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Sammanfattning
Bakgrund: Att förändra vårt nuvarande jordbruk till ett växtbaserat system skulle kunna leda
till stora förbättringar för miljön, en hälsosammare och hållbarare framtid. För att minska
köttkonsumtionen och införa mer vegetariskt i samhället krävs olika strategier som till
exempel mer vegetarisk mat i skolan. Vissa skolor i Sverige har planer på att införa mer
vegetariskt men de upplever ett motstånd hos vissa elever och föräldrar. Utbildning inom kost
är en viktig faktor för att människor ska vilja göra en förändring och för att möjligtvis minska
motståndet mot den vegetariska kosten.
Syfte: Studiens syfte var att undersöka gymnasieelevers inställning till den vegetariska maten
i skolan.
Metod: En kvantitativ studie genomfördes med en webbenkät. Studien gjordes på 174
gymnasieelever runt om i Sverige. Data analyserades via Excel och SPSS genom ickeparametriska tester. De tester som användes var Chi2-test, Spearmans korrelationstest och
Mann-Whitney U-test med 25:e-75:e percentilen som spridningsmått och median som
centralmått. Den signifikansnivån som användes var p <0,005.
Resultat: Skillnad ses mellan könen kring inställning till servering av vegetarisk mat i
skolan. En del elever känner sig påtvingade en vegetarisk kost i skolan men skulle kunna
tänka sig att äta mer om det fanns fler alternativ. Flickor anser även att vegetarisk kost är mer
hälsosam än pojkarna. Samtidigt som många elever tänker på hur maten produceras är det
inte en av de sakerna som påverkar deras lunchval mest i skolan.
Slutsats: Gymnasieelever idag har en relativt god inställning till vegetarisk kost i skolan men
det finns många förbättringsmöjligheter framförallt när det kommer till smak och utseende.
Mer information skulle behövas för att få eleverna mer intresserade av den vegetariska
kosten.

Abstrac
Background: Changing our current agriculture to plant-based systems would lead to major
improvements to our environment, a healthier and sustainable future. In order to reduce meat
consumption and introduce more vegetarian food in society, different strategies such as more
vegetarian food in schools are required. Some schools in Sweden are planning to introduce
more vegetarian food but they experience resistance from some students and parents.
Education in diet is an important factor to get people to make a change and to possibly reduce
the resistance to vegetarian diets.
Purpose: The purpose of the study was to investigate what students in different upper
secondary schools thought about vegetarian food in school.
Method: A quantitative study was conducted with a web survey. The study was conducted
on 174 high school students around Sweden. The data was analyzed via Excel and SPSS
through non-parametric tests. Chi-square test, Mann-Whitney U test and Spearman's
correlation test was used with the 25th-75th percentile as the metering and median as the
central measure. The significance level that was used was p <0,005.
Result: There was a difference between the sexes about serving vegetarian food in school.
Many students feel forced to have a vegetarian diet in school but could think of eating more if
there were more options. Girls also consider that vegetarian diets are healthier than the boys.
While many students think about how the food is produced, it's not one of the things that
affect their lunch choice most in school.
Conclusion: High school students today have an relatively good attitude to vegetarian diet in
school but there are many possibilities for improvement especially when it comes to taste and
appearance. More information would be needed to get the students more interested in the
vegetarian diet.
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1. Bakgrund
1.1 Vegetarisk kost - klimatpåverkan och hälsoaspekter
Det vi äter påverkar starkt vår hälsa och miljö (1). Att förändra vårt nuvarande jordbruk till
enbart ett växtbaserat system skulle kunna leda till stora förbättringar för miljön (2). Att
ersätta boskapsskötseln inom jordbruket skulle kunna leda till effektivare markanvändning,
mindre utsläpp av växthusgaser och mindre föroreningar i mark och vatten. Att minska
människans beroende utav kött och köttprodukter kan senare medföra en hälsosammare och
hållbarare framtid. Boskapssektorn står idag för 18% av alla växthusutsläpp, och att minska
på en kost med kött för att därmed börja odla mer vegetabilier skulle ge en positiv inverkan
på miljön (3). Om människan inte anpassar sig till den klimatpåverkan som
livsmedelsproduktionen åstadkommer idag så kommer det att ge stora bieffekter på miljön
(4). I världen kritiseras köttproduktionen allt mer på grund av de etiska och miljömässiga
aspekterna (5). Dock finns studier som visar på att det finns positiva faktorer med att
konsumera moderata mängder kött och köttprodukter eftersom det är en viktig källa till
protein, vitaminer och mineraler (6). Samtidigt har forskning under de senaste decennierna
gjort att det idag finns en ökad förståelse för hur vegetarisk kost påverkar människors hälsa
positivt, exempelvis via förbättrad tarmfunktion (1, 7-9). Om den vegetabiliska kosten eller
blandkosten blir för restriktiv eller är obalanserad kan det leda till näringsbrist och då ge en
negativ påverkan på hälsan (8). Med en vegetarisk kost till barn och ungdomar som växer är
det extra viktigt att kosten är väl sammansatt (10). Kostvanor införs redan under barnsben
och följer med genom uppväxten fram till vuxen ålder (11). Det är därför viktigt att lägga
grunden för en hälsosam kost redan från barnaåren, till exempel genom att införa vegetarisk
kost i skolan, vilket på sikt kan minska sjukdomsrisken i vuxen ålder.

