna får vara med och bestämma om skolmaten 
och matsalen. Omkring 45 % av de båda de vuxna grupperna angav att det 
stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att eleverna får vara med och 
bestämma om skolmaten och matsalen. 
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8 - ”Jag får välja mellan olika rätter” 
 

 
Figur 10. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Jag får välja mellan olika 
rätter”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 65 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att få 
välja mellan olika rätter.  

 40 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
de får välja mellan olika rätter.  

 80 % av måltidspersonalen och 75 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att eleverna får välja mellan olika rätter.  

 60 % av måltidspersonalen och 49 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att eleverna får välja mellan olika rätter.  
 

9 - ”Matsalen är trevlig och mysig” 
 

 
Figur 11. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Matsalen är trevlig och 
mysig”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 71 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
matsalen är trevlig och mysig.  

 52 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
matsalen är trevlig och mysig.  

 98 % av måltidspersonalen och 99 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att matsalen är trevlig och mysig.  

 82 % av måltidspersonalen och 69 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att matsalen är trevlig och mysig.  
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10 - ”Det är lagom ljudnivå i matsalen” 
 

 
Figur 12. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Det är lagom ljudnivå i 
matsalen”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 66 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att det 
är lagom ljudnivå i matsalen.  

 37 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
det är lagom ljudnivå i matsalen.  

 98 % av måltidspersonalen och 100 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att det är lagom ljudnivå i matsalen.  

 42 % av måltidspersonalen och 36 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att det är lagom ljudnivå i matsalen.  

 

11 - ”Det är lugnt i matsalen” 
 

 
Figur 13. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Det är lugnt i matsalen”. 
Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 59 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att det 
är lugnt i matsalen.  

 37 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
det är lugnt i matsalen.  

 98 % av måltidspersonalen och 100 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att det är lugnt i matsalen.  

 57 % av måltidspersonalen och 48 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att det är lugnt i matsalen.  
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12 - ”Lärare sitter med och äter” 
 

 
Figur 14. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Lärare äter med eleverna 
i matsalen”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 51 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
lärare äter med eleverna i matsalen. 

 87 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
lärare äter med eleverna i matsalen. 

 99 % av måltidspersonalen och 93 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att lärare äter med eleverna i matsalen. 

 88 % av måltidspersonalen och 91 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att lärare äter med eleverna i matsalen. 

 

13 - ”Alla håller tiden och kommer när de ska” 
 

 
Figur 15. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet Alla håller tiden och 
kommer när de ska till matsalen. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 51 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
alla håller tiden och kommer när de ska till matsalen. 

 59 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
alla håller tiden och kommer när de ska till matsalen. 

 97 % av måltidspersonalen och 96 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att alla håller tiden och kommer när de ska till 
matsalen. 

 84 % av måltidspersonalen och 77 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att alla håller tiden och kommer när de ska 
till matsalen. 
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14 - ”Jag får alltid sitta på samma plats” 
 

Figur 16. Bedömning av betydelsen av och överensstämmelse med påståendet ”Eleverna sitter på 
bestämda platser”. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 

 13 % av eleverna tyckte att det är viktigt (ganska viktigt + mycket viktigt) att 
eleverna sitter på bestämda platser. 

 22 % av eleverna angav att det stämmer (stämmer ungefär + stämmer precis) att 
eleverna sitter på bestämda platser. 

 46 % av måltidspersonalen och 60 % av pedagogerna tyckte att det är viktigt 
(ganska viktigt + mycket viktigt) att eleverna sitter på bestämda platser. 

 68 % av måltidspersonalen och 64 % av pedagogerna angav att det stämmer 
(stämmer ungefär + stämmer precis) att eleverna sitter på bestämda platser. 

 
 

Favoriter 

Eleverna fick ange tre favoritgrönsaker och tre favoriträtter. Pedagogerna och 
måltidspersonal tillfrågades om de kände till vad som var elevernas favoriter.  
 

