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Sammanfattning 
Bakgrund: Förekomsten av övervikt och karies ökar hos barn och ungdomar vilket delvis 
beror på ohälsosamma matvanor. Dessa formas redan i skolåldern och en av fyra ungdomar 
säger att skolan har lärt dem vad de ska äta och dricka för att må bra.  Trots detta säljer 34 % 
av skolorna i Sverige och hälften av skolorna i Västerbotten godis, läsk och andra sötsaker.  
Syfte: Syftet med studien var att hitta de faktorer som kan leda till en lyckad och 
hälsofrämjande skolcafeteria baserat på intervjuer av föreståndare för verksamheten. 
Metod: Fallstudier av fyra cafeteriaverksamheter på högstadieskolor i Västerbotten och två 
telefonintervjuer med skolcafeterior i Eskilstuna genomfördes. Samtliga bestod av intervjuer 
av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Intervjuerna spelades in, transkriberades och 
analyserades enligt Graneheim och Lundmans kvalitativa innehållsanalys.  
Resultat: Alla skolor hade ett basutbud av smörgåsar, frukt och varma och kalla drycker. Två 
skolor hade efter ett kommunbeslut ingen utrymmesmat. På tre skolor förekom utrymmesmat 
men elevernas konsumtion av denna begränsades genom prissättning och reglering av 
försäljningstider. Ansvarsfulla vuxna kunde påverka elevernas matvanor genom att föregå 
med gott exempel. Faktorer som påverkade om eleverna handlade i skolcafeterian var,  
förutom utbudet, deras möjlighet att påverka utbudet och vad en eventuell vinst skulle 
användas till samt att de arbetade och deltog i den dagliga driften. Närvaron av engagerade 
vuxna och en trivsam och ren miljö i och runt cafeterian var också viktigt för att uppmuntra 
eleverna att gå till cafeterian och handla. 
Slutsats: Flera faktorer kan leda till en hälsofrämjande och lyckad skolcafeteria. Den 
viktigaste är ett brett och varierat utbud av hälsosamma produkter. Samtidigt är det viktigt att 
begränsa utbudet av utrymmesmat och elevernas konsumtion av denna. Utrymmesmaten kan 
plockas bort helt via ett kommunbeslut eller så kan elevernas konsumtion minskas genom 
prissättning och reglerade försäljningstider. De vuxna bör föregå med gott exempel som en 
del i att lära eleverna goda matvanor. Både indirekta och direkta faktorer bidrar till att 
uppmuntra eleverna att handla i cafeterian.   

  



 

 
 

Abstract 
Background: The prevalence of overweight and dental caries increases among children and 
adolescents, partially as a result of bad food habits. These are formed during school age and 
one of four adolescents say that the school has taught them what to eat and drink in order to 
feel well. Despite this, 34% of Swedish senior compulsory schools and half of the schools in 
Västerbotten are selling candy, soft drinks, and other forms of confectionery.  
Objective: The objective of this study was to discover the factors that can lead to a 
successful and health promoting senior compulsory school cafeteria based on interviews with 
manangers of the operation. 
Method: Case studies at four cafeterias in senior compulsory schools across Västerbotten and 
two telephone interviews with senior compulsory school cafeterias in Eskilstuna were 
conducted. All interviews were of qualitative and quantitative nature. The interviews were 
recorded, transcribed, and analysed according to the Qualitative Content Analysis by 
Graneheim and Lundman.  
Results: All schools had a base selection of sandwiches, fruit, and hot and cold beverages. 
Two schools had no discretionary calories as a result of a county law enforcement. 
Discretionary calories were still available in three schools but its availability was limited 
through pricing and regulation of sales hours. Responsible adults could influence the food 
habits of students. Factors influencing the purchasing behavior of students in senior 
compulsory school cafeterias were, apart from the food selection, their possibility to affect 
the food selection and how to spend a possible profit. In addition, it was important that the 
students worked and participated in the daily operation. The presence of involved adults 
could encourage the students to shop in the cafeteria and it was also important with a pleasant 
surrounding in and around the cafeteria. 
Conclusion: A number of factors can lead to a successful and health promoting school 
cafeteria. A wide and varied selection of healthy products is most important. It is also 
important to limit the availability of discretionary calories and the students’ intake of 
unhealthy food. This can be done through a county law, pricing strategies and regulated sales 
hours. The adults should act responsibly and set good examples in order to teach good food 
habits to students. A number of direct and indirect factors contribute the encouragement of 
students to shop in senior compulsory school cafeterias.  
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1. Bakgrund 
De senaste åren har övervikt och fetma hos både ungdomar och vuxna blivit ett av de största 
folkhälsoproblem i västvärlden (1). Mellan åren 1986 och 2001 har andelen överviktiga barn i 
Västerbotten ökat från 11,5% till 22,2% (2). Övervikt hos barn ökar risken för fetma i vuxen 
ålder vilket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och typ 2-diabetes. Dessa sjukdomar kan i 
sin tur leda till ökade kostnader för samhället och ökat tryck på sjukvården. En annan stor 
folksjukdom är karies och andelen kariesfria ungdomar minskar ju högre upp i tonåren de 
kommer (3). Karies beror till stor del på oregelbunden måltidsordning samt småätande av 
godis, kakor och söta drycker mellan måltiderna (4). En svensk undersökning visar att 31 % 
av högstadieeleverna dricker läsk några gånger i veckan och 41 % äter godis lika ofta (5). Det 
finns även starka samband mellan övervikt/fetma och karies (6). 
 