1.2 Vegetarisk skollunch
Att äta skollunch ökar den kognitiva förmågan hos elever (12). Om de inte äter skollunch har
det visat sig att ungdomar kan få en påverkan på sitt skolarbete eftersom hunger är ett primärt
behov och för de som hoppar över skollunchen kan hjärnan komma att fokusera på hungern
istället för att fokusera på att klara av sina skoluppgifter.
Några skolor i Belgien som tidigare testat att införa vegetariska skolluncher har konstaterat
att den maten har ett bättre näringsvärde än den animaliska maten då den innehåller mer
näringsämnen och fibrer (13). Skolorna ansåg också att vegetarisk kost är ett bra alternativ till
barn, då det innehöll mindre mättat fett än den animaliska kosten gjorde. Allt fler skolor i
Sverige har börjat införa mer vegetariska maträtter i skolmaten (14). Dock finns ett motstånd
till den vegetariska kosten från bland annat lantbrukarnas riksförbund och moderata
ungdomsförbundet (15, 16). Bönderna anser att svenska råvaror är bättre och
ungdomsförbundet tycker inte att valfriheten ska tas bort. Det har gjort att införandet av den
vegetariska kosten har varit svårt i delar av landet och det krävs mer undersökningar hur man
ska motivera och förändra inställningen hos alla inblandade till mer vegetarisk kost i skolan.
Dessutom finns en föreställning bland människor att vegetarisk kost är näringsmässigt
obalanserad och uppfyller då inte människans behov (17). Enligt forskning verkar detta vara
5

vanligare bland män då de visat sig ha ett större motstånd till vissa kosthållningar, bland
annat vegetarisk kost, vilket skulle kunna vara en anledning till varför de inte vill begränsa
sitt intag utav animaliska produkter (18). Kön har visat sig ha en stor påverkan på den
positiva inställningen till vegetarisk kost och kvinnor har en större benägenhet till att hålla
livsstilen (19, 20). Ett annat motstånd som tidigare studier visar är att konservativa
personligheter undviker mer att testa nya maträtter och väljer därför allt oftare att inte äta
vegetarisk kost.
Eftersom att det idag finns ett motstånd mot den vegetariska kosten i skolan kan det påverka
införandet av kosten. Av denna anledning ansågs denna studie vara av vikt att genomföra för
att se hur inställningen till kosten är bland elever på gymnasiet.
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2. SYFTE
Syftet med studien var att undersöka vad elever i olika gymnasieskolor har för inställning till
den vegetariska kosten i skolan.
3. METOD
3.1 Metodval
Metoden som använts i studien är en kvantitativ metod i form av en webbenkät (Bilaga 1). En
webbenkät användes för att det var ett effektivt sätt att nå ut till många (21). Många
respondenter ger en översikt över vad gruppens inställning var och inte den personliga
åsikten, samt ger möjlighet att statistiskt analysera skillnader mellan grupper.
3.2 Urval och rekrytering
Studiens inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara gymnasieelever och vara 15 år eller
äldre. Undersökningen genomfördes på sociala medier och på gymnasieskolor i fem
kommuner. Urvalsstrategin var ett bekvämlighetsurval då förfrågan samt kontakt till 50 olika
skolor och deras elever gjordes via facebook. Webbenkäten skickades till en skola som
skickade den vidare till sina elever eller delade den på skolans facebooksida. En annan skola
skickade även ut enkäten via ett veckomeddelande. Webbenkäten delades också med vänner
och bekanta (n=12) som valts ut för att de är i rätt ålder eller känner mycket folk i rätt ålder.
3.3 Datainsamling
Webbenkäten (Bilaga 1) utformades i googleforms. En pilotstudie skickades först ut till sju
stycken bekanta som var i samma ålder som målgruppen. Utav dessa sju var det fyra pojkar
och tre flickor. De fick genomföra enkäten och sedan komma med feedback om hur den var
utformad samt förståelsen för frågorna. Därefter gjordes justeringar som omformulering av
alla frågor för ökad förståelse och frågor lades även till för att bättre spegla syftet.
Den färdiga enkäten bestod av 18 frågor som inleddes med samtycke till deltagande i studien
och tog cirka 10 minuter att utföra. Enkätens start bestod av bakgrundsfrågor om eleven och
sedan avslutades den med mer ingående frågor kring inställning till den vegetariska kosten
där eleven fick möjlighet att fundera och reflektera lite mer över sina svar.