Grönsaker 
Det är tydligt att eleverna har fem favoritgrönsaker; gurka, morot, tomat, majs och 
sallad. Vad eleverna inkluderar i ordet sallad är ibland oklar men tolkningen är att det 
främst handlar om grön sallat snarare än blandad sallad eller vitkålssallad. Det senare 
nämndes av eleverna men mer sällan. Noterbart är att eleverna totalt nämnde 38 olika 
förslag på grönsaker. Tio av dessa var inte grönsaker men troligt förekommande på 
salladsbufféer, t ex keso, ost, pasta. Intressant var att såväl pedagoger som 
måltidspersonal angav vitkålssallad som en av elevernas tre mest populära grönsaker.  
 

  
Figur 17. Favoritgrönsaker som var mest frekvent nämnda av eleverna.  
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Rätter 
Tacos är en klar favorit hos eleverna. Det är tydligt att fisk, kyckling och pasta är 
populärt och det är intressant att de inte förknippas med specifika rätter på samma sätt 
som köttfärs där eleverna anger tacos, hamburgare, köttfärssås, köttbullar etc.  
Eleverna nämnde totalt 34 olika förslag på rätter.  
 

 
Figur 18. Favoriträtter som var mest frekvent nämnda av eleverna.  
 
Pedagoger och måltidspersonal hade generellt god kännedom om elevernas favoriträtter.  
 
 

Konsekvenser av att inte äta skollunch 

Nära 70 % av de tillfrågade eleverna äter lunch i skolan varje dag. Det innebär att 
nästan en tredjedel inte gör det. Ungefär en fjärdedel äter 3-4 gånger i veckan. Lite 
drygt hälften av måltidspersonalen äter skollunch och knappt 40 % av pedagogerna 
varje dag. Nästan 20 % av måltidspersonalen äter aldrig den mat de lagar eller serverar. 
 

 
Figur 19. Frekvensen av skolmatskonsumtion hos elever, måltidspersonal och pedagoger.  
Procentuell fördelning av svaren anges. 
 
På frågan om varför eleverna valde att inte äta så svarade nästan 60 % att det berodde på 
att de inte tyckte om den rätten. Andra anledningar som gavs var att man inte var 
hungrig, aldrig hade smakat den rätten förut, hann inte och vill inte äta i matsalen. 
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De vuxna var inte lika beroende av vilken rätt det var men priset spelade roll för dem 
och även möjlighet att äta medhavd mat. En större del av måltidspersonalen (85 %) som 
svarade på enkäten behöver betala för att äta den lunch de tillagar. Drygt hälften (56 %) 
av pedagogerna betalar för att äta pedagogisk lunch. 
 
 

 
Figur 20. Anledningar att inte äta enligt elever, måltidspersonal och pedagoger.  
Procentuell fördelning av svaren anges. 
 
Om maten inte smakar bra anger eleverna att de oftast äter lite i alla fall för att bli mätta. 
Knäckebröd och sallad är viktiga substitut. De vuxna har liknande strategier. 
 

 
Figur 21. Strategier om maten inte smakar bra enligt elever, måltidspersonal och pedagoger.  
Procentuell fördelning av svaren anges. 
 
 
På frågan om hur eleverna påverkas när de valt att inte äta skollunch svarar 99 % att de 
påverkas negativt på olika sätt, där trött, okoncentrerad, irriterad och arg är vanligast 
förekommande konsekvenser. 
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Figur 22. Konsekvenser av att inte äta skolmaten enligt eleverna. Procentuell fördelning av svaren anges. 
 
Pedagogerna instämmer i att eleverna påverkas negativt av att inte äta skollunch. De 
upplever att eleverna blir trötta, okoncentrerade, irriterade och arga. Måltidspersonalen 
håller till stor del med om att eleverna påverkas negativt men 15 % av dem anger att de 
inte vet.  
 
 
Bäst med skolmåltiden 
När eleverna tillfrågades om vad som är det bästa med skolmåltiden svarade de med 
egna ord. De orden strukturerades och grupperades i kategorier som innefattade ord med 
liknande innebörd. God mat var den största kategorin och eleverna använde oftast just 
begreppet god mat. Näst största kategorin var social samvaro och här har eleverna 
angett att de gillar att de får prata med sina kompisar, vara med sina vänner etc. Bli mätt 
var den tredje största kategorin. I kategorin variation har vi samlat svaren där eleverna 
angett att det bästa med skolmåltiden är att de får välja mat samt även att de får 
variation från maten som serveras i hemmet. 
 