Enligt Sveriges Tandläkarförbund och Livsmedelsverket bör skolcafeterior föregå med gott 
exempel och inte bedriva någon försäljning av utrymmesmat (dvs. godis, chips, läsk, 
fikabröd, glass, mm) då matvanor formas redan i skolåldern (7, 8). En av fyra ungdomar 
säger att skolan har lärt dem vad de ska äta och dricka för att må bra, trots det säljer 34 % av 
skolorna i Sverige och hälften av skolorna i Västerbotten godis, läsk och andra sötsaker (5, 
7). All mat som serveras i skolan ska enligt skollagen vara näringsriktig (9). Ett naturligt 
komplement till denna lag borde enligt Sveriges Tandläkarförbund vara att införa förbud mot 
försäljning av energirik och näringsfattig mat i skolor (7). Då det i dagsläget inte finns något 
sådant förbud är det upp till den enskilda skolan att minska elevernas konsumtion av 
utrymmesmat, till exempel genom reglerat utbud och prissättning. I en tidigare undersökning 
har prissättning visat sig vara ett effektivt sätt att styra ungdomars köpbeteende (10). Genom 
att höja priset på energitäta produkter minskade försäljningen av dessa och på liknande sätt 
ökade försäljningen av frukt och grönt vid subventionering. 
 
År 2006 startade Västerbottens läns landsting ett projekt, Salut, för att förbättra och förstärka 
folkhälsan bland barn och ungdomar i länet (11). Visionen med denna satsning är att ha 
världens friskaste befolkning år 2020. För att uppnå detta arbetar Salut-satsningen med 
hälsofrämjande och primärpreventiva insatser inom en rad olika områden, till exempel fysisk 
aktivitet, psykosocial hälsa och goda matvanor. Insatserna börjar med att vända sig till 
blivande föräldrar och sträcker sig till barnet är 19 år. Inom insatsområdet ”Goda Matvanor”, 
verkar Salut-satsningen bland annat för att ge barn och ungdomar goda måltidsvanor i skolan. 
All mat som serveras och säljs inom skolans område ska vara hälsosam och målet är att all 
försäljning eller servering av utrymmesmat helt ska plockas bort. Med start år 2008 
rekryterades tre skolor i Västerbotten till pilotskolor inom Salut-satsningen där man på olika 
sätt arbetade för att få ett hälsosamt utbud i skolcafeteriorna. Konceptet överfördes sedan från 
dessa till ytterligare en skola, en så kallad pilotspridningsskola. Arbetet mot ett hälsosamt 
utbud innebar att skolorna minskade andelen utrymmesmat i utbudet eller med andra metoder 
arbetade för att minska konsumtionen av denna, exempelvis genom prissättning och 
förändrade försäljningstider.  
 
Det finns även andra regioner i Sverige som arbetar för att minska andelen utrymmesmat i 
skolcafeteriorna. Eskilstuna kommun har beslutat att ingen utrymmesmat får säljas eller 
serveras på skolorna (12). Det som säljs är produkter med hög fiberhalt och lågt innehåll av 
fett och socker. Beslutet har tagits för att hjälpa eleverna att göra hälsosamma val och ge dem 
möjlighet till goda matvanor. På sikt hoppas kommunen att detta arbete leder till en förbättrad 
folkhälsa.   
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Författarnas definition av en hälsofrämjande skolcafeteria är en cafeteria som ser till hälsa i 
helhet. Den ska ha ett utbud fritt från läsk och godis med hälsosamma alternativ och 
ambitionen ska vara att främja sunda matvanor. 
 
För att fler skolor ska våga förändra sitt caféutbud och bli mer hälsofrämjande krävs det 
konkreta tips och råd på hur detta kan genomföras. Genom att lyfta fram goda exempel samt 
belysa eventuella problem ökar möjligheten att alla inblandade aktörer såsom skolledning, 
skolpersonal, elever, föräldrar och ekonomiskt ansvariga ska kunna acceptera och vilja 
förändra utbudet i skolcafeteriorna.  

2. Syfte 
Syftet med studien var att hitta de faktorer som kan leda till en lyckad och hälsofrämjande 
skolcafeteria baserat på intervjuer med föreståndare för verksamheterna. 

3. Metod 
Fyra fallstudier och två telefonintervjuer av cafeteriaverksamheter på högstadieskolor 
genomfördes. Alla intervjuer med caféföreståndarna innehöll frågor av både kvalitativ och 
kvantitativ karaktär (13). Studien gjordes på uppdrag av Salut-satsningen.  

3.1 Urval och rekrytering  
Kriterier för att få delta i studien var att informanterna skulle vara föreståndare för en 
skolcafeteria eller på annat sätt varit ansvarig för uppstartandet av en sådan, ha elevkontakt 
samt att skolcafeterian skulle arbeta för ett hälsosammare utbud. Totalt rekryterades sex 
informanter. Fyra från Västerbotten som tidigare medverkat som pilotskolor i Salut-
satsningen och två skolor från Eskilstuna. De fyra cafeteriaföreståndarna från Västerbotten 
kontaktades först via projektledaren för Goda Matvanor.  Därefter kontaktade författarna 
informanterna via telefon och samtliga tackade ja till deltagande i studien. De två 
cafeteriaföreståndare från Eskilstuna rekryterades via kommunens kostkonsulenter och båda 
tackade ja till en telefonintervju. Ett informationsbrev skickades ut till informanterna vilket 
beskrev syftet med studien och förklarade hur informanternas svar skulle behandlas (Bilaga 
1).  

Fem av skolcafeteriorna jobbade på olika sätt för ett hälsosammare utbud. Den sjätte var inte 
i drift men resultaten är från perioden då cafeterian var öppen. Skolorna från Eskilstuna 
inkluderades för att deras utbud var hälsosamt och författarna ville få inblick i hur det 
praktiska arbetet fungerade och om de lyckades behålla eleverna trogna till cafeterian. På 
skolorna i Västerbotten gav Salut-satsningen vägledning och hjälp genom kurser och 
undervisning i vad som är hälsosamt och hur man jobbar hälsofrämjande. Själva 
implementeringen av det hälsosamma utbudet var de enskilda skolornas ansvar. 