Bakgrundsinformationen i enkäten byggde på kategoriska frågor där deltagarna delades in i
olika grupper som flickor, pojkar, vill ej svara och årskurser som var fördelat på 1:an, 2:an
och 3:an på gymnasiet. Även rangordnade frågor användes där eleven fått välja på en femgradig skala om den instämmer helt/instämmer inte alls och metriska frågor där eleven fått ge
svar på hur ofta den äter vegetarisk kost hemma eller i skolan. På många av frågorna i
enkäten fanns det en övrig kategori som bestod av öppna svar ifall eleven inte höll med något
av svarsalternativen. Enkäten var utformad så att svaren var ömsesidigt uteslutande. Innan
enkätens start fanns ett följebrev med information kring varför studien utfördes och GDPRlagen (Bilaga 2). Enkäten hölls öppen i sju dagar för svar.

7

3.4 Databearbetning och analys
Förförståelse för området i uppsatsen kommer från fem avklarade terminer inom
kostvetenskapliga studier, samt att båda författarna är vegetarianer och därför är väldigt
intresserade av den vegetariska kosten. Båda författarna har upplevt ett motstånd till
vegetarisk kost i skolan dels från familjemedlemmar som går i gymnasiet och tidigare
arbetskollegor som är föräldrar till gymnasieelever. Förförståelsen skulle kunna speglas i hur
resultatet av studien tolkats och därför har extra tanke lagts på att skriva uppsatsen på ett så
objektivt sätt som möjligt och utan att använda personliga värderingar.
Deltagarna fyllde i enkäten på internet. Efter att alla svar kommit in fördes den insamlade
data in i Microsoft Excel för Mac version 16.17 för att bearbetas och sedan överfördes det till
SPSS version 24. Data som lades in i SPSS delades in i ordinal- och nominalskala. Ingen data
på skalnivå fanns så inget normalfördelningstest kunde utföras därför valdes ickeparametriska tester som kunde användas på icke normalfördelade data på ordinal- och
nominalnivå (22). De tester som användes för att jämföra våra oberoende grupper var MannWhitney U-test, Chi-2-test samt Spearmans korrelationstest, med spridningsmåtten 25:e- 75:e
percentilen och centralmåttet median. Chi-2-testet användes till att analysera om det fanns en
skillnad mellan könen och om de tyckte att det var bra med vegetarisk kost i skolan.
Spearmans non-paramatic test användes för att se om det fanns någon korrelation mellan de
deltagarna som gillade att testa nya maträtter och de deltagare som åt vegetarisk mat hemma
och i skolan. Mann-Whitney U-test användes i resterande av tester. Den signifikansnivå som
användes för att tyda resultatet var P <0,05. Svaren som skrevs på de öppna frågorna i
enkäten kategoriserades och analyserades och har använts som citat för att stärka resultatet.
De personer som valde “vill ej svara” på frågan om kön valdes att exkluderas från våra
analyser där kön jämförs förutom i den första tabellen som visade fördelningen på deltagarna.
“Vill ej svara” valdes bort eftersom att de var för få (n=5) för att kunna bilda en egen grupp i
testerna som gjordes. I figurtexterna till varje fråga är det interna bortfallet noterat. Det
interna bortfallet varierar för olika frågor och det externa bortfallet är alla dem som valde att
ignorera enkäten på facebook och därför går det inte att veta hur många det handlade om.
3.5 Etiska aspekter
Genomförandet av studien följde vetenskapsrådets forskningsetiska regler (23). Varje
deltagare fick välja en personlig kod (Fråga 1, Bliaga 1) och kryssa i för samtycke för att visa
att den tagit del av informationen om vad studien handlade om och att deltagaren valde att
vara med. Samtycket inkluderade även information om hur data skulle användas (Fråga 2,
Bilaga 1) för att uppfylla nyttjandekravet om att data endast används till forskningen och
ingenting annat (24). För att på ett forskningsetiskt korrekt sätt kunna lägga ut enkäten skrevs
ett försättsbrev (Bilaga 2) med. Där blev deltagaren informerad om att data skulle hanteras
enligt GDPR-lagen och ge sitt samtycke för detta. Dessutom informerades deltagarna om att
de när som helst kunde dra tillbaka sitt deltagande. Ifall det skulle funnits en önskan att
avsluta sin medverkan i undersökningen kunde deltagaren skriva till författarnas mail och
ange koden vilket hade gjort att den deltagaren tagits bort från studien.
Den personliga koden och samtyckesfrågan var tillagd för att uppfylla informationskravet och
samtyckeskravet som en enkät måste ha (24). Enkäten var utformad så att inga frågor skulle
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uppfattas som kränkande eller stötande. Vikt lades även på att göra frågorna fria från
författarnas tankar och åsikter så att de inte skulle ha något inflytande på elevernas svar. I
bakgrunden fanns en fråga kring kön, för att den inte skulle bli etiskt jobbig att svara på fanns
två extra alternativ med “annat” och “vill ej svara” så ingen deltagare känt sig tvungen till att
definiera sitt kön. Frågan “Vilken kommun går du i skolan i?” ställdes för att inte kunna spåra
exakt vilken skola deltagaren gick i, öka tryggheten och stärka konfidentialitetskravet (24).
