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SAMMANFATTNING 

Bakgrund Vegetarisk mat har både miljö-och hälsomässiga fördelar. Kostmönster formas i tidig 

ålder och hemmet har visat sig kunna påverka barns inställning till vegetarisk mat, beroende på 

vilka livsmedel som finns i hemmet samt hur familjen konsumerar och förhåller sig till den. Att 

skolan erbjuder vegetarisk mat har också visat sig kunnat påverka elevernas inställning till den 

typen av måltid i positiv riktning.  

Syfte Studiens syfte var att undersöka högstadieelevers konsumtion av och inställning till 

vegetarisk mat, samt om det fanns skillnader mellan könen vad gäller konsumtion respektive 

inställning. Studien syftade även till att undersöka eventuella samband mellan inställningen till 

vegetarisk mat, konsumtionen av vegetarisk mat i hemmet samt tillgängligheten av vegetarisk 

mat i skolan. 

Metod Undersökningen genomfördes via en webbenkät som delades ut till högstadieelever på 

två utvalda skolor i Västerbotten under våren 2017. De insamlade enkätsvaren (n=104) 

analyserades med Chi2-test, med signifikansnivån p <0,05. 

Resultat Tjejer åt vegetarisk mat i större utsträckning, både i hemmet (p=0,010) och i skolan 

(p=0,039).  Deltagare som åt vegetarisk mat i hemmet var också mer positivt inställda till den 

typen av mat. I skolan där vegetarisk mat fanns tillgängligt för alla, var eleverna också mer 

positivt inställda till den. 

Slutsats Slutsatsen är att både skolan och familjen har möjlighet att påverka unga människors 

konsumtion och inställning till vegetarisk mat. Det finns dock många andra faktorer som kan 

påverka barn och ungdomars måltidsval och därför bör fler studier göras inom detta område. 

  



   

 

ABSTRACT 

Background Vegetarian food has both environmental and health benefits. Dietary patterns are formed 

at an early age. It has been shown that the home environment influence children's attitudes toward 

vegetarian meals, depending on the food that is available at home and how the family consume and 

relate to it. The schools who offers vegetarian meals has also proved to influence students’ attitudes 

towards that type of meals in a positive direction. 

Objective The purpose of this study was to investigate primary school students’ consumption of and 

attitudes towards vegetarian food, and if there are any differences between the sexes in terms of 

consumption and attitude. The study also aimed to examine possible associations between attitudes 

towards vegetarian food, the consumption of vegetarian food at home and the availability of vegetarian 

meals in school. 

Method The survey was conducted through an online questionnaire that was distributed to primary 

school students from two selected schools in Västerbotten, during spring 2017. The responses (n=104) 

were analyzed with Chi2 square test, with the significant level of p < 0.05. 

Results Girls ate vegetarian food more widely both at home (p=0,010) and at school (p=0,039). 

Students who ate vegetarian food at home were also more positive about that type of meal. In the 

school where the vegetarian food was available to everybody, the students were also more positive to 

this type of food. 

Conclusion Our conclusion is that both school and family can influence children’s and young people’s 

consumption of and attitudes toward vegetarian food. However, many other factors that can affect 

children’s and young people’s food choices and therefore must more studies be done. 

  



   

 

 

Innehåll 
 

1.  BAKGRUND ......................................................................................................................................... 5 

2.  SYFTE ..............................................................................................................................................8 

3.  METOD ............................................................................................................................................8 

3.1.      Metodval ..........................................................................................................................................8 

3.2.  Urval och rekrytering ...................................................................................................................... 9 

3.3.  Metod och tillvägagångssätt .......................................................................................................... 10 

3.4.  Databearbetning och analys ........................................................................................................... 11 

3.5.  Förförståelse .................................................................................................................................. 12 

3.6.  Etiska aspekter............................................................................................................................... 13 

4.  RESULTAT .................................................................................................................................... 13 

4.1.       Elevernas konsumtion av vegetarisk mat ..................................................................................... 14 

4.2.  Elevernas inställning till vegetarisk mat ....................................................................................... 15 

4.3.  Elevernas motiv till att äta/inte äta vegetarisk mat ...................................................................... 17 

5.  DISKUSSION ................................................................................................................................. 19 

5.1.       Metoddiskussion ........................................................................................................................... 19 

5.2.      Resultatdiskussion ......................................................................................................................... 22 

5.3.      Genus .............................................................................................................................................. 25 

5.4.      Samhällsrelevans ........................................................................................................................... 25 

6.  SLUTSATS ..................................................................................................................................... 27 

7.  FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET ................................................................................ 27 

8.         TACK .............................................................................................................................................. 27 

9.  REFERENSER .............................................................................................................................. 28 

 
 

Bilaga 1. Enkät 

Bilaga 2. Informationsmejl  



   

 

 



   

5 
 

1. BAKGRUND 

 

Vegetarisk kost har visat sig ha många hälsofördelar där kosten till stor del består av 

mycket frukt, grönsaker, nötter och baljväxter som innehåller nyttiga fetter, fibrer, 

antioxidanter och växtsteroler (1, 2). Dessa egenskaper har visat sig medföra mindre risk 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (3), typ två-diabetes (2, 4), cancer (5) och övervikt 

(2, 5-6). Flera studier har också visat att konsumtion av rött kött kan orsaka skada på DNA 

i tjocktarmen, något som kan leda till cancer (7-9). En studie från Alberta visade att rött 

kött var orsaken till 12 % av diagnoserna av tjocktarmscancer (8). Vidare har Bertrand et 

al. påvisat att tonåringar som intagit en kost med högt innehåll av rött kött och animaliskt 

fett under tonåren, också löpte större risk för att drabbas av bröstcancer senare i livet (10). 

Här fanns också ett samband mellan hög konsumtion av rött kött och ett högt BMI. Genom 

att istället inta en stor mängd frukt och grönsaker kunde risken för bröstcancer minska 

(11). 

 

Även om en vegetarisk kost tillskrivs många hälsofördelar, finns det dock studier som 

påvisat motsatsen. Tidigare forskning visade att barn som åt en vegetarisk kost löpte större 

risk för att drabbas av järnbrist (12-13). I en av studierna led drygt en tredjedel av barnen 

som åt en vegetarisk kost av järnbrist, medan endast en femtedel av de barn som åt en 

blandkost hade samma brist (13). En annan studie har undersökt muskelmassan hos barn 

som åt en vegetarisk kost (14). Där visade det sig att en kost innehållandes kött genererade 

bättre tillväxt i muskelmassan jämfört med både vegansk och lakto-vegetarisk kost. 