 
Figur 23. Det bästa med skolmaten enligt eleverna.  
 
 
Förbättringsförslag elever och vuxna 
Även på frågan om vad som skulle kunna förbättras efterfrågades elevernas egna ord. 
Lugnare var den största kategorin och innefattade ord som lugnare, mindre ljud, mindre 
stök. Godare mat var den näst största kategorin och här använde eleverna ofta just det 
ordet. I kategorin bättre mat innefattades ord som bättre kvalitet på maten och bättre 
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tillagad mat. Slår vi ihop bättre mat och godare mat är det tydligt att maten är den 
faktorn som eleverna ser störst förbättringspotential i. 
 
 

 
Figur 24. Förbättringsmöjligheter med skolmaten enligt eleverna.  
 
 
Måltidspersonalen och pedagogerna fick precis som eleverna skriva med egna ord sina 
förbättringsförslag och tips för en bättre måltidsmiljö. Alla tre grupper framhåller att det 
finns förbättringsmöjligheter med maten, såsom en bra salladsbuffé, fler rätter och mer 
att välja på och göra elevanpassade matsedlar. Alla tre grupper tycker att eleverna har 
för kort tid på sig att äta. En del elever äter sin lunch redan klockan 10:30 vilket upplevs 
för tidigt. 
 
I tabell 1 på nästa sida presenteras pedagogernas och måltidspersonalens förbättringstips 
för en bättre måltidssituation. De vuxna lyfter fram attityden och bemötandet från 
måltidspersonalen men också från eleverna. Mer personal (pedagoger) som äter med 
eleverna önskas och måltidspersonalen ser också vikten av att de själva är mer synliga 
bland eleverna. Måltidspersonalen skulle vilja ha mer samarbete med pedagogerna och 
möjlighet till att involvera hela undervisningen i skolmåltiderna, t ex idrott, matematik 
och hemkunskap). 
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Tabell 1. Förbättringsförslag från pedagoger och måltidspersonal. 
 

Pedagoger Måltidspersonal 
Attityd, bemötande och engagemang från 
måltidspersonalen 

Attityd, bemötande och engagemang från 
måltidspersonalen 

Bestämda platser Bestämda platser 
Miljön i skolrestaurangen 

 Avskärmningar 
 Göra mysigt 
 Renare 

 

Miljön i skolrestaurangen 
 Avskärmningar 
 Göra mysigt 
 Renare 

 
Maten 

 Bra salladsbuffé 
 Fler rätter  
 Blanda inte för många livsmedel 
 Mer egenproducerad mat 
 Nyttigare 
 Ta bort rätter som inte äts 
 Att få ta mer mat än idag 

Maten 
 Bra salladsbuffé 
 Fler rätter  
 Egenbakat bröd 
 Husmanskost 
 Laga det barn gillar 
 Utseendet på maten 

 
Tiden 

 Schemastyrd lunch 
 Längre tid att äta på  
 För tidigt för en del barn (10:30 t 

ex) 

Tiden 
 Schemastyrd lunch 
 Längre tid att äta på  
 För tidigt för en del barn (10:30 t 

ex) 
Utbyta erfarenheter från andra skolors 
matråd 

Göra studiebesök på andra skolor 

Attityd hos elever Vett och etikett hos elever 
Mer personal/pedagoger som äter med 
eleverna 

Mer personal/pedagoger som äter med 
eleverna och själva vara mer synliga bland 
eleverna 

Inleda måltiden under tystnad (fem 
minuter) 

Bättre ekonomi att kunna göra något med 

Att bli överraskad, att det vågas pröva nya 
rätter 

Servera fika under eftermiddagen 

 Tillagningskök istället för mottagningskök
 Mer samarbete mellan måltidspersonal 

och pedagoger 
 Engagera hela undervisningen 

(matematik, idrott och hemkunskap) 
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Slutsatser 

Resultaten visar tydligt på att eleverna är medvetna om konsekvenserna av att inte äta 
skollunch. 99 % upplever att de blir trötta, okoncentrerade, irriterade och arga, något 
som stämmer väl överens med den bild pedagogerna anger. När eleverna inte äter 
skollunchen påverkas därmed elevernas möjlighet till inlärning och därigenom skolans 
möjlighet att nå sina verksamhetsmål. 
 