Dessutom kunde ingen värdering läggas i vilken skola man tillhörde.
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4. RESULTAT
4.1 Respondenter
Deltagare i studien som svarade på enkäten var 174 gymnasieelever i årskurs ett till tre, från
fem kommuner i Sverige. Av deltagarna var det 98 stycken som definierade sig som flicka,
71 stycken pojke och fem ville inte svara vilket kön de tillhörde (Tabell 1).
Tabell 1. Deltagare i enkätstudien (n=174) fördelade på kön och årskurs. Sverige. Hösten
2018.

4.2 Vegetarisk kost och frekvens - skillnader mellan kön
Fördelningen mellan könen och hur ofta vegetarisk kost intogs både i skolan och i hemmet
skilde sig en del. Det framgick tydligt att flickor oftare åt vegetariskt både hemma (p <0,001)
och i skolan (p <0,009), (Figur 1). Medianvärdet på flickornas frekvens att äta vegetarisk
kost, både i skolan och hemmet, låg på 1-2 gånger i veckan (25:e - 75:e percentilen; 1-3
gånger i månaden respektive 3-4 gånger i veckan) medans pojkarnas medianvärde var 1-3
gånger i månaden (25:e - 75:e percentilen; aldrig respektive 1-2 gånger i veckan) (Figur 1).
Av alla deltagare, både pojkar och flickor, var det 30 stycken som svarade att det alltid åt den
vegetariska skollunchen. De flesta (n=47) åt vegetariskt 1-2 gånger i veckan i skolan men
många (n=42) åt aldrig den vegetariska skollunchen. Det fanns en signifikant skillnad där
flickorna ansåg att det var positivt med servering av vegetarisk kost i skolan (p <0,001) till
skillnad från pojkarna i samma ålder (Tabell 2). Däremot fanns ingen skillnad mellan flickor
och pojkar när det gällde att testa nya maträtter. Båda könen ansåg sig själva vara öppna för
att testa ny mat. Men med ny mat så var inte den vegetariska maten inkluderad hos eleverna
då det inte fanns någon korrelation mellan hur ofta man åt den vegetariska kosten i
skolan/hemma och om man ansåg sig själv vara den som gilla att testa nya maträtter (Figur
1).
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Figur 1. Skillnader mellan könen hur ofta vegetarisk mat konsumeras hemma och i skolan
jämfört med om de anser sig våga testa nya maträtter(n=168). Äter vegetarisk mat i skolan:
1-aldrig, 2- 1-3ggr i månaden, 3- 1-2ggr i veckan, 4- 3-4ggr i veckan, 5-alltid. Äter
vegetarisk mat hemma: 1-aldrig, 2- 1-3ggr i månaden, 3- 1-2ggr i veckan, 4- 3-4ggr i veckan,
5- 5-6ggr i veckan, 6- alltid. Provar ny mat: 1-instämmer helt, 5-instämmer inte alls. (Internt
bortfall n=6) Sverige. Hösten 2018.
Tabell 2. Elevernas åsikter om det tycker att det är bra att det serveras vegetarisk mat i
skolan uppdelat på kön. (Internt bortfall n=5). Sverige. Hösten 2018.

4.3 Motståndet mot vegetarisk kost och hur det skulle kunna förändras
Bland eleverna som svarade på enkäten fanns det både vegetarianer och de som inte åt
vegetarisk kost alls. Utav de kommentarer som lämnades på de öppna frågorna i enkäten så
uttryckte flera att det var fel att ha helt vegetariska dagar i skolan. 56% av eleverna svarade
att de inte tyckte att vegetarisk kost skulle serveras mer än en gång i veckan samtidigt som
44% av eleverna antydde att de skulle tycka att det var okej om den vegetariska kosten
serverades oftare än vad den gör just nu (Tabell 3). Kommentarerna som lämnades av ett
trettiotal elever antydde att vegetarisk kost inte skulle påtvingas i skolan eftersom att alla inte
vill vara vegetarianer.
“Skolan ska inte tvinga på eleverna en viss diet, och många viktiga proteiner,
fetter och vitaminer finns endast i kött. Att ha köttfria dagar är alltså att INTE
servera eleverna en näringsriktig kost.”
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Flera elever ansåg även att den vegetariska maten var tråkig (n=138), smaklös (n=146) och
mättade dåligt (n=99). Eleverna uttryckte även att de skulle äta mer vegetarisk kost i skolan
om maten såg bättre ut, smakade bättre och om det hade funnits fler alternativ av vegetarisk
kost när den väl serverades (Figur 2).
“Problemet är inte att det är vegetariskt. Problemet är att det inte smakar
gott.”