3.2 Datainsamling 
Inför intervjuerna utformades en frågeguide (Bilaga 2) som bestod av strukturerade 
intervjufrågor. Frågeguiden bestod av flera huvudfrågor med tillhörande följdfrågor vilka 
enbart ställdes om informanterna inte besvarade dem via huvudfrågorna. Frågeguidens 
huvudsyfte var att samma frågor skulle ställas till alla informanter för att skillnader och 
likheter enkelt skulle kunna utläsas ur materialet. De frågor som berörde Salut plockades 
dock bort vid intervjuerna med informanterna från Eskilstuna. Frågeguiden användes även för 
att minimera risken att något skulle glömmas bort samt som stöd för att få ett naturligt flyt i 
intervjuerna. Innan den första intervjun testades frågeguiden på en kostvetarstudent för att ta 
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reda på hur frågeguiden fungerade i tal, öva intervjuteknik och för att testa 
inspelningsutrustningen.  Efter testintervjun reviderades språket i frågeguiden för att frågorna 
skulle fungera bättre i tal. Frågeguiden reviderades ytterligare en gång efter den första 
intervjun, liknande frågor skrevs ihop och vissa frågor lades till. Inga av de ursprungliga 
frågorna togs bort.  

Insamlingen av data skedde i början av september 2010. Face-to-face intervjuer genomfördes 
på respektive högstadieskola med de fyra informanterna från Salut-satsningen.  I och med att 
författarna var på plats fick de möjlighet att få en inblick i cafeterians utbud och priser och 
även känna av atmosfären och föreståndarnas kontakt med eleverna. På grund av det 
geografiska avståndet intervjuades informanterna från Eskilstuna via högtalartelefon. 
Intervjuernas längd varierade mellan 17 och 44 minuter och samtliga intervjuer spelades in 
med en MP3- spelare.  

Båda författarna deltog i alla intervjuer. Vid intervjuerna agerade en intervjuare och en 
bisittare. Bisittaren deltog endast i intervjun om ordinarie intervjuare glömt eller missat något 
väsentligt. Vardera av författarna var aktiv vid tre av intervjuerna och bisittare vid tre. Vid 
face-to-face intervjuerna var detta en fördel då kroppsspråk och innebörder som inte 
uppfattades av inspelningen kunde diskuteras av författarna och komplettera intervjun. För att 
säkerställa att informanterna fick möjlighet att berätta om sådant som inte framkommit under 
intervjuerna ställdes i slutet av intervjun en fråga där de själva kunde lägga till väsentlig 
information.   

3.3 Analys 
Materialet analyserades med innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (14). Samtliga 
intervjuer transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna. Hela 
materialet färgkodades för hand och varje färg innehöll meningar och fraser av liknande 
betydelse.  Efter diskussion och genomgång av färgkodningarna identifierades de 
meningsbärande enheterna. För att hitta kärninnebörden kondenserades de meningsbärande 
enheterna och kodades därefter (Bilaga 3). Från koderna hittades kategorier och från dessa 
härleddes resultaten. Analysen gjordes för att få en bättre överblick över materialet, kunna 
härleda resultaten tillbaka till källan och finna samband som annars skulle vara svåra att hitta 
eller som författarna inte tänkt på samt för att minska risken att författarnas förförståelse 
skulle påverka materialet. Författarnas förförståelse innefattade kunskaper inom 
kostvetenskap samt egna erfarenheter från skolcafeterian under högstadietiden. 

3.4 Etiska aspekter  
I informationsbrevet förklarades att intervjun skulle spelas in och varför samt vad materialet 
skulle användas till. Vidare förklarades att inga enskilda kommentarer skulle vara möjliga att 
utläsa, att deltagandet var helt frivilligt och att deltagarna när som helst kunde avbryta sin 
medverkan i studien. Detta repeterades sedan muntligt innan varje enskild intervju. Enbart 
författarna hade tillgång till inspelningarna och transkriberingarna och båda raderades vid 
studiens slut. Vid citering i arbetet användes fiktiva namn för att garantera att kraven för 
anonymitet uppfylldes.  Alla informanter fick erbjudande om att ta del av den färdiga 
uppsatsen.  

4. Resultat 
Utifrån denna studie har fyra huvudpunkter framkommit som de viktigaste för en 
hälsofrämjande och lyckad skolcafeteria. Dessa fyra var förändring i cafeterians utbud, 
reglering av utrymmesmat, de vuxnas ansvar och ett antal motivationsfaktorer som direkt 
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eller indirekt uppmuntrade eleverna till att handla i cafeterian. Cafeterians utbud, reglering av 
utrymmesmat och de vuxnas ansvar var direkt kopplade till en hälsofrämjande skolcafeteria 
och hade påverkan på elevernas intag av utrymmesmat. För att göra cafeterian attraktiv för 
eleverna krävdes förutom ett hälsosamt utbud flera kringliggande faktorer.  

4.1 Förändring till ett mer hälsosamt utbud i skolcafeteriorna  
Grunden i en hälsofrämjande skolcafeteria är ett hälsosamt utbud. Två av skolorna hade gjort 
stora förändringar i utbudet efter ett kommunbeslut. All utrymmesmat var bortplockad och 
alla produkter som såldes var hälsosamma. De skulle ha en låg socker- och fetthalt och ett 
högt fiberinnehåll. Skolcafeteriorna i Västerbotten hade också gjort förändringar i utbudet 
men där låg fokus mer på att minska andelen utrymmesmat och utöka sortimentet på de 
hälsosamma produkterna. Alla sex skolor hade ett basutbud bestående av smörgåsar, frukt 
och varma och kalla drycker. Vissa sålde även yoghurt och drickyoghurt. Allt godis och all 
läsk var bortplockade från samtliga skolcafeteriors sortiment.  