 

Andra studier visar däremot att det finns många fördelar med en vegetarisk kost även hos 

barn och ungdomar, där blodfetterna har förbättrats (15-17) samt nivån av antioxidanter 
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ökat (15-16). Även BMI och blodsockret har visat sig påverkats positivt av en vegetarisk 

kost (17). I en studie där man jämförde infektionssjukdomar hos barn och ungdomar som 

åt en vegetarisk kost respektive en blandkost, kunde inte någon signifikant skillnad mellan 

grupperna hittas (12). Mängden antikroppar i blodet var också likvärdigt. När man 

undersökte greppstyrkan hos barn och ungdomar som åt en vegetarisk kost jämfört med de 

som åt en blandkost hittades inte någon signifikant skillnad (18). Samma studie visade att 

kroppslängden inte heller skiljde sig mellan grupperna. En kost innehållandes mjölk, ägg 

och vegetabiliska proteinkällor har visat sig generera tillräckligt med protein för en normal 

tillväxt (15). Där matintaget registrerades hos både barn som åt en vegetarisk kost, och 

barn som åt en blandkost, visade det sig att båda grupperna låg inom det rekommenderade 

intaget vad gällde energi och protein (19). Barnen som åt den vegetariska kosten hade 

dessutom ett lägre intag av socker och mättat fett. 

 

I England har det undersökts hur stor andel av landets växthusgasutsläpp som måltiderna 

bidragit till (20). Det visade sig att måltiderna utgjorde 20 % av Englands totala 

växtgasutsläpp och av detta utsläpp härrörde 58 % från animaliska produkter. 

Undersökningen visade att man genom att byta ut kött mot en vegetarisk kost, kan minska 

utsläppen av växthusgas med 15-20 %. Detta konstaterande styrks också från en annan 

studie som visade att en vegetarisk kost påverkar den globala uppvärmningen med en 

tredjedel mindre än en icke-vegetarisk kost (21). Studien visade också att det bara genom 

att minska konsumtionen av kött, går att minska påverkan på den globala uppvärmningen. 

Här jämfördes en grupp som konsumerade kött minst en gång i veckan, med en grupp som 

konsumerade det mellan en gång i veckan till en gång i månaden, och hur de påverkade 

den globala uppvärmningen. Resultatet visade att grupperna skiljdes sig med 21,6 %. En 
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annan studie visade att köttätare bidrog med 51 % mer växthusgaser än vad vegetarianer 

gjorde (22). 

 

Kostmönster formas i tidig ålder och enligt en tidigare studie påverkades det bland annat 

av vilka livsmedel barnen kom i kontakt med, samt hur familj och vänner betedde sig i 

förhållande till mat (23). Fanns livsmedel med högt energiinnehåll och mycket socker 

tillgängligt i hemmet, ökade barnens konsumtion och tycke för dessa livsmedel. Även hög 

konsumtion av kött i tonåren har visat sig ha ett samband med ett högt intag av kött i 

vuxen ålder (10). Det är därför intressant att undersöka om en familj som äter vegetarisk 

mat, kan påverka barnens tycke även för denna typ av livsmedel? En tidigare studie visade 

att barn som nådde upp till rekommendationerna för intag av frukt och grönsaker, också 

hade föräldrar som var måna om att barnen konsumerade hälsosam mat (24). Att 

föräldrarna också uppmuntrande till hälsosam mat påverkade sannolikt det positiva 

utfallet. 

 

I en studie utförd i Belgien, infördes en “Vegetarisk torsdag” i skolor för att motivera ett 

minskat intag av kött (25). Resultatet visade att den vegetariska dagen gjorde barnen mer 

positivt inställda till vegetariska måltider. En annan studie visade också att skolan kunde 

ha en positiv inverkan på elevernas konsumtion av frukt och grönsaker genom att skapa en 

stödjande social miljö gentemot hälsosamma livsmedelsval (26).  

 

Barns och ungdomars inställning till vegetarisk mat är, enligt vår vetskap, ett ämne som 

ännu lider brist på tidigare forskning. Däremot har tidigare forskning undersökt 

inställningen till vegetarisk mat hos universitetsstudenter, där deltagarna tillfrågades hur 

de ställde sig till kött och en vegetarisk kost (27). Studien visade att 25 % av studenterna 
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var skeptiska mot kött. Det visade sig också att män var mer positivt inställda till kött där 

de konsumerade mer, samt hade en större önskan om att äta kött än vad kvinnorna hade. 

Kvinnorna var istället mer positivt inställda till en vegetarisk kost och de beundrade 

vegetarianer i större utsträckning än vad männen gjorde. 

 

Som beskrivits ovan etableras kostmönster under barndomen (10, 23), och det är därför 

intressant att undersöka vad just högstadieelever har för inställning till vegetarisk mat och 

hur deras konsumtion av vegetarisk kost ser ut. Det är också av intresse att undersöka 

vilka samband som finns mellan inställningen, konsumtion av vegetarisk mat i hemmet 

samt tillgång till vegetarisk mat i skolan, för att utreda vilka områden som kan påverka 

barn och ungdomars måltidsval. Eftersom det, i vår vetskap, inte finns tidigare forskning 

kring ämnet riktat mot barn i högstadieåldern är det därför intressant att undersöka just den 

målgruppen. 

2. SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka högstadieelevers konsumtion av, och inställning till 

vegetarisk mat, samt om det fanns skillnader mellan könen vad gäller konsumtionen 

respektive inställningen till vegetarisk mat. Studien syftade även till att undersöka 

eventuella samband mellan inställningen till vegetarisk mat, i relation till konsumtionen av 

vegetarisk mat i hemmet samt tillgängligheten av vegetarisk mat i skolan. 

3. METOD 

3.1. Metodval 

Studien var av kvantitativ karaktär och genomfördes i form av en webbenkätundersökning. 

Den kvantitativa metoden är lämplig för att kunna nå ut till ett större antal deltagare samt 
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för att kunna generalisera resultatet och undersöka skillnader mellan grupper (28). För att 

besvara syftet var därför en kvantitativ metod att föredra. 