Det fanns en signifikant skillnad mellan könen där flickors inställning var att de skulle äta
mer vegetarisk kost om de ansåg att det var bättre för hälsan (p <0,001). Flickorna skulle
även äta mer vegetariskt om det fanns fler alternativ att välja på, vilket inte verkade påverka
pojkarnas val av att äta vegetarisk kost (p <0,001) (Figur 2). Det fanns ingen signifikant
skillnad mellan könen kring påståendet om deras vänner åt vegetarisk kost och att det skulle
påverka dem att äta det (p <0,052). Skillnad sågs mellan könen när det kom till hur den
vegetariska kosten uppfattades framförallt kring proteininnehåll och mättnad (Figur 3).
Flickorna ansåg att en vegetarisk kost innehöll tillräckligt med protein och att man blev mätt
av kosten medan pojkarna ansåg att det var annorlunda. Några få kommentarer fanns skrivna
där elever antydde att när det serverades endast vegetarisk kost i skolan så kunde de inte äta
alls eller äta sig mätta, vilket resulterade i att de gick hungriga resten av dagen och orkade
därför inte lika mycket som de annars gjorde i skolan.
“För oss som inte äter den vegetariska maten i skolan, då får vi gå runt
och vara hungriga istället och många gånger känns det som man inte får
samma mättnadskänsla.”
Tabell 3. Hur ofta gymnasieeleverna ansåg att det skulle vara rimligt att det serverades
vegetarisk mat i skolan. (Internt bortfall n=1). Sverige. Hösten 2018.
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Figur 2. Vad gymnasieelever ansåg skulle få dem att äta mer vegetarisk mat i skolan. 1instämmer helt, 5 instämmer inte alls. (Internt bortfall an= 8, bn= 9, cn=8, dn=9, en=8, fn=9).
Sverige. Hösten 2018.

Figur 3. Gymnasieelevernas åsikter om den vegetariska maten. 1-instämmer helt och 5instämmer inte alls. (Internt bortfall n=5). Sverige. Hösten 2018.
4.4 Åsikter kring hälsosam mat och näringsinnehåll
Det fanns en signifikant skillnad mellan könen där flickorna ansåg att vegetarisk kost är mer
hälsosam (p <0,002), medan pojkarna tyckte att kött var bättre.
“Kött är nyttigare”
Det visade sig att båda könen tänkt på hur näringsinnehållet var i den mat de valt att äta,
eftersom det inte fanns någon signifikant skillnad (p <0,821) (Figur 4). Den vegetariska
kosten ansågs även näringsfattig av en del elever då de lämnat kommentarer om detta i de
öppna frågorna i enkäten, där skrev de att kött behövs i skolmaten för att de ska få i sig alla
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näringsämnen som de behöver, som bland annat protein.
“Oftast är den vegetariska maten äcklig i skolan och istället för att
ersätta kött, fisk eller kyckling med baljväxter, linser, o.s.v tar man ofta
bort allt protein helt och hållet.”

Figur 4. Tankar hos gymnasieeleverna kring näringsinnehåll i maten de väljer att äta och
hälsoaspekter med vegetarisk kost. 1-instämmer helt och 5-instämmer inte alls. (Internt
bortfall an= 9, bn= 9). Sverige. Hösten 2018.
4.5 Tankar kring vegetarisk kost och miljö
En signifikant skillnad kunde ses mellan könen då flickorna tänkte mer på hur lunchen de åt i
skolan påverkade miljön än vad pojkarna gjorde (p <0,005). Studien visade att relativt många
av eleverna (n= 120) tänkt på hur maten de åt producerades, inte just den vegetariska maten
utan överlag all mat de åt (Figur 5). Ett fåtal kommentarer angavs där det framgick att några
tycker och tror att den vegetariska kosten har en större miljöpåverkan än vad den svenska
köttproduktionen har eftersom mer vegetarisk kost måste importeras från andra länder vilket
påverkar miljön.
“Vegetarisk mat som importeras idag har inte mindre fossilutsläpp än kött,
snarare motsatsen samt att soja förstör långt mer än köttets påverkan. Jag
vill se mer närproducerad mat och svenskt kött i skolan.”
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Figur 5. Tankar hos gymnasieeleverna, uppdelat i kön, kring miljöpåverkan vid val av
skollunch och hur deras mat produceras(n=167). 1- instämmer helt, 5 instämmer inte alls.
(Internt bortfall an= 7, bn= 7). Sverige. Hösten 2018.
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5. DISKUSSION
5.1 Metoddiskussion
Metoden som använts var en kvantitativ studie vilket når ut till många deltagare till skillnad
från om en kvalitativ studie hade använts (17 s. 87). En webbenkätsundersökning kan ge
många svar och detta kan vara positivt när man statistiskt vill säkerställa något. Det vill säga
att det inte var slumpen som gjorde att man fick en viss fördelning av svar. Men den kan även
kritiseras på flera punkter bland annat eftersom det kan anses vara svårt för respondenterna
att ta kontakt med författarna av enkäten och därför kan frågor misstolkas eller hoppas över
vilket då medför ett internt bortfall av svar (25s. 132). En pilotstudie genomfördes innan den
färdiga enkäten skickades ut. Syftet med pilotstudien var att det skulle ha kunnat ökat
reliabiliteten på grund av att enkäten då redan var testad. Något som kunde förtydliga frågor
för att undvika missuppfattningar och öka chanserna att författarna mätte det de avsåg att
mäta för att öka validitet och reliabilitet. I enkäten fanns det frågor med svarsalternativ men
också frågor med öppna svar. Det fanns fördelar med öppna svar i enkäten då det gav
deltagaren större frihet i sitt svar och blev inte lika begränsad till ett antal alternativ vilket
även det skulle ha kunnat öka validiteten.