Sedan införandet av hälsosamt utbud hade smörgåsarna fått en mer central roll i alla 
cafeteriornas utbud. De hade ökat i popularitet och var det i utbudet som sålde bäst. 
Variationen på smörgåsarna var dock stor och hade varierande grad av hälsosamhet. De två 
skolorna med direktiv uppifrån sålde endast fullkornsbröd med nyckelhålsmärkta pålägg. De 
andra hade ett mer växlande utbud av smörgåsar där brödet varierade från ljust till mörkt och 
de vanligaste påläggen var ost och skinka.  

Karin: ”Det går otroligt mycket mackor. Och sen varierar vi bröd. Nu har vi ett 
vitare bröd och sen blir det riktigt sådana här grova, man måste variera sig. Jag har 
lite olika utbud.”    

Utbudet av drycker varierade även det mellan skolorna. Skolorna i Eskilstuna serverade 
endast drycker utan tillsatt socker och populärast var naturliga fruktjuicer. På skolcafeteriorna 
i Salut-satsningen såldes sockrade drycker i olika omfattning men på en av skolorna hade 
nyttigare alternativ införts. Festis hade bytts ut mot Smakis och den varma chokladen mot 
Ögonblinken, alternativ som innehöll mindre socker. Då många av eleverna enligt 
informanterna inte drack kaffe eller te var det svårt att hitta bra alternativ som inte innehöll 
för mycket socker, smakade gott och sålde bra till eleverna. Alla cafeteriaföreståndarna på 
skolorna i Västerbotten var intresserade av att ta bort de sockrade dryckerna men 
kompromissade och behöll dem eftersom de upplevde att alternativen var att sälja vatten eller 
mjölk.  

Karin: ”Det är ju vårt stora problem vad som ska drickas… Så ska vi få kritik så är 
det ju på våra Festisar. Men det är ju det att valet är att de går och köper och har 
skåpen fulla (av Coca Cola) .” 

I samband med att alla skolcafeterior började med hälsofrämjande arbete minskades andelen 
utrymmesmat ner eller plockades bort helt. Efter införandet av Salut-satsningen hade tre av 
skolorna fortfarande kvar viss utrymmesmat i form av fikabröd. En skola hade kvar ett 
sortiment bestående av flera olika sorters fikabröd, den andra sålde chokladbollar och den 
tredje sålde enbart fikabröd bakat på hemkunskapen. Detta innebar dock en klar minskning i 
utbudet av utrymmesmat jämfört med tidigare.  

Sanna: ”Vi har tagit bort mycket, mycket, mycket (utrymmesmat). Det enda som vi 
inte tagit bort är chokladbollarna.”   
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För att genomföra förändringen till ett mer hälsosamt utbud togs utrymmesmaten bort i 
etapper. Då skolcafeteriorna påbörjade det successiva bortplockandet av utrymmesmat 
underlättade det om det skedde i samband med lov. Detta för att eleverna skulle ”vänja sig” 
vid det nya utbudet, protestera mindre och fortsätta handla i cafeterian. 

Linda: (som svar på frågan: Har kundflödet ändrats?)”Nej, de (eleverna) ger sig 
efter ett tag.  Och vi har liksom tagit bort successivt. I början tog vi bort godiset och 
drickan… I år har vi tagit bort kexchokladen helt... Så vi har inget sådant 
överhuvudtaget.”     

4.2 Olika sätt att reglera elevernas konsumtion av utrymmesmat  
I de två skolcafeteriorna i Eskilstuna fanns det efter ett kommunbeslut ingen utrymmesmat 
tillgänglig. De andra skolorna i undersökningen sålde fortfarande viss utrymmesmat men de 
valde att på olika sätt reglera elevernas konsumtion av denna. Två strategier som visat sig 
fungera var att arbeta med prissättning och att begränsa försäljningstiderna. 

Prissättning användes för att få eleverna att välja de nyttiga alternativen framför de onyttiga. 
De nyttiga alternativen subventionerades och såldes till inköpspris eller lägre medan de 
onyttiga alternativen var några kronor dyrare. Frukt och smörgås kostade tre till sex kronor 
medan fikabrödet kostade mellan fem och tio kronor. Ingen produkt var dock dyrare än tio 
kronor. Förutom att de nyttiga produkterna skulle vara subventionerade var det också viktigt 
att det skulle synas en tydlig mängdskillnad i vad man fick för pengarna. Eleverna skulle 
känna att de ville välja den stora mackan framför den lilla godbiten.   

 Kristina: ”En chokladboll måste vara minst lika dyr så man ser det, här står 
drickan och chokladbollen och här står drickan och dubbelmackan, det ska 
verkligen kännas att det är billigare att ta mackan. 

Genom att begränsa tiderna då utrymmesmat såldes i skolcafeteriorna kunde föreståndarna 
styra elevernas intag av fikabröd. Alla föreståndarna ansåg att intag av fikabröd på morgonen 
och förmiddagen inte ingick i hälsosamma matvanor och de ville inte att eleverna skulle se 
utrymmesmaten som ett alternativ till skollunchen. Av dessa anledningar såldes inget 
fikabröd under förmiddagarna på någon av skolorna.   

Cecilia: ”Efter lunch får de köpa chokladbollar och så. På morgonen får de köpa 
vanlig yoghurt, drickyoghurt och frukt och sådant, men inget slisk innan lunch. De 
ska ha ätit innan de får komma och handla sådant.” 