 

3.2. Urval och rekrytering 

Urvalet skedde genom ett bekvämlighetsurval där rektorer på två skolor i Västerbottens 

län kontaktades via mejl och telefon. När rektorerna kontaktades undersöktes det även om 

eleverna hade tillgång till egen dator eller smartphone under lektionerna, då det krävdes 

för att besvara frågorna i Google Drive. Två högstadieskolor (årskurs 7 till 9) rekryterades, 

varav en skola som erbjöd vegetarisk mat för alla elever (Skola 1) och en skola som endast 

erbjöd vegetarisk mat för elever som hade anmält det som specialkost (Skola 2). Detta för 

att kunna se eventuella skillnader vad gällde konsumtion av, och inställning till vegetarisk 

mat, beroende på i vilken utsträckning skolan erbjöd ett vegetariskt alternativ. För att 

besluta vilka skolor som skulle kontaktas, undersöktes skolornas matlistor via respektive 

kommuners hemsidor. De skolorna som kontaktades var de mest praktiskt belägna 

skolorna, rent geografiskt. De två skolorna som tackade ja och deltog i undersökningen 

var också de två första och enda skolorna som kontaktades. Rektorerna informerades om 

hur många deltagare författarna önskade till att besvara enkäten och därefter fick 

rektorerna avgöra vilka klasser som skulle delta i undersökningen.  

 
Genom att använda sig av hela skolklasser var förutsättningarna att få en jämn 

könsfördelning goda. Målet var att få minst 100 enkätsvar och genom att tillfråga 109 

elever från totalt sex klasser att delta i undersökningen, fanns en marginal för bortfall. Fem 

elever valde att inte delta i undersökningen och klassades därför som externa bortfall. De 

deltagare som valde att besvara enkäten slussades vidare till frågor beroende på 

föregående svar. Detta innebar att det endast var relevanta frågor som dök upp. Samma 

funktion genererade även ett fel som upptäcktes först vid analys av data. De elever som 



   

10 
 

uppgav att skolan bara erbjöd vegetarisk mat till de som hade intyg, slussades inte vidare 

till frågan angående hur ofta de åt vegetarisk mat i skolan. Detta innebar att de elever som 

hade intyg och gick i skola 2, inte inkluderades i denna fråga. Detta kan ha genererat 

interna bortfall för de frågor som rörde hur ofta vegetarisk mat konsumerades i skolan. De 

frågor som dök upp var obligatoriska bortsett från den sista öppna frågan (Bilaga 1) och 

därför förekom inga interna bortfall i form av obesvarade frågor.   

 

När data samlades in visade det sig vara otydligt för eleverna hur ofta skolorna serverade 

vegetarisk mat, samt vem den fanns tillgänglig för. Flera av eleverna frågade lärarna och 

de gav i sin tur olika bud. För att undersöka saken kontaktades köken som tillagade 

skolmaten, samt måltidsenheten i kommunerna. Enligt dem serverade köket ett vegetariskt 

alternativ för alla elever varje dag på skola 1, och som mest en dag i veckan på skola 2. 

Övriga dagar fanns endast vegetarisk mat till de elever som beställt det som specialkost i 

skola 2. Det fanns därmed en skillnad mellan skolorna avseende i vilken utsträckning de 

erbjöd vegetarisk kost. 

 

3.3. Metod och tillvägagångssätt 

Undersökningen genomfördes via en enkätstudie där frågor formulerades med hjälp av 

Enkätboken (29). Enkäten bestod av 14 frågor som berörde elevernas inställning till 

vegetarisk mat, i vilken utsträckning vegetarisk mat erbjöds i skolan samt hur ofta 

vegetarisk mat konsumerades i hemmet respektive skolan (Bilaga 1). Enkäten innehöll 

sakfrågor som rörde faktiska förhållanden, samt attitydfrågor där deltagarna fick ranka hur 

väl de instämde med ett givet påstående i en femgradig Likertskala. Frågorna hade fasta 

svarsalternativ samt alternativet “övrigt” där deltagarna själva fick skriva in valfri 

kommentar. Vissa av frågorna var utformade som flervalsfrågor medan andra frågor 

endast hade ett svarsalternativ. För att skapa enkäten samt för att samla in data användes 
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Google Drive. Eftersom data samlades in digitalt kunde den överföras direkt till 

analysprogrammet IBM SPSS Statistics 24 för vidare bearbetning. 

 

En pilotstudie genomfördes på nio personer i motsvarande ålder. På så sätt kunde 

författarnas försäkra sig om att frågorna var formulerade på rätt sätt och minska risken för 

misstolkning. Efter pilotstudien gjordes ändringar i frågorna med Likertskala, där skalan 

från “Instämmer inte alls” till “Instämmer helt” spegelvändes, så att “Instämmer inte alls” 

sattes som ett i skalan istället för fem (Bilaga 1). 

 

Länken till enkäten gavs ut till eleverna under skoltid och besvarades direkt via deras 

skoldatorer eller smartphones. Författarna fanns närvarande för att kunna besvara de 

frågor som dök upp, och på så vis kunde missförstånd av enkätfrågorna undvikas. 

 

3.4. Databearbetning och analys 

Data som samlades in sammanställdes i Google Drive och överfördes sedan till 

analysprogrammet IBM SPSS Statistics 24. För att analysera skillnader mellan grupper 

utfördes Chi2-test. Det valda testet är ett bra alternativ för att analysera variabler där data 

är indelat i klasser (28). Kriterierna för användning av Chi2-test är att stickprovets storlek 

inte bör understiga 30 samt att högst 20 % av grupperna får ha en förväntad frekvens lägre 

än fem. Signifikansnivån sattes till p <0,05. För att sammanställa tabeller och figurer 

användes kalkylprogrammet Excel 2016. 

 

I studien deltog 104 elever och därför uppfylldes det första kriteriet för användning av 

Chi2-test. För att uppfylla det andra kriteriet slogs närliggande grupper ihop. I 

attitydfrågorna slogs nummer ett till tre i Likertskalan ihop till “instämmer inte”, och fyra 

till fem ihop till “instämmer”. Eftersom nummer tre i Likertskalan kunde motsvaras med 
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“ingen åsikt”, ansåg författarna att de eleverna inte instämde med påståendet och fick 

därför ingå i “instämmer inte”. I frågorna angående hur ofta vegetarisk mat konsumerades, 

slogs de grupper som uppgav att de åt vegetarisk mat en gång i veckan eller oftare, ihop 

till “Äter vegetarisk mat minst en gång per vecka”. Resterande deltagare hamnade i 

gruppen “Äter vegetarisk mat mer sällan än en gång per vecka”. I det fall där mer än 20 % 

av de förväntade frekvenserna understeg fem trots hopslagningarna, användes istället 

Fishers exakta test. 