Anledningen till att eleverna inte äter är i första hand att de inte tycker om maten, men 
de flesta äter lite i alla fall samt kompletterar med sallad och knäckebröd.  
 
Elevernas bedömning av betydelsen av fjorton olika påståenden visade att fyra av de 
påståenden de ansåg vara bland de viktigaste (mer än hälften ansåg att påståendet var 
ganska viktigt/mycket viktigt) inte stämde med en vanlig dag i skolan (mindre än 
hälften ansåg att det stämmer ungefär/precis). Det tyder på att mer behöver göras för att 
säkerställa att eleverna får välja mellan olika rätter, får vara med och bestämma om 
skolmaten och matsalen samt att det är lugnt och lagom ljudnivå i matsalen. Lugnare är 
också det som flest elever nämner som förbättringsbehov. Att få lov att prata med sina 
vänner under lunchen är något som många elever anser vara mycket viktigt med 
skolmåltiden vilket kan ha negativ inverkan på ljudnivån och lugnet i matsalen varför 
förbättringsåtgärder behöver ta båda behoven i beaktande. En lunch under tystnad är 
inte en optimal måltidsupplevelse. 
 
Det som över 80 % av eleverna ansåg var viktigt var att de får sitta bredvid en kompis, 
att det är rent och fräscht i matsalen, att maten känns nyttig och att de som jobbar i 
skolmatsalen är trevliga. 79 % ansåg det viktigt att maten smakar bra. God mat är det 
eleverna anser är bäst med skolmåltiden samtidigt som god och bättre mat är något som 
ett flertal elever själva nämner som viktigast att förbättra med skolmåltiden. 
 
Generellt anser måltidspersonal och pedagoger i den kvantitativa undersökningen att de 
flesta påståenden är mycket viktiga för måltidsupplevelsen. Det är endast placeringen av 
eleverna vid en kompis eller på samma plats som de inte tycker är så viktigt. När det 
gäller påståendenas överensstämmelse med en vanlig dag i skolan skiljer sig ibland de 
vuxna gruppernas svar och pedagogernas svar liknar mer elevernas. Detta var tydligt 
även under fokusgrupperna och visar på pedagogernas dubbla roll som såväl vuxna 
skolanställda som ätandes gäster.  
 
Såväl elever som pedagoger och måltidspersonal ser möjligheter till förbättring med 
skolmåltiden. Till exempel önskar de en lugnare måltidsmiljö vilket inbegriper hur 
lokalen är utformad, färre som äter åt gången och längre tid att äta. Vidare framhålls 
önskemål om mer mat eller fler alternativ att välja på samt en mer elevanpassad 
matsedel. Trevligare attityd, bemötande och mer engagemang önskas och det från alla 
parter. Måltidspersonalen poängterade vikten av samarbete både inom den egna skolan 
med hela personalen och att utbyta erfarenheter med andra skolor, vilket belyser hur 
viktig roll skolans ledning med rektor är för att måltidsupplevelsen blir bra. 
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Bilaga A. Enkäten som besvarades av elever, via en Internetlänk 
 
1. Jag går i klass... 

 

2. Jag är 

tjej 

kille 
 

3. Jag bor i:  

(ort, t ex Lund, Stockholm) 
 

 

4. Har ni matråd på er skola? 

Nej 

Ja, jag är med i matrådet 

Ja, men jag är inte med i det 
 

5. Hur viktigt är det för dig att...  

 

inte 
alls 
viktigt 

inte 
särskilt 
viktigt 

ingen 
åsikt 

ganska 
viktigt 

mycket 
viktigt 

...maten du äter i skolan är nyttig för dig och 
din kropp?      

...de som jobbar i skolmatsalen är trevliga? 
     