I en skolcafeteria begränsades tillgängligheten av utrymmesmat ytterligare till en 
eftermiddag i veckan. Utrymmesmaten togs inte bort helt då eleverna skulle ha något att se 
fram emot på fredagar. Ett totalförbud kunde också sända signalen till eleverna att det var 
fel att äta fikabröd och sötsaker även vid enstaka tillfällen.  

4.3 De vuxna har ett ansvar att verka som bra förebilder i skolan 
För att kunna påverka elevernas matvanor till det bättre var det alla vuxnas ansvar att 
föregå med gott exempel och välja nyttiga och hälsosamma mellanmål. Alla direktiv som 
fanns angående förtäring och försäljning av utrymmesmat som gällde för eleverna skulle 
också gälla för föreståndarna och lärarna och det var viktigt att alla följde dessa. För att 
underlätta det hälsofrämjande arbetet skulle hela skolan involveras, inte bara cafeterian. 
Om de vuxna inte följde de regler och direktiv som satts upp kunde eleverna uppleva det 
som dubbelmoral. Eleverna följde då inte heller reglerna samtidigt som de vuxna upplevde 
att det var svårt att motivera eleverna att göra hälsosamma val.  
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Kristina: ”Jo och så tycker jag att det blir dubbelmoral också… Man kan inte säga 
åt eleverna, ajabaja, och sen är det okej för oss. Vi måste ju ha en helhet.”  

4.4 Motivationsfaktorer för att få eleverna att handla i skolcafeterian 
För att uppmuntra eleverna att handla i skolcafeterian och därmed få en chans att påverka 
deras matvanor använde sig föreståndarna av olika motivationsfaktorer. Utbud och insatser 
som var direkt och indirekt riktade mot eleverna inverkade på deras motivation att gå till 
cafeterian.    

Ett varierande utbud av produkter som föll eleverna i smaken var den främsta 
motivationsfaktorn för att få eleverna att handla i skolcafeterian och därför var det enligt alla 
sex informanterna önskvärt att ha kvar en liten andel utrymmesmat. Detta för att få eleverna 
att fortsätta handla i cafeterian efter minskningen av utrymmesmat samt för att få dem mer 
positivt inställda till förändringen. På en skola i Eskilstuna märktes en markant minskning i 
kundflödet efter att all utrymmesmat plockats bort helt. 

Mona: ”Det är mycket färre elever som kommer till caféet nu (efter 
kommunalbeslutet)… det är markant kan jag säga (skillnaden)… Efter lunch, då de 
inte är hungriga utan bara vill ha något sött går de ju inte hit utan då går de upp till 
affären… De är så rädda om sina pengar så de går hellre upp till ICA och köper 
någonting.” 

En direkt påverkan på eleverna var att få dem delaktiga och involverade i driften av 
skolcafeterian. På tre av skolorna arbetade eleverna med att sköta den dagliga driften, de 
förberedde det som skulle säljas och skötte försäljningen. En tendens fanns att de blev mer 
benägna att göra sina inköp i skolcafeterian om de handlade av andra elever. De blev också 
mer trogna kunder till cafeterian om de kände att de kunde vara med och påverka vad som 
skulle säljas samt att de kunde se resultat av sina önskemål i utbudet. Utbudet kunde påverkas 
inom vissa ramar, de hade dock ingen möjlighet att återinföra något som av hälsoskäl 
plockats bort ur sortimentet.  

Fem av sex skolcafeterior gav eleverna möjlighet att påverka vad en eventuell vinst skulle 
användas till. Detta uppmuntrade eleverna att handla där istället för att gå till närliggande 
affärer. Det var viktigt att poängtera för dem att pengarna inte skulle gå till 
undervisningsrelaterat material eller skolaktiviteter. I en skola köptes till exempel nya spel 
och andra saker till uppehållsrummet in med jämna mellanrum och där såg eleverna ett direkt 
resultat av deras inköp i cafeterian.   
 

Linda: ” Vinsten den går till eleverna ja… Som idag har de varit här och bytt 
biljardduken till exempel, den kostar ju ett x antal tusen kronor.” 

En faktor som indirekt uppmuntrade eleverna till att gå till skolcafeterian var att det fanns 
engagerade vuxna där. De bidrog till en lugnare, tryggare och mer välkomnande miljö. 
Caféföreståndaren fungerade som en vuxenkompis utöver ansvarig för caféet och närvarande 
lärare bidrog till mindre konflikter eleverna emellan.  

Sanna: ”I en bra miljö ska ungdomarna trivas och våga komma till cafeterian och 
fika. Det finns ju vissa som inte vågar komma ned, de sitter bara på avdelningarna 
och sådant vill jag inte ha. Då har vi kommit överens om med skolan att lärarna får 
gratis fika om de sitter där under rasterna och skolan har gjort schema för 
lärarna.” 
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Den fysiska miljön i och runt cafeterian var även den viktig för att uppmuntra eleverna att 
vistas där. Bland annat ljussättningen, bullernivån, hela möbler och rena lokaler var 
bidragande till en mysig och välkomnande cafeteria.  