 

Vid de analyser där frågan om vegetarisk mat serveras för alla elever eller inte, användes 

informationen som hämtats från måltidsenheterna istället för vad eleverna svarat i enkäten. 

Detta på grund av den osäkerhet som fanns bland eleverna. 

 

3.5. Förförståelse 

Författarna till uppsatsen hade studerat kostvetenskap under fem terminer när studien 

påbörjades. Detta innebar att de hade goda kunskaper inom ämnet som vidare kunde 

påverka utformningen av enkäten och dess frågeställningar. Genom den tidigare 

kunskapen kunde författarna formulera relevanta frågor till enkäten men de reflekterade 

också över hur frågorna formulerades så att de inte skulle vara vinklade. Förförståelsen 

kan också ha haft en betydelse vid analys av datan, då kostvetare eventuellt 

uppmärksammat mer positiva resultat. För att analysera studiens resultat på ett objektivt 

sätt, behandlades all data systematiskt. 
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3.6. Etiska aspekter 

Information om studien och dess syfte skickades ut till skolornas rektorer via e-post. I 

mejlet framgick det att deltagandet var frivilligt och anonymt samt att deltagarna kunde 

avsluta undersökningen när som helst (Bilaga 2). Denna information framgick även i 

början av enkäten och ett samtycke från varje elev krävdes för att enkäten skulle kunna 

genomföras (Bilaga 1). Frågorna formulerades på ett sådant sätt att undersökningen inte 

bedömdes vara av etisk känslig karaktär för de medverkande. 

4. RESULTAT 

I studien deltog totalt 104 deltagare varav 52 % (n=54) var tjejer och 45 % (n=47) killar 

(Tabell 1). Det var 3 % (n=3) av deltagarna som valde könet “övrigt” och på grund av det 

låga antalet exkluderades dessa elever i de statistiska test där könen jämfördes samt hur 

fördelningen mellan könen och de två skolorna såg ut. Det fanns en signifikant skillnad 

mellan skolorna vad gällde fördelning av kön (p=0,045; Tabell 1) samt årskurser 

(p=0,001; Tabell 1). Det fanns också en viss spridning mellan årskurserna där 31 % 

(n=32) av deltagarna gick i årskurs 9, totalt 51 % (n=53) i årskurs 8 och 18 % (n=19) i 

årskurs 7. I skola 1, där vegetarisk mat fanns tillgänglig för alla, gick majoriteten av 

eleverna i årskurs 7 och 9. De flesta elever från skola 2, där vegetarisk mat endast fanns 

tillgänglig för elever med intyg, gick i årskurs 8.  

 
Tabell 1. Fördelning av högstadieelever (n=104) som deltog i studien, Sverige. Våren 

2017. 
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Vid analys av enkätsvaren visade det sig att 67 % (n=36) av eleverna på skola 1 inte visste 

att vegetarisk mat fanns tillgänglig för alla. I skola 2 var fler elever medvetna om vilka 

den vegetariska maten var tillgänglig för, där det endast var 12 % (n=6) av eleverna som 

trodde att den vegetariska maten fanns tillgänglig för alla. 

 

4.1. Elevernas konsumtion av vegetarisk mat 

Tjejerna åt vegetarisk mat i större utsträckning i både hemmet och skolan jämfört med 

killarna. Studien visade att 36 % (n=37) av eleverna åt vegetarisk mat i hemmet minst en 

gång i veckan, varav 70 % (n= 26) var tjejer och 30 % (n=11) killar (p=0,010). Det var 24 

% (n=25) av eleverna som åt vegetarisk mat i skolan minst en gång i veckan där 56 % 

(n=14) var tjejer och 40 % (n=10) killar (p=0,039). Sju av dessa elever åt bara vegetarisk 

mat. 

 

Resultatet visade att 19 % (n=20) av eleverna varken åt vegetarisk mat i skolan eller i 

hemmet. Av de elever som erbjöds vegetarisk mat i skolan var det 39 % (n=21) av 

eleverna som valde det alternativet minst en gång i veckan. De elever som åt vegetarisk 

mat i hemmet minst en gång per vecka, konsumerade också vegetarisk mat i skolan i högre 

utsträckning (p=0,019; Figur 1). Däremot fanns det inte något signifikant samband mellan 

huruvida vegetarisk mat erbjöds i skolan och konsumtion av vegetarisk mat i hemmet 

(p=0,253). Det fanns inte heller något signifikant samband mellan huruvida eleverna 

erbjöds vegetarisk mat i skolan och hur de konsumerade vegetarisk mat i skolan 

(p=0,088).  
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Figur 1. Högstadieelever (n=51) som erbjöds vegetarisk mat i skolan och hur ofta de 

konsumerade vegetarisk mat i hemmet, Sverige. Våren 2017. 

 

4.2. Elevernas inställning till vegetarisk mat 

Mindre än en tredjedel av eleverna, 30 % (n=31), ansåg att vegetarisk mat är gott och 31 

% (n=32) ville äta mer vegetarisk mat. Däremot ansåg majoriteten av eleverna att 

vegetarisk mat är miljövänligt (65 %, n=68) och nyttigt (63 %, n=65). 

 
Tjejerna var mer positivt inställda till vegetarisk mat än vad killarna var. Här fanns det en 

signifikant skillnad mellan huruvida könen fann vegetarisk mat som gott (p=0,001), nyttigt 

(p=0,022) och om de ville äta mer vegetarisk mat (p=0,001). Däremot fanns det ingen 

signifikant skillnad mellan könen och huruvida de ansåg att vegetarisk mat var miljövänligt 

(p=0,784). Killarna var mer positivt inställda till kött, i jämförelse med tjejerna (p=0,001).  

 

Deltagarna som åt vegetarisk mat i hemmet minst en gång i veckan var också mer positivt 

inställda till den typen av mat (Figur 2). I denna grupp var det signifikant fler deltagare 

som ansåg att vegetarisk mat är gott och som även ville äta mer vegetarisk mat, i 

jämförelse med de deltagare som sällan eller aldrig åt vegetarisk mat i hemmet. Det fanns 
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däremot inga statistiska samband huruvida eleverna konsumerade vegetarisk mat i hemmet 

och att de ansåg att vegetarisk mat är nyttigt eller miljövänligt. 