Från början var det tänkt att enkäten endast skulle skickas till en skola i Strängnäs.
Författarna skulle då ha haft mer vetskap om hur reglerna kring skol serveringen var, som till
exempel frekvensen samt mängden av den vegetariska kosten på just denna skola. Det hade
då blivit ett närmare samarbete mellan skolan och författarna. Men den planerade skolan drog
sig ur och då fick författarna börja rekrytera skolor och deltagare via facebook. Denna
avvikelse från ursprungsplanen kan ha gjort att det finns en svaghet i arbetet eftersom att
enkäten var utformad med en skola i åtanke och att författarna inte hade samma vetskap om
hur den vegetariska kosten serveras i de olika skolorna som deltagarna tillhör.
Enkäten delades på facebook och skickades till bekanta som sedan skickat vidare den till sina
vänner och så vidare. Det skulle kunna ha medfört att vi fått en specifik deltagargrupp.
Metoden vi valde har dock nått ut till många olika personer och från olika delar av Sverige
vilket inte hade varit fallet om författarna enbart skickat enkäten till samma klass på samma
skola. Eftersom enkäten nådde ut till så många så fanns det fler svar och kommentarer som
författarna hade att analysera. Dessutom blir validiteten och generaliserbarheten starkare då
det blev fler som svarade och alla kom inte från samma ställe, dessutom kunde de då inte
påverka varandra.
Deltagaren fick även välja en personlig kod som var istället för att skriva sitt namn för att de
skulle kunna vara anonyma vid dataanalysen. Detta kan ha lett till att personen kände sig
säkrare med att svara på enkäten än om en intervju hade genomförts då en så kallad
intervjuareffekt kunde ha påverkat deltagarens svar (26s.229). Enkäten skickades till några
skolor, lades ut på facebook och skickades till alla personer vi kände i rätt ålder på facebook.
Detta skulle kunna medföra en viss påverkan på deltagarna som författarna skickat till på
grund av att de känt till hur de ställt sig till dessa frågor.
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För att öka generaliserbarheten hade mer forskning varit nödvändig på samma åldersgrupp
och ett större slumpmässigt urval hade behövts som därmed hade givit ett större antal
respondenter.
5.2 Resultatdiskussion
5.2.1 Inställning till vegetarisk kost skillnader mellan kön
Denna studie visar att flickorna äter oftare vegetarisk kost både i hemmet och i skolan och har
en mer positiv inställning till den vegetariska kosten än pojkarna. Detta stärks av tidigare
forskning som säger att kön har en stor påverkan på den positiva inställningen till vegetarisk
kost och att kvinnor, ungdomar och de med högre utbildning har en större benägenhet till att
hålla en vegetarisk kost (19, 20). Män har även visat ett större motstånd till vegetarisk kost
vilket skulle kunna vara en anledning till varför de inte vill begränsa sitt intag av animaliska
produkter (18). Tidigare studier visar att matvanor etableras vid en ung ålder och kan kanske
därför förklara varför inte eleverna i denna studie väljer att äta den vegetariska kosten i
skolan om de inte har ätit den hemma (11). Denna studie visade att det inte fanns någon
skillnad mellan flickor och pojkar när det kom till deras självskattade syn på att testa nya
maträtter. I denna studie hittades ingen korrelation mellan personer som tilltalas av att testa
nya maträtter och personer som åt vegetarisk kost.
5.2.2 Motståndet mot vegetarisk kost och hur det skulle kunna förändras
En del elever tyckte inte att de borde bli tvingade till att äta vegetarisk kost i skolan, eftersom
att de inte har valt att vara vegetarianer. Många ansåg dock att maten var tråkig, smaklös och
mättade dåligt. På grund av detta så var det en del elever som struntade i att äta skollunchen
när det endast serverades vegetarisk kost och som då gick och var hungriga trots att den
största gruppen av elever tyckte att vegetarisk kost skulle serveras en till två gånger i veckan.