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
För att få ett bredare underlag till studien behövdes fler än de fyra ursprungliga informanterna 
från Salut-satsningen. De övriga två informanterna lades till för att de arbetade för ett 
hälsosamt utbud. Därigenom antogs det att de hade kunskaper om vilka faktorer som kan leda 
till en hälsofrämjande och lyckad skolcafeteria. Skolorna i Eskilstuna genomförde 
förändringen på direktiv uppifrån medan skolorna i Västerbotten genomförde förändringen på 
eget initiativ med hjälp av Salut-satsningen. Detta gjorde att varje enskild skola i 
Västerbotten satte sin egen definition på vad som är hälsofrämjande medan de i Eskilstuna 
hade en färdig definition och riktlinjer att följa i och med kommunbeslutet. Tillsammans 
skulle dessa sex skolor ge ett helhetsperspektiv på vad föreståndarna ansåg vara viktiga 
faktorer i en hälsofrämjande skolcafeteria. Författarna använde samma intervjuguide vid 
samtliga intervjuer för att få ett material som var konsekvent och jämförbart. Den innehöll 
många frågor och täckte in ett stort område samtidigt som den lämnade utrymme för 
informanterna att ge kompletterande svar, vilket stärkte den interna validiteten (15). Då alla 
sex intervjuer var genomförda ansåg författarna att teoretisk mättnad hade uppnåtts eftersom 
alla informanter hade gett liknande information, detta ökade resultatens trovärdighet.   

Studiens reliabilitet stärktes av att båda författarna var närvarande vid alla intervjuer. Därmed 
kunde bisittaren koncentrera sig på informantens kroppsspråk och tonläge vilket, enligt 
författarna, gav en bättre helhetsbild. Vid de två intervjuer som genomfördes över telefon kan 
pålitligheten ha sänkts något då det inte var möjligt att iaktta informanternas kroppsspråk. 
Författarna upplevde att informanterna gav uppriktiga svar i sakfrågor och var villiga att dela 
med sig av sina erfarenheter. Detta stärktes av att vissa berättade saker som de inte ville 
skulle föras vidare. 

Vid den första kontakten med informanterna framkom det att studien skulle genomföras av 
koststudenter vilket kan ha påverkat informanterna vid intervjutillfället. Denna vetskap kan 
ha lett till att de försökte framställa sin verksamhet i så god dager som möjligt. Författarna 
upplevde även att det vid samtal om vissa kostfrågor var svårt att behålla neutraliteten och 
inte ge positiv eller negativ feedback.  

En svaghet i studien är att det inte framkommer om eleverna faktiskt har ändrat sina 
matvanor. Ett bra komplement till studien hade därför varit en enkät till eleverna för att ta 
reda på om deras matvanor ändrats och skolcafeterians roll i denna eventuella förändring. 

5.2 Resultatdiskussion 
Alla skolcafeterior ansåg att de idag arbetade hälsofrämjande trots att de kommit olika långt. 
Problemet var att alla hade olika definitioner på vad som utgjorde en hälsofrämjande 
skolcafeteria. En del tyckte att den var hälsofrämjande om all utrymmesmat hade plockats 
bort och alla produkter som såldes hade en låg socker- och fetthalt medan andra ansåg att den 
var hälsofrämjande om den inte sålde godis eller läsk. Livsmedelsverkets Bra Mat i Skolan 
rekommenderar noll försäljning av utrymmesmat i skolcafeteriorna (8). Cafeteriorna i 
Eskilstuna uppfyller dessa rekommendationer medan skolorna i Salut-satsningen har en bit 
kvar då de fortfarande serverar fikabröd och söta drycker. Att uppfylla Livsmedelsverkets 
rekommendationer är ett eftersträvansvärt slutmål men det hälsofrämjande arbetet måste även 
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ses i relation till hur arbetet såg ut tidigare. Att informanterna från Västerbotten ansåg sig 
vara hälsofrämjande kan bero på att de jämför tidigare utbud med det de har idag. Relativt 
sett är ett utbud som innehåller en begränsad mängd fikabröd och söta drycker hälsosammare 
än ett utbud främst bestående av godis och läsk.  Cafeteriaföreståndarnas olika definitioner på 
en hälsofrämjande skolcafeteria baserades på hur föreståndarna arbetade idag, vilka 
förändringar de genomfört samt deras tidigare kunskaper och erfarenheter. 

Hur hälsosam en produkt är kan ses ur två perspektiv, dels om den uppfyller vissa 
näringsmässiga rekommendationer och dels i jämförelse med mindre nyttiga alternativ. 
Utifrån det senare perspektivet kan alla produkter sägas vara hälsosamma om de jämförs med 
ett mindre hälsosamt alternativ.  På förmiddagarna när eleverna inte fick köpa fikabröd såldes 
mer smörgåsar och då är en smörgås på vitt bröd med smör och ost ett nyttigare och bättre 
alternativ än en chokladboll. Om målet däremot är att uppfylla Livsmedelsverkets 
rekommendationer kan en sådan smörgås inte längre räknas som hälsosam.  

Skolan ska fungera som en förebild för ungdomars matvanor (7, 8, 16). Som en del i goda 
matvanor och för att skolcafeterian ska verka hälsofrämjande bör eleverna informeras om vad 
de hälsosamma produkterna som säljs innebär. Att inte ge eleverna tillräcklig information kan 
ge motsatt effekt mot vad man vill uppnå. Ett exempel är när ren fruktjuice säljs i cafeterian 
under premissen att den är hälsosam. Även om rena fruktjuicer inte innehåller något tillsatt 
socker och är rika på c-vitamin är de inte villkorslöst nyttiga. Sett till energiinnehåll är de mer 
energirika än de sockrade drycker som säljs på andra skolor och även juice har skadlig verkan 
på tänderna (17, 18). Stämpeln som nyttig i samband med juicens låga pris i skolcafeterian 
och dess sötma kan därför bidra till att eleverna utvecklar en vana att använda juice som 
törstsläckare vilket kan leda till överkonsumtion. Att barnen tidigt lär sig vad som är nyttigt 
och i vilken mängd är viktigt. Detta framkommer i en svensk undersökning som visar att de 
matvanor barnen lär sig i skolan tar de med sig hem (19).  