 

Figur 2. Högstadieelevers (n=104) inställning till vegetarisk mat i relation till hur 

vegetarisk mat konsumerades i hemmet, Sverige, våren 2017. 

 
I skola 1, där vegetarisk mat fanns tillgängligt för alla, var eleverna mer positivt inställda 

till den i jämförelse med skolan 2, där endast de eleverna med intyg fick äta av den (Figur 

3). I skola 1 var det signifikant fler elever som ansåg att vegetarisk mat är gott och 

miljövänligt, i jämförelse med skola 2. En större andel deltagare från skola 1 angav att de 

också ville äta mer vegetarisk mat. Det fanns däremot inget signifikant samband huruvida 

eleverna erbjöds vegetarisk mat i skolan och uppfattningen om att vegetariska mat är 

nyttigt. 
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Figur 3. Högstadieelevers (n=104) inställning till vegetarisk mat i relation till om de 

erbjöds vegetarisk mat i skolan varje dag (skola 1) eller om det bara erbjöds till de elever 

som hade intyg (skola 2), Sverige, våren 2017. 

 

4.3. Elevernas motiv till att äta/inte äta vegetarisk mat 

Den vanligaste orsaken till att eleverna åt vegetarisk mat var av miljömässiga skäl följt av 

etiska och hälsomässiga skäl (Figur 4). Under svarsalternativet “övrigt” förekom 

kommentarer om att eleverna åt vegetarisk mat om det var det enda alternativ som 

serverades och om det exempelvis var pannkaka.  
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Figur 4. Orsaker till varför högstadieelever åt vegetarisk mat. Eleverna kunde välja flera 

alternativ. De 84 elever som uppgav att de åt vegetarisk mat i hemmet och/eller i skolan 

uppmanades till att besvara frågan som redovisas i figuren. Sverige, våren 2017. 

 

Den vanligaste orsaken till att eleverna inte åt vegetarisk mat var för att de inte tycker om 

det, följt av att de ansåg att kött är nyttigt (Figur 5). Under svarsalternativet “övrigt” 

förekom kommentarer som “den vegetariska maten ser oftast inte god ut”, “båda mina 

föräldrar älskar kött”, “det brukar vara svårare att göra en god vegetarisk mat som tar 

längre tid än en köttmåltid som jag kan köpa från ett snabbköp” och “Gud gav mig kött för 

att jag skulle äta det”. 

 

Figur 5. Orsaker till varför högstadieelever inte åt vegetarisk mat. Eleverna kunde välja 

flera alternativ. De 20 elever som uppgav att de varken åt vegetarisk mat i hemmet eller i 

skolan uppmanades till att besvara frågan som redovisas i figuren. Här var det dock 27 

elever som valde att svarade på frågan. Sverige, våren 2017. 
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5. DISKUSSION 

5.1.  Metoddiskussion 

Deltagarna till studien rekryterades via ett bekvämlighetsurval där två närliggande skolor 

kontaktades. Skolorna var belägna i två olika kommuner, vilket innebar en viss spridning 

på studiens deltagare vad gäller exempelvis geografiska skillnader och eventuellt 

klasskillnader. För att kunna uttala sig om en särskild grupp i samhället krävs ett 

slumpmässigt urval (28), vilket i det här fallet innebar att alla högstadieelever i hela 

Sverige skulle ha fått samma möjlighet att delta i studien. Eftersom deltagarna inte valdes 

ut på detta sätt, genererade det en högre risk för systematiska fel i resultatet. Systematiska 

fel som kan ha uppstått i denna studie kan exempelvis ha varit att eleverna från de valda 

skolorna kom från specifika geografiska lägen. Det kan innebära att elevernas föräldrar 

hade en viss löne- eller utbildningsnivå vilket i sig kunde påverka elevernas konsumtion 

och inställning till vegetarisk mat. Det har exempelvis visat sig att individer med en högre 

utbildning har visat sig göra mer hälsosamma livsmedelsval (30). Om samma 

undersökning utförts på en annan skola finns det en möjlighet att resultatet blivit 

annorlunda. Genom att vi använde oss av ett bekvämlighetsurval, innebär det att resultatet 

från vår studie därmed inte kan generaliseras och överföras till alla högstadieelever i 

Sverige.  

 

Studien som var av kvantitativ karaktär, genomfördes via en webbenkät, vilket var ett mer 

miljövänligt alternativ än att genomföra enkäten i pappersform. Användningen av Google 

Drive medförde också en effektivisering av datainsamling, samt att data kunde överföras 

direkt till SPSS för vidare analys och på så vis kunde tid sparas in. Ett vanligt problem 

med användning av enkätundersökning är en låg svarsfrekvens (28). Bortfallet i vår studie 

var däremot väldigt lågt, 4,6 %, och bör därför inte ha påverkat resultatet i någon större 
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omfattning. Fem elever valde att inte delta i studien, vilket kunde bero på att de hade ett 

mindre intresse för vegetarisk mat. Deras deltagande hade i sådana fall kunnat bidra till en 

större andel deltagare som inte konsumerade vegetariskt mat, och som kunde haft sämre 

inställning till det. Något som kan ha påverkat resultatet. En annan anledning kunde 

exempelvis vara att eleverna inte orkade göra sig besväret att ta fram sin dator eller 

smartphone. Genom att undersökningen krävde tillgång till dator eller smartphone, var det 

också möjligt att eleverna valde att besöka andra webbplatser än just webbenkäten. På en 

av skolorna uppstod ett problem då lärarna hade svårt att se till att eleverna fick åtkomst 

till enkäten. Användning av pappersenkät hade därmed eventuellt kunnat öka 

svarsfrekvensen ytterligare och sparat tid för deltagarna. Det hade däremot inneburit 

kostnader för utskrifter samt ökad tidsåtgång för inmatning av data.  