...det är mat som du är van vid som serveras? 
     

...det är lugnt i matsalen? 
     

...du alltid får sitta på samma plats? 
     

...maten smakar bra? 
     

...det sitter lärare med och äter i matsalen? 
     

 

6. Hur viktigt är det för dig att...  

 

inte 
alls 
viktigt 

inte 
särskilt 
viktigt 

ingen 
åsikt 

ganska 
viktigt 

mycket 
viktigt 

...alla håller tiden och kommer när de ska till 
matsalen?      

...matsalen är trevlig och mysig? 
     

...du får sitta bredvid en kompis? 
     

...det är lagom ljudnivå i matsalen?      

...du får äta så länge som du behöver?      

...det är rent och fräscht i matsalen?      

...du får välja mellan olika rätter?      
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...du får vara med och bestämma om 
skolmaten och matsalen?      

 

7. Hur ofta äter du maten i skolan en vanlig vecka? 

varje dag 

3 - 4 gånger/vecka 

1 - 2 gånger/vecka 

aldrig 
 

8. Om/när du inte äter av skolmaten - vad är anledningen?  
 
Kryssa i det/de alternativ som oftast stämmer. (Du kan välja flera 
svarsalternativ).  

Jag tycker inte om den rätten 

Jag hinner inte 

Jag har aldrig smakat den rätten förut 

Jag är inte hungrig 

Jag vill inte äta i matsalen 

Jag äter alltid skolmaten 

Annat:  
 

9. Om skolmaten inte smakar bra - vad gör du?  
 
Kryssa i det alternativ som oftast stämmer. (Du kan välja flera 
svarsalternativ).  

Äter lite i alla fall för att bli mätt 

Äter knäckebröd/sallad 

Går och köper något annat att äta 

Äter inget alls  

Annat:  
 

10. Om du äter för lite mat till lunch - blir du... 
 
Kryssa i det/de alternativ som stämmer in. (Du kan välja flera 
svarsalternativ).  

Trött? 

Okoncentrerad? 

Irriterad? 

Arg? 

Annat:  
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Det påverkar inte mig. 
 

11. Tänk på en vanlig dag när du ska gå och äta lunch i skolan.  
 
Hur är det i din matsal? Vilket av följande stämmer in på en vanlig dag?  

 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ungefär 

Stämmer 
precis 

Maten som jag äter känns nyttig.     

De som jobbar i skolmatsalen är trevliga.     

Det är lugnt i matsalen.     

Jag får alltid sitta på samma plats.     

Maten smakar bra.     

Lärarna äter med oss i matsalen.     
Alla håller tiden och kommer när de ska till 
matsalen.     

 

12. Fortsättning från föregående sida. 
 
Tänk på en vanlig dag när du ska gå och äta lunch i skolan.  
 
Hur är det i din matsal? Vilket av följande stämmer in på en vanlig dag? 

 
Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
ungefär 

Stämmer 
precis 

Matsalen är trevlig och mysig.     

Jag får sitta bredvid en kompis.     

Det är lagom ljudnivå i matsalen.     

Jag får äta så länge som jag behöver.     

Det är rent och fräscht i matsalen.     

Jag får välja mellan olika rätter.     
Jag får vara med och bestämma om 
skolmaten och matsalen.     

 

13. Vilka är dina tre favoritgrönsaker? 

1.  

2.  

3.  
 

14. Vilka är dina tre favoriträtter i skolan? 

1.  

2.  

3.  
 

15. Vad är det bästa med skollunchen? 
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16. Vad tycker du är viktigast att förbättra på din skola, när det gäller din skollunch? 

 

17. Har du något annat tips för att göra skolmåltiden trevligare? 

 

18. Du är nu klar med enkäten.Tack för din hjälp!  
 
Om du är en av de 600 först svarande och är intresserad av att få ett presentkort 
(värde 50 kronor), vänligen fyll i din e-postadress eller telefonnummer. Informationen 
kommer endast användas för att meddela eventuell vinst. 

E-post/telefonnummer:  

Nej, tack. Jag är inte intresserad. 
 

 
 

SKICKA
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