Forskning visar på vikten av skollunch då den kognitiva förmågan blir nedsatt om hjärnan
inte får tillräckligt med energi (12). Att missa skollunchen medför en minskad prestation i
skolan då hjärnans fokus ligger på de primära behoven, alltså hunger och de sekundära
behoven i det fallet skolarbetet bortprioriteras. För att eleverna ska vilja äta mer vegetarisk
kost till skollunch önskar de, enligt denna studie, att den ska se bättre ut, smaka bättre och att
det ska finnas fler vegetariska alternativ. Flickorna tänkte i större grad på hur deras mat
producerades samt på miljöaspekterna vid val av skollunchen. Det framgick även att de skulle
äta mer vegetarisk kost i skolan om de trodde att det var mer hälsosamt för dem. Enligt detta
resultat så skulle det kanske vara av vikt att fokusera lite mer på att ge eleverna mer kunskap
och information som kanske skulle få dem mer intresserade utav den vegetariska kosten. Det
skulle kunna behövas mer forskning om hur man ska uppmuntra elever till att välja vegetarisk
kost istället för kött, olika strategier kommer att behövas för att både kunna minska storleken
på de animaliska måltiderna och minska antalet måltider med kött (5, 27). Ett sätt skulle
eventuellt kunna vara att informera eleverna, under deras studietid, om fördelar med
vegetarisk kost som då skulle kunna leda till att fler började äta den i skolan.
Enligt forskning har det sociala ett starkt inflytande på matvalen en människa gör, samt att
skola, vänner och familj är viktiga faktorer (28-29, 19). Eleverna i denna studie visade på
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motsatsen då de inte ansåg att det skulle spela någon roll om deras vänner åt den vegetariska
kosten eller inte. Det skulle kunna bero på att de inte vill känna att de påverkas av dem runt
omkring sig utan vill vara självständiga. Det skulle även kunna bero på att de inte vill bli
påtvingade den vegetariska kosten som många uttryckt sig att de gör och därför bildas ett
motstånd då de inte vill bli styrda utav någon eftersom de vill framstå som oberoende.

5.2.3 Åsikter kring hälsosam mat och näringsinnehåll
Det finns studier som visar att hälsotillstånd samt näringsvärden förbättras genom att
exkludera animaliska produkter. Korrelationen mellan vegetarisk kost och hälsa har blivit
tydligare och därför behövs det förmedlas ut till samhället (7, 11). Dock visar studier att om
en obalanserad vegetarisk kost intas finns risk för näringsbrist och det kan påverka hälsan
negativt, så utan tillräcklig kunskap kan det finnas fördelar med att äta kött då det är
näringsrikt och innehåller viktiga näringsämnen som till exempel järn och B12 (6). Enligt vår
studie så anser många av flickorna att den vegetariska kosten är mer hälsosam än en kost med
animalier vilket även andra studier också har som resultat där de beskriver sambandet mellan
bättre hälsa och vegetarisk kost (7, 11). En idé är därför att anpassa informationen till den
grupp, i detta fall pojkarna, som inte tycker att en vegetarisk kost är hälsosam så att de tycker
att informationen är intressant och relevant och därför enklare tar till sig budskapet. Många
av eleverna från denna studie ansåg att den animaliska kosten hade ett bättre näringsvärde än
den vegetariska kosten. Dessutom ansåg de att kött behövdes för att de skulle få i sig
tillräckligt med protein. Många av eleverna tyckte att näringsinnehållet i den kost de åt var
viktigt. Forskning menar på att vegetariska maträtter generellt har ett bättre näringsvärde,
innehåller mer fibrer och mindre mättat fett än vad animalisk mat har (13). Utifrån det här
resultatet visar det sig att en brist i information och kunskap kring vegetarisk kost och
näringsinnehåll finns.
5.2.4 Tankar kring vegetarisk kost och miljö
Ett resultat av denna studie var att flickorna har mer tankar och bryr sig om hur deras mat
produceras och påverkar miljön. Det är väldigt viktigt eftersom det vi äter påverkar vår miljö
mycket och om människan inte anpassar sig till den klimatpåverkan som
livsmedelsproduktionen åstadkommer idag, kan det eventuellt ge stora bieffekter på vår
omgivning i framtiden (1, 4). Det visade det sig dock att miljötänket inte var det primära hos
pojkarna när de valde lunch i skolan. Några elever skrev på en öppen fråga att den
vegetariska kosten har en större miljöpåverkan än vad den animaliska kosten har, då de ansåg
att vegetariska livsmedel importerades i större grad. Det finns en viss sanning i elevernas
påstående, då vi i Sverige idag importerar väldigt mycket växtbaserade livsmedel, som till
exempel soja, vilket produceras med mycket bekämpningsmedel och på stora naturområden
(30). Om man skulle börja odla mer vegetabilier i Sverige så skulle det kunna öka
möjligheten till att köpa mer närodlade livsmedel, vilket skulle vara positivt för miljön då
boskapssektorn idag står för 18% av klimatutsläppen (3, 31). Sverige importerar idag många
produkter som inte kan odlas här. Därför skulle en lösning kunna vara att man använder en
del av marken i Sverige, där det idag odlas foder till boskap, och istället odlar olika
vegetabilier. För om vi då skulle minska på mängden boskap som finns i Sverige minskar
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även klimatutsläppen från dem och vi skulle ha mer plats för att odla vegetabilier, som även
skulle minska utsläppen. Miljöpåverkan är ändå något som gymnasieeleverna i denna studie
har tankar kring, och säger enligt kommentarer i webbenkäten, att de eventuellt skulle äta mer
vegetariskt om de ansåg att det var bättre för miljön.