 

Fördelen med en webbaserad enkät var möjligheten att göra frågor obligatoriska. Här 

kunde inte deltagarna hoppa över frågor, och på så sätt kunde risken för interna bortfall 

minskas. En miss med enkätens utformning upptäcktes i efterhand, vilket genererade 

interna bortfall. Eleverna som hade anmält specialkost i skola 2 inkluderades inte i frågan 

gällandes hur ofta eleverna åt vegetarisk mat i skolan. Detta kan ha resulterat i att det blev 

ett lägre antal elever som åt vegetarisk mat minst en gång i veckan i skolan.  I frågan 

angående orsaker till varför eleverna inte åt vegetarisk mat uppmanades de som varken åt 

denna typ av kost hemma eller i skolan att svara på frågan, vilket var 20 elever. Vid analys 

av resultatet visade det sig däremot att det var 27 elever som svarat på frågan. Denna 

upptäckt anses däremot inte generera något fel i resultatet eftersom de övriga eleverna 

förmodligen menade att det var de givna orsakerna som avgjorde att de valde bort det 

vegetariska alternativet vid vissa tillfällen.  
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Könsfördelningen var jämn, medan det var en ojämn fördelning mellan årskurserna. Det 

var även en ojämn fördelning av årskurserna mellan de två skolorna. Att det var ett olika 

stort antal elever i de olika årskurserna anses dock inte ha påverkat resultatet markant, 

eftersom elevernas ålder skiljer sig väldigt lite mellan årskurserna.  

 

Eftersom författarna närvarade vid datainsamlingen kunde de presentera studien och se till 

att eleverna fick samma information i alla klasser, vilket stärkte reliabiliteten. För en högre 

reliabilitet hade det dock krävts ett större antal skolor med en större geografisk spridning. 

Metodvalet stödjer studiens syfte vilket stärker studiens validitet (31). Enkätens frågor 

motsvarade de frågeställningar som fanns och all insamlad data analyserades och 

sammanställdes i resultatet som ett svar på syftet. Validiteten stärktes också genom att vi 

utförde en pilotstudie. Där kunde vi kontrollera att frågorna var formulerade på rätt sätt, 

genom att pilotdeltagarna fick framföra sina synpunkter på enkäten. Med hjälp av dessa 

synpunkter korrigerades Likertskalan för att den skulle få en mer logisk intervallskala, och 

misstolkningar av frågor och svarsalternativ kunde på så vis minskas. Validiteten påverkas 

dock också av deltagarnas förmåga att exempelvis skatta hur ofta de åt vegetarisk mat. 

Individer har visat sig vara benägna att rapportera ett högre intag av livsmedel som frukt 

och grönsaker då det är mer socialt accepterat i samhället (32). Vår studie visade att det 

var många elever som ansåg att vegetarisk mat är nyttigt och därför kan de ha 

överrapporterat intaget av denna anledning. 

 

Genom att författarna närvarade under tiden som eleverna besvarade enkäten, kunde de 

svara direkt på frågorna som uppstod. På så sätt minskade risken för missförstånd och 

misstolkning av enkätens frågor. Något som kunde ha förbättrats med enkäten var 

förklaringar av vissa uttryck, som exempelvis ”etiska aspekter”. Eftersom författarna var 
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närvarande kunde eleverna fråga vad det betydde, men det finns ingen garanti på att de 

ställde frågor när de inte förstod. 

 

5.2. Resultatdiskussion 
 
I vår studie konsumerade tjejerna vegetarisk mat i större utsträckning än vad killarna 

gjorde. Detta är också ett mönster som liknar Livsmedelverkets undersökning på 

socioekonomiska skillnader av matvanor hos vuxna i Sverige (30). Undersökningen visade 

att kvinnor åt mer grönsaker och mindre kött än vad männen gjorde. I Livsmedelsverkets 

rapport ”Riksmaten” har mäns låga konsumtion av frukt och grönsaker också 

uppmärksammat, där en tredjedel av männen uppgav att de åt mindre än fem gram per dag 

(33). Detta kan antyda att män har mindre hälsosamma matvanor än kvinnor.  

 

Vår studie visade att den vanligaste orsaken till att eleverna åt vegetarisk mat var av 

miljömässiga skäl. Fortsatt var även hälsomässiga motiv viktiga, då dessa kom på en 

tredjeplats av åtta möjliga svarsalternativ. Dessa aspekter var även viktiga i Pribis et als. 

studie, där de två främsta faktorerna som motiverade den vegetariska livsstilen hos unga 

var hälso- och miljömässiga skäl (36). De två vanligaste orsakerna till att 

högstadieeleverna inte åt vegetarisk mat var att de inte tyckte om maten, samt att de ansåg 

att kött är nyttigt. En tidigare studie har visat liknande resultat, där den vanligaste orsaken 

till att individer inte ville äta vegetarisk mat var att njutningen av att äta kött är större än 

fördelarna med att äta vegetarisk mat (37). Vår studie visade att endast 41 % av eleverna 

som erbjöds vegetarisk mat i skolan varje dag, också valde det alternativet minst en gång i 

veckan framför det konventionella. Så många som 80 % av eleverna var medvetna om att 

vegetarisk mat är miljövänligt men endast 40 % uppgav att de tyckte att det är gott. Detta 

tolkar vi som att den sensoriska delen ansågs vara viktigare än de positiva 



   

23 
 

miljöaspekterna. Den tidigare studien visade även att en stor del av deltagarna hade 

uppfattningen att människan är skapt för att äta kött (37). Även detta kan även kopplas till 

vår studie där 13 % av eleverna uppgav att de ansåg att kött är nyttigt samt där en 

kommentar som framkom var “Gud gav mig kött för att jag skulle äta det”.  

 

På grund av de fördelar som vegetarisk mat medför, både när det gäller hälso- och 

miljömässiga aspekter, är det av samhällets intresse att få alla människor att äta mer 

vegetarisk mat. Eftersom kostmönster formas redan i tidig ålder, påverkas vanorna för 

vilken sorts mat barnen kommer att föredra när de blir äldre (23). För att öka barns och 

ungdomars konsumtion av vegetarisk mat i skolan bör köken därför arbeta med de 

sensoriska delarna i måltiden. Skolan kan även påverka elevernas måltidsval genom att 

förändra matsalens utformning. I en tidigare studie synliggjordes hälsosamma alternativ i 

matsalen, vilket resulterade i att eleverna valde dessa alternativ i större utsträckning (38). 

Med underlag från den tidigare studien menar vi att den vegetariska maten inte bara bör 

finnas tillgänglig i skolan, utan att det också är viktigt att arbeta med hur den framhävs. 