Utifrån vår studie är en kombination av prissättning och begränsade öppettider det bästa för 
att begränsa elevernas konsumtion av utrymmesmat. Prissättningens effektivitet då det gäller 
att påverka elevernas val av livsmedel i skolcafeterian framkom i denna undersökning och 
bekräftas även av en tidigare studie (10). Efter smak är priset det viktigaste när människor 
köper mat. Eftersom en del skolor sålde vissa nyttiga produkter till inköpspris eller lägre kan 
det vara svårt att sänka priserna på dessa ytterligare. Däremot kan en måttlig prishöjning på 
de onyttiga livsmedlen få en dubbel positiv effekt. Eleverna får ytterligare ett incitament till 
att köpa nyttiga produkter och intäkterna per onyttig produkt ökar och kan täcka en del av 
förlusten för de nyttiga.  

Att begränsa tillgängligheten av fikabröd till eftermiddagar är en strategi som kan verka både 
positivt och negativt på elevernas matvanor. Det som kan betraktas som positivt är att det 
enbart har möjlighet att köpa smörgåsar vilket är ett bra mellanmål mellan frukost och lunch. 
Utrymmesmaten blir heller inte en ersättning för lunchen. Samtidigt ger det signaler till 
ungdomarna att inga livsmedel är förbjudna och att utrymmesmat inte är uteslutet ur en sund 
livsstil.  Det negativa är att då det säljs varje dag kan eleverna lära sig att fikabröd är 
vardagsmat. Om dessa strategier, i kombination med varandra eller var för sig, får eleverna 
att välja det nyttigaste tillgängliga alternativet och därigenom förbättrar sina matvanor har 
cafeterian verkat hälsofrämjande. 

I Eskilstuna finns inte problemet med att få eleverna att välja rätt. Däremot är det ett problem 
att få eleverna att handla i skolcafeterian vilket är en förutsättning för att kunna påverka deras 
matvanor. I dagsläget går eleverna inte i lika hög utsträckning som tidigare till cafeterian och 
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den troligaste orsaken är att utrymmesmaten har plockats bort helt. En annan orsak kan vara 
att de på en skola inte fick ta del av vinsten från cafeterian och elevernas motivation att 
handla i cafeterian då kan ha minskats. Denna orsak är dock inte trolig eftersom eleverna 
slutade handla i cafeterian i samband med bortplockandet av utrymmesmaten. Då de istället 
går till närliggande butiker är det naivt att tro att de inte köper utrymmesmat. Att förbjuda 
försäljning av utrymmesmat i skolcafeterian för att förhindra att eleverna äter det varje dag 
kanske inte är rätt väg att gå för att förbättra elevernas matvanor. Kanske är det bättre att 
tackla problemet från ett annat håll? Genom att ha kvar viss utrymmesmat i skolcafeterian 
och samtidigt implementera hälsodebatten i undervisningen kan eleverna få de verktyg och 
den hjälp de behöver för att göra de rätta valen, de bör få möjligheten att ta ansvar för sin 
egen kropp. Får eleverna dessa verktyg i skolan har de bättre förutsättningar att göra smarta 
matval senare i livet (19, 20). 

Resultaten från denna studie kan förhoppningsvis bidra till att fler skolcafeterior vågar ta 
steget och börja arbeta hälsofrämjande.  

6. Slutsats 
De finns flera faktorer som kan leda till en hälsofrämjande och lyckad skolcafeteria. Den 
viktigaste är ett brett och varierat utbud av hälsosamma produkter. Samtidigt är det viktigt att 
begränsa utbudet av utrymmesmat och elevernas konsumtion av denna. Utrymmesmaten kan 
plockas bort helt via ett kommunbeslut eller så kan elevernas konsumtion minskas genom 
prissättning och reglerade försäljningstider. De vuxna bör föregå med gott exempel som en 
del i att lära eleverna goda matvanor. För att uppmuntra eleverna att handla i cafeterian bidrar 
en rad indirekta och direkta faktorer som elevdelaktighet, möjlighet att påverka vad vinsten 
ska användas till, engagerade och närvarande vuxna och en trevlig miljö i och runt cafeterian.   

7. Författarnas bidrag till arbetet 
Båda författarna har deltagit vid planering, datainsamling och bearbetning av material. 
Rapporten har skrivits och sammanställts gemensamt. 

8. Tack  
 Författarna vill först och främst tacka alla cafeteriaföreståndare som tog sig tid och ställde 
upp på en intervju. Tack riktas också till projektledaren för Salut-satsningens område ”Goda 
Matvanor” vid Västerbottens läns landsting för kommentarer och synpunkter. Sist men inte 
minst ett stort tack till Gustav Wikström som gav värdefull hjälp, synpunkter och 
kommentarer.  
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  Bilaga 1 (1/1) 

 
 

Hej!   
Vi har varit i kontakt med dig tidigare och fått ditt medgivande till en intervju angående din 

skolas arbete med att driva en hälsofrämjande cafeteria.  

Inför intervjun tänkte vi kort informera om syftet med studien och ge annan viktig 

information. 

Syftet med studien är att hitta de faktorer som kan leda till en lyckad och hälsofrämjande 

skolcafeteria. Utifrån svaren ska vi, på uppdrag av Västerbottens läns landsting och Salut-

satsningen, sammanställa ett material med tips och råd till andra skolcafeterior som vill satsa 

på ett nyttigare och mer hälsosamt utbud.  

Intervjun beräknas ta max en timme och hela intervjun kommer att spelas in för att underlätta 

för oss vid analysen. 

Det ni berättar för oss ligger till grund för vår uppsats som kommer att finnas tillgänglig på 

DiVA, en universitetsdatabas, samt via det material som vi kommer att utforma åt 

landstinget. Enbart författarna kommer att veta vem som bidragit med enskild information. 

Efter bearbetning och analys kommer den inspelade intervjun att raderas. 