5.3 Samhällsrelevans
Elever anser att de inte får i sig tillräckligt med näringsämnen och protein när de äter den
vegetariska kosten i skolan. Tidigare undersökningar på vegetarisk kost i skolan tyder på att
den innehåller mer näringsämnen än den animaliska (14). Hunger är ett primärt behov och för
de som hoppar över skollunchen kan hjärnan fokusera på det istället för att fokusera på att
klara av sina skoluppgifter (12). Framförallt pojkarna anser att de inte kan äta den vegetariska
skollunchen och att de då inte kan prestera fullt i skolan. Eleverna tycker även att den
vegetariska kosten är smaklöst och inte mättar vilket inte bara påverkar dem negativt, utan
även samhället då det skulle kunna leda till sämre resultat i skolorna och därmed dåligt
utbildade elever. Att öka kunskapen kring den vegetariska kosten samt förbättra smak och
utseende skulle kunna leda till att fler väljer att äta den och resultaten skulle eventuellt kunna
bli bättre i skolan.
Om skolor i Sverige skulle välja att införa helt vegetariska dagar med det motstånd som
framförallt ses från pojkarna idag skulle det kunna leda till att de får en minskad chans att
prestera i skolan då de är den grupp som minst uppskattar vegetarisk skollunch. Det har visat
sig att överlag är fler kvinnor vegetarianer och män anser i högre utsträckning att en kost med
kött är hälsosammare än en kost utan (32). Vissa av pojkarna hävdar även att kött är
nödvändigt för en god hälsa och smaken på maten. Tidigare forskning visar att kön har en
stor påverkan på den positiva inställningen till vegetarisk kost och att kvinnor framförallt har
en större benägenhet till att hålla en vegetarisk kost (19, 20). Det skulle eventuellt kunna leda
till att flickorna får en fördel i skolan eftersom de verkar ha enklare att anpassa sig till en
vegetarisk kosthållning än pojkarna. Att därför införa helt vegetarisk skollunch utan att
informera och diskutera kring den vegetariska kosten framförallt med pojkarna skulle därför
kunna leda till att allt fler hoppar över skollunchen. På sikt skulle detta kunna innebära en
ojämställd skolprestation där pojkarna fått sämre förutsättningar på grund av dålig
information.
Dietistens roll i framtiden skulle eventuellt kunna vara att förmedla information om den
vegetariska kosten i skolan till elever för att få dem förstå varför den serveras och kostens
positiva inverkan på miljön samt hälsan (5). Det skulle eventuellt kunna leda till att allt fler
elever, framförallt pojkar, får en mer positiv inställning till den vegetariska kosten och
därmed väljer den istället för en animalisk kost. Även om eleverna i denna undersökning inte
ansåg sig bli påverkade av vad deras vänner valde för mat tyder studier på att det sociala har
en inverkan (29, 19). Om eleverna blir mer positivt inställda till kosten skulle detta kunna
sprida sig till deras skolkamrater, vänner och bekanta och därmed leda till att allt fler
påverkas socialt och mer vegetarisk kost börjar konsumeras.
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6. SLUTSATS
Resultatet av denna studie visar att inställningen till en vegetarisk kost i skolan är relativt god
men har stora förbättringsmöjligheter då en del elever idag känner sig tvingade till att äta den
och inställningen hos vissa är relativt negativ. Detta skulle kunna leda till att eleverna får
sämre resultat i skolan idag när det serveras vegetarisk kost då de inte anser att de antingen
kan äta den eller blir mätt av den. Men det finns ändå en positiv inställning till att vegetarisk
kost serveras någon gång i veckan så därför är det extra viktigt att förbättra smak och
utseende för att få fler elever att vilja äta den. Om de inte äter den kan det i sin tur leda till
nedsatt kognitiv förmåga och eventuellt till att skolarbetet blir sämre för att hjärnan fokuserar
på det primära behovet, alltså hunger, istället för skolarbetet. För att mer vegetarisk kost ska
kunna införas bör mer information ges till eleverna kring varför kosten serveras så att de blir
mer intresserade. Många elever anser även att de skulle äta mer vegetarisk kost om de visste
att det var bättre för miljön och därför skulle svenska råvaror behövas i den vegetariska
skolmaten. En lösning till detta skulle kunna vara att minska på odling av boskapsfoder och
istället göra plats åt mer vegetabilier. Vidare forskning krävs på en större population för att
undersöka fler faktorer som påverkar valet kring mat både i hemmet och på skolor.
7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET
Vi har tillsammans utformat webbenkäten, analyserat, bearbetat resultaten och även hjälpts åt
att författa hela uppsatsen.

8. TACK
Tack till alla som deltagit i enkäten och vår pilotstudie. Även ett jättestort tack till alla som
hjälpt till att korrekturläsa texten och kommit med synpunkter under arbetes gång.
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