Detta är något som de skolor som i nuläget erbjuder vegetariska alternativ kan jobba 

vidare med för att få eleverna att också välja vegetariskt framför det konventionella. Det är 

även viktigt att skolorna undervisar om vilka miljö- och hälsomässiga fördelar den 

vegetariska kosten har, för att på så sätt kunna förändra elevernas uppfattning angående 

både kött och vegetarisk mat. Attityden skulle också kunna påverkas genom att utöka 

andelen hemkunskap i skolan där barnen får arbeta med vegetarisk mat och samtidigt 

utöka sin kunskap inom ämnet. I en tidigare studie infördes ett program i skolorna, där 

eleverna själva fick plantera råvarorna och tillaga maten, och barnens vilja att prova nya 

maträtter ökade (39). Studien visade även att barnens attityd till vegetabilier förbättrades i 
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positiv riktning, samt att de gjorde mer hälsosamma livsmedelsval då de ökade intaget av 

frukt och grönsaker.  

 
Vår studie visade att det var många elever som inte serverades vegetarisk mat i hemmet 

och därför har skolan en viktig roll när det gäller att introducera vegetarisk mat för barn 

och ungdomar. Skolmåltiden kan då vara elevernas enda chans till kontakt med vegetarisk 

mat. Vår studie visade att elever som erbjöds vegetarisk mat i skolan hade en mer positiv 

inställning till den. Detta är något som också uppmärksammats i en tidigare studie gjord i 

Belgien (25). Efter att det införts en vegetarisk dag i skolan blev eleverna mer positivt 

inställda till vegetariska måltider. Dessa resultat indikerar tillsammans att det finns 

möjligheter att påverka barns och ungdomars inställning till vegetarisk mat genom skolan.  

 

Resultatet från vår studie har visat att deltagarnas intag av, och inställning till vegetarisk 

mat också påverkades av konsumtionen av vegetarisk mat i hemmet. Elever som åt 

vegetarisk mat i hemmet minst en gång i veckan, ansåg i större utsträckning att vegetarisk 

mat är gott samt att de också var mer intresserade av att inta mer vegetarisk mat. Dessa 

elever åt också mer vegetarisk mat i skolan jämfört med resterande deltagare. Genom detta 

resultat kan vi konstatera att familjen hade en central roll för elevernas val av skolmåltid 

samt inställningen till vegetarisk mat. Detta styrks av en tidigare studie som konstaterat att 

familjen har stora möjligheter att påverka barns matval (40). Av detta kan vi dra slutsatsen 

att föräldrar har god möjlighet till att få sina barn att äta mer vegetarisk mat och att det inte 

bara är skolans ansvar att påverka eleverna till att göra hälsosamma livsmedelsval.  

 
I vår studie krävde en av skolorna intyg från eleverna för att de skulle få vegetarisk mat. 

För övriga elever serverades vegetarisk mat som bäst en gång i veckan. Med tanke på de 

goda hälsoeffekterna (1-2, 15-17) och miljöfördelarna (20-22) som konstaterats med 
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vegetarisk mat, vore det en fördel om det serverades i större utsträckning i skolorna. 

Kehm, et al. menar att familjen kan ha en positiv inverkan på vilken mat som skolan 

serverar, vilket kan skapa och bibehålla en god hälsa hos barn och ungdomar (41). Om 

föräldrarna engagerar sig mer i skolmåltiden och förespråkar vegetarisk mat, skulle det 

kunna påverka utbudet av måltider i skolor som ännu inte serverar vegetarisk mat för alla 

elever. 

 

 

5.3. Genus 

Enligt vår studie hade tjejerna en mer positiv inställning till vegetarisk mat än vad killarna 

hade, vilket även stämmer överens med resultatet från Ruby et als. studie (27). Den 

tidigare studien visade också att män var mer positivt inställda till kött, vilket även vår 

studie visat. En förklaring till detta kan vara de normer som bland annat media speglar och 

troligtvis också förstärker, om att dieter är feminint och att det är manligt att äta kött (34). 

Anledningen till varför fler tjejer åt vegetarisk mat i vår studie kan därför vara för att det 

anses vara mer accepterat bland tjejer än vad det är hos killar. Tack vare att tekniken går 

framåt har allt fler barn och ungdomar smarta mobiltelefoner (35). Genom denna trend 

ökar också deras tillgång till internet och olika typer av sociala medier, vilket kan bidra till 

att sprida dessa normer. Det kan vara svårt att påverka den bild som media skapar. Här 

anser vi att det kan vara av stor vikt att kända förebilder som exempelvis bloggare och 

youtubers genom sina kanaler visar att det är accepterat att äta vegetarisk mat, även som 

kille. 

 

5.4. Samhällsrelevans 
Vegetarisk kost har visat sig ha en lägre klimatpåverkan i jämförelse med en kost 

innehållandes kött (20-22). Genom att minska intaget av kött i både hemmet och i skolan 
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kan utsläppen av växthusgaser minskas markant. Resultatet från vår studie visade att den 

vanligaste orsaken till att eleverna åt vegetarisk mat var för att det är miljövänligt. Med 

tanke på den rådande miljödiskussionen som pågår i samhället är det därför viktigt att 

belysa detta fynd. Eftersom eleverna visade sig vara medvetna om de miljömässiga 

fördelarna med vegetarisk mat, är det viktigt att skolorna erbjuder och uppmuntrar 

eleverna till att äta av den vegetariska maten i större utsträckning. Det är också, som 

tidigare nämnts, viktigt att arbeta med de sensoriska delarna för att göra den vegetariska 

maten mer attraktiv för eleverna. Genom att införa dessa åtgärder kan man tillsammans 

minska klimatpåverkan. 

 

Vegetarisk mat har visat sig medföra mindre risk för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar 

(3), typ 2-diabetets (2, 4), cancer (5) och övervikt (2, 5-6). Tillsammans med fysisk 

inaktivitet utgör ohälsosamma matvanor stora hälsorisker för enskilda individer, och detta 

kostar samhället cirka 18 miljarder kronor varje år (42). För att kunna minska dessa 

hälsorisker krävs en god folkhälsa. En förutsättning för att skapa en god folkhälsa i 

samhället är att främja goda matvanor, redan i tidig ålder. Som tidigare nämnts spelar både 

skola och familj en central roll för att ge barn goda möjligheter till grundläggande 

hälsosamma matvanor. 