Det ska betonas att: 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas. 

Om ni så önskar så kan vi skicka den färdiga uppsatsen med e- post då den är klar i början av 

november. 

Tack så mycket för ditt deltagande. 

Med vänlig hälsning Louise och Linnea 

 

Louise Johansson    Linnea Lundmark 
073- 629 64 65    070- 270 32 7
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Intervjufrågor 

Informanter 
Vad är dina arbetsuppgifter runt skolcafeterian? 
 Har du några andra arbetsuppgifter på skolan? 
 Jobbar det någon i cafeterian utöver dig?  

 

Hälsofrämjande skolcafeteria 
Var Salut-satsningen ett startskott eller fanns tanken att börja med ett mer hälsosamt utbud 
redan innan? 
 
Har cafeterian ett samarbete med någon annan för att få ett mer varierat och hälsosamt utbud, 
exempelvis hem- och konsumentkunskapen eller lokala företag? 
Tycker du att skolcafeterian är hälsofrämjande? 
 
Vad anser du är en hälsofrämjande skolcafeteria? 
 
Hur har det gått att ställa om till en hälsofrämjande skolcafeteria?  
  Vad upplevdes enkelt och vad upplevdes som en utmaning? 

 
Anser du att du har fått tillräcklig hjälp från Salut för att bedöma vad som är hälsofrämjande 
utbud?  
 Kan du utveckla det? 

Utbud och öppettider 
Vilka är era öppettider? 
 Vad är det som styr vilka öppettider ni har? 

 
Vilka förändringar har skett i sortimentet sen ni började med hälsofrämjande utbud? 
  Är det något mer du skulle vilja ändra på?  

 
Vad säljs det mest av idag? 
 Är det någon förändring om du jämför med innan det hälsofrämjande utbudet 

infördes? 
 
Säljer ni något frukostpaket eller liknande? 
 Finns det någon möjlighet för de barn som inte äter frukost hemma att köpa något? 

 
Ser utbudet likadant ut under dagen eller varierar det? 
 
Ser utbudet likadant ut under veckan? 

Ekonomi och drift 
Vem bestämmer över utbudet? 
 Elever, fritidsledare, utomstående, annan? 

 
Vem står för kostnaderna för inköp och liknande i skolcafeterian?
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Vem får vinsten? 
 Är det viktigt att skolcafeterian är vinstdrivande? 

 
Vad får eleverna att köpa nyttigt framför onyttigt?  
 Exempelvis pris, utbud, öppettider, tillgång till andra butiker osv. 

 
Hur har ni resonerat när ni bestämt vad de olika produkterna ska kosta för eleverna? 
 Förekommer subventionering på nyttiga livsmedel?  
 Var det extra höga priser på onyttiga livsmedel?  
 Används marknadspris på alla produkter? 

 
Hur har försäljningen förändrats sedan ni införde de hälsofrämjande alternativ? 
 
Har kundflödet förändrats sedan ni införde hälsofrämjande utbud? 

 

Elevernas reaktioner och marknadsföring 
Uppmärksammades det att skolcafeterian skulle byta utbud innan själva förändringen skedde?  
 På vilket sätt? 
 I vilken utsträckning? 
 Var de bara riktat mot elever eller fick föräldrar och lärare också ta del av 

informationen? 
 
Vad var de spontana reaktionerna från eleverna när man bytte utbud?  
 Kan du ge några exempel på kommentarer som eleverna gav? 

 

Personalens reaktioner 
Har arbetsbördan för de som jobbar i cafeterian ändrats sen ni införde hälsofrämjande utbud? 
 Kan du utveckla på vilket sätt den förändrats? 

 
Vad kände du då ni började med det här projektet? 
 Känner du likadant idag? 

 

Allmänna reaktioner och upplevelser 
Om du skulle ge tre tips eller råd till andra skolor som vill starta upp en skolcafeteria med 
hälsofrämjande utbud, vilka skulle de vara? 
 
Tycker du att liknande ska införas på alla skolor i kommunen?  
 Kan du utveckla ditt svar? 

 
Är det något annat du vill tillägga? 
 
Får vi återkomma till dig om det skulle uppstå frågor under analysen av intervjun? 
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Analysexempel 

Meningsbärande enheter Kondenserad menings- 
bärande enheter 

Kod 

”Men det vi gjorde 
egentligen var att vi 
bestämde helt enkelt med 
eleverna vad vi skulle ha för 
utbud.” 
 
”Sen fick de även lämna 
förslag på vad de tyckte 
saknades i cafét (utbud). Då 
fick varje klass skriva om de 
tyckte det var något de ville 
förändra eller lägga till.” 
 
”Jo absolut, vi kommer ta till 
oss sådant som de har haft 
åsikter om(utbudet).” 
 
”… det är väl att fråga 
eleverna helt enkelt, vad de 
vill ha. Att man gör någon 
form av matråd så de får 
smaka på olika saker. De vet 
ju inte riktigt vad det 
smakar… (Paus) Ja, vad kan 
man göra mer? Låt dem vara 
med.” 

 
 
Eleverna fick vara med att 
bestämma utbud. 
 
 
Eleverna fick lämna förslag 
på vad de saknade eller ville 
förändra i utbudet. 
 
 
 

Elevernas åsikter når fram 
till skolcafeterians 
föreståndare. 

 

Medbestämmande genom 
provsmakning. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eleverna har möjlighet att 
påverka utbudet. 

 

 

Exempel på en kategori 

 

 

 

 

 

  

Begränsning av 
utrymmesmat 

Ett brett utbud av 
hälsosamma produkter 

Eleverna handlar i 
skolcafeterian  

Faktorer som bidrar till en lyckad 
och hälsosam skolcafeteria 
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