 

De geografiska områden som de valda skolornas elever härrörde ifrån, kan också ha 

speglat olika socioekonomiska förhållanden. Detta kan ha haft en inverkan på elevernas 

konsumtion och inställning till vegetarisk mat. Det har visat sig i en tidigare undersökning 

att människor med en högre utbildningsgrad gör mer hälsosamma livsmedelsval (30). För 

att alla elever ska få samma möjlighet att skapa hälsosamma, grundläggande matvanor är 

det viktigt att skolorna erbjuder vegetarisk mat för alla elever. 
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6. SLUTSATS 

Vår slutsats är att både skola och familj har möjlighet att påverka barns och ungdomars 

konsumtion av, och inställning till vegetarisk mat. Det kan vara extra viktigt för de elever 

som inte äter någon vegetarisk mat i hemmet, att skolan serverar ett vegetariskt alternativ, 

då det kan vara deras enda kontakt med vegetarisk mat. För att öka elevernas konsumtion 

av denna typ av mat bör skolköken arbeta med de sensoriska delarna i måltiden samt 

framhäva den vegetariska maten i skolmatsalen. Skolorna bör också utöka andelen 

hemkunskap där eleverna får arbeta med råvarorna och samtidigt utöka sin kunskap inom 

ämnet. För att få en fullständig bild av vad som påverkar livsmedelsval hos barn och 

ungdomar, behöver dock fler studier göras. I denna studie har vi endast undersökt 

samband mellan hur skola och hem kan påverka konsumtionen men det finns många andra 

faktorer som kan ha en avgörande roll. 

7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

Frida Ingelsson och Martina Ingvarsson har tillsammans planerat arbetet för studien. Båda 

två har bidragit vid utformning av enkäten, vid rekrytering av deltagare, insamling av data 

och vid analys av den. 

8. TACK 

Ett stort tack till rektorerna som tog emot oss på skolorna samt till de elever som valde att 

delta i studien. Vi vill även tacka de deltagare som utförde pilotstudien och hjälpte till med 

att redigera enkäten.   
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Enkätundersökning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka högstadieelevers konsumtion av och inställning 
till vegetarisk mat. Studien syftar även till att undersöka om det finns samband mellan 
inställningen till vegetarisk mat, vilka matvanor som finns i hemmet samt tillgängligheten av 
vegetarisk mat i skolan. 
 
Denna undersökning innehåller frågor angående vegetarisk mat. Med det menas mat som 
innehåller vegetabilier, mjölkprodukter och ägg, men utesluter kött av alla slag. 
 
    Ja, jag har fått information om studien och jag samtycker till att medverka. 
   Nej, jag vill inte medverka i studien. 
 
Årskurs 
 7 
 8 
 9 
Kön 
 Tjej 
 Kille 
 Annat ___________________________________________ 
 
Hur ofta äter du vegetarisk mat hemma? 
 Aldrig 
 1 gång i månaden eller mer sällan 
 2-3 gånger i månaden 
 1 gång i veckan 
 2 gånger i veckan eller oftare 
 Jag äter bara vegetarisk mat 
 
Erbjuds vegetarisk (varm) mat i skolan? 
 Ja, för alla elever 
 Bara för elever som har intyg för att äta vegetarisk mat 
 Nej 
 Vet inte 
 
Hur ofta erbjuds vegetarisk mat i skolan? 
 1 dag i veckan 
 2-4 dagar i veckan 
 Varje dag 
 Vet inte 
 
Hur ofta äter du vegetarisk mat i skolan? 
 Aldrig 
 1 gång i månaden eller mer sällan 
 2-3 gånger i månaden 
 1 gång i veckan 
 2 gånger i veckan eller oftare 
 Jag äter bara vegetarisk mat 
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Om du aldrig äter vegetarisk mat, vad beror det på? Här kan du välja flera alternativ. (Hoppa 
över denna fråga om du äter vegetarisk mat) 
 Jag tycker inte om 
 Kött är nyttigt 
 Det finns inte tillgängligt i hemmet/skolan 
 Annat ___________________________________________ 
 
Om du äter vegetarisk mat, ibland eller alltid, vad beror det på? Här kan du välja flera 
alternativ. (Hoppa över denna fråga om du aldrig äter vegetarisk mat) 
 Jag tycker inte om kött 
 Av etiska skäl 
 Av religiösa skäl 
 Av hälsomässiga skäl 
 Av miljömässiga skäl 
 Det är trendigt 
 Familjen gör det 
 Kompisarna gör det 
 Annat ___________________________________________ 
 
Vad stämmer bäst överens med dina åsikter? 
 Vegetarisk mat är trendigt                            Instämmer inte   1 2 3 4 5   Instämmer 
 Vegetarisk mat är gott                                  Instämmer inte   1 2 3 4 
5   Instämmer                   
 Vegetarisk mat är miljövänligt                     Instämmer inte   1 2 3 4 5   Instämmer 
 Vegetarisk mat är nyttigt                              Instämmer inte   1 2 3 4 5   Instämmer 
 Jag skulle vilja äta mer vegetarisk mat        Instämmer inte   1 2 3 4 5   Instämmer 
Har du ytterligare synpunkter på denna undersökning och dess frågor så skriv dem gärna 
nedan. 
________________________________________________________________________ 
Tack för din medverkan! 
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Hej! 
 
Vi är två tjejer som går tredje året på kostvetarprogrammet på Umeå universitet. Just nu 
skriver vi vår C-uppsats där vi ska undersöka högstadieelevers inställning till vegetarisk mat. 
Vi undrar om ni kan tänka er att delta i vår undersökning och låna ut ca 60 elever till oss i 10 
minuter någon gång under nästa vecka. 
 
Studien innefattar en enkätundersökning med max 10 frågor om vegetarisk mat. Syftet med 
studien är att undersöka högstadieelevers konsumtion av, och inställning till vegetarisk mat. 
Den syftar även till att undersöka om det finns samband mellan inställningen till vegetarisk 
mat, vilka matvanor som finns i hemmet samt tillgängligheten av vegetarisk mat i skolan. 
 

Eftersom att det är en enkätundersökning är den anonym. Det är också frivilligt att medverka 
och deltagarna kan avbryta undersökningen när som helst. Denna information kommer att 
finnas med som ett försättsblad till enkäten och samtycke till deltagande måste godkännas av 
varje elev. 
 
Vi undrar även om eleverna har tillgång till egna datorer? Vi hade tänkt utföra enkäten via 
Google Drive vilket kräver dator eller mobil. 
 
Hälsningar 
Frida och Martina 

 
 
 
 
 
 
  


