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Sammanfattning 

Bakgrund Sedan 2011 är det lag i Sverige på att det ska serveras näringsriktig 

skollunch i grundskolan. Rektorn bör se till att det finns förutsättningar för eleverna, till 

exempel tidpunkten för måltiden och trivseln i skolrestaurangen, så att de går och äter 

lunch. Faktorer som logistiken och ljudnivån i skolrestaurangen påverkar elevernas 

matlust. Denna studie kommer att utgå ifrån the Five Aspects Meal Model (FAMM), en 

pedagogisk modell som ser till måltidens helhet. 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur högstadieelever upplever 

restaurangmiljön på sin skola i en kommun i norra Sverige. 

Metod En pappers- och webbaserad enkätundersökning genomfördes på tre skolor i en 

kommun i norra Sverige. Enkäten bestod av 14 frågor och bearbetades och analyserades 

i IBM SPSS Statistics 20.  

Resultat Antal elever som deltog i studien var 254 stycken varav 137 killar och 117 

tjejer. Större delen (65,4%) av eleverna åt lunch 5 dagar i veckan i skolan Majoriteten 

av eleverna (60,6%) upplevde att det var högljutt i skolrestaurangen. På skola B var det 

en signifikant större andel av eleverna (73,2 %) som åt lunch före klockan 11.00 1-2 

gånger i veckan i jämförelse med skola A (11,1 %) och skola C (6,0 %) (p=0,000). På 

skola B svarade 28,9% av eleverna att de upplevde långa köer 3-5 dagar i veckan. 

Motsvarande siffror för skola A och B var 16,7% respektive 13,3% (p=0,003).  

Slutsats Eleverna var tillfreds med flera aspekter kring måltidsmiljön i sina 

skolrestauranger. De upplevde dock att bland annat att stress, högljuddhet och långa 

köer behövde förbättras för en mer trivsam miljö. 

  



 

 
 

Abstract 
Background The law which governs school food/mealtimes in Sweden since 2011 

states that well-balanced and nutritious meals shall be served to pupils in a conducive 

environment. School principals should ensure that the pupils are given the right 

conditions during mealtimes.  Factors such as logistics and noise level in the school 

restaurant affect pupils’ appetite. The study will be based on the Five Aspects Meal 

Model (FAMM), an educational model taking the whole meal into consideration. 

Objective The aim of this study was to investigate how middle-school pupils 

experience their restaurant environment in their schools in a municipality in the north of 

Sweden. 

Method A physical and an online questionnaire were distributed in three schools in a 

municipality in the north of Sweden. The questionnaire consisted of 14 questions. Data 

collected were processed and analyzed in IBM SPSS Statistics 20. 

Results A total of 254 pupils participated in the study comprising 137 boys and 117 

girls. About two thirds of the pupils (65.4 %) ate lunch 5 days a week in school. The 

majority of pupils (60.6 %) felt that it was loud in the school restaurant. At school B 

there was a significantly greater proportion of pupils (73.2 %) who ate lunch before 11 

am 1-2 times a week in comparison with school A (11.1%) and school C (6.0%) 

(p=0.000). At school B, 28.9% of the pupils responded that they experienced long 

queues 3-5 days a week. The corresponding figures for school A and B were 16.7 % and 

13.3% (p = 0.003). 

 Conclusion The pupils’ from all three schools were satisfied with several aspects of the 

meal environments in their school restaurants. Although, experiences including stress, 

loudness and long queues needed to be improved for a  more pleasant environment. 
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1 Bakgrund 
Barnbespisning förekom redan inom folkskolan år 1845, men det är fortfarande okänt 

när den första skolmaten serverades i Sverige(1). Sedan början av 1900-talet har staten 

utvecklat skolmaten genom att arbeta för att den ska vara kostnadsfri och näringsriktig, 

men även göra den till en måltid. 

Sedan 1 juli 2011 är det lag i Sverige på att det bland annat ska serveras näringsriktig 

mat i skolan (2). Enligt den nya skollagen ska alla elever i grundskolan erbjudas en 

måltid utan kostnad varje skoldag. Skolmåltiden ska betraktas som en del av 

utbildningen, vilket innebär att skollagens bestämmelser om systematiskt kvalitetsarbete 

kan tillämpas när det gäller näringsriktiga skolmåltider. Skolinspektionen anser också 

att det är viktigt att rektorn ser till att det finns förutsättningar för eleverna för att kunna 

äta skollunch. Det kan exempelvis handla om att anpassa tidpunkten för måltiden och 

den allmänna trivseln i skolrestaurangen. Folkhälsoinstitutet (FHI), Livsmedelsverket 

(SLV) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar med lagstiftning och 

målsättningar som är liknande skollagens krav. Deras uppdrag och ambitioner är dock 

bredare än skolinspektionens inspektioner och innefattar även aspekter som miljö och 

trivsel, vuxen närvaro och tidpunkt för måltiden i skolrestaurangen (3). SLV och 

Skolverket har fått i uppdrag av Utbildningsdepartementet att skolmaten i Sverige ska 

vara näringsriktig samt se till måltidens utformning (2). Måltidens utformning innefattar 

exempelvis stämningen i restaurangen, möte med personalen samt rummets miljö så 

gästerna tycker det är trevligt och trivsamt att äta där.  

Studier har visat att elever som äter skollunch har bättre förutsättningar till att lära (2) 

(4). Elever som var mätta och belåtna kunde lättare fokusera på skolarbetet och det 

bidrog till en lugnare stämning på och mellan lektionerna. En review från 2005 visade 

att de skolbarn som åt frukost bland annat förbättrade sina studier genom att få bättre 

verbal förmåga, kognitiv funktion, minne, kreativitet och fysisk uthållighet (5). Hälsan 

påverkades positivt av en bra och lugn måltid med social interaktion eftersom det 

underlättade matsmältningen, förbättrade näringsupptaget samt minskade stressnivån 

(6). 

Skolmatens vänner utförde 2008 en undersökning på landets politiker och kostchefer/ 

kostansvariga som visade att de inte har någon riktig uppfattning om hur många elever 

som hoppar över lunchen på skolan (7). Rapporten visade att 12 % av eleverna hoppade 

över skollunchen. I samma undersökning utreddes även hur kostcheferna/kostansvariga 

uppfattade miljön i skolrestaurangerna. Resultatet visade att de kommuner i landet som 

prioriterade skolmatsfrågor även bedömdes ha en bättre miljö i skolrestaurangerna. 

Undersökningen av Skolmatens vänner från 2008 följdes upp av ytterligare en 

undersökning för att se vad som hade förändrats sedan den tidigare undersökningen (8). 

Där ställdes det bland annat en öppen fråga angående framtiden där 

kostcheferna/kostansvariga fick skriva vad de ansåg vara en framtidsutmaning:  

“Att höja den positiva helhetsupplevelsen av att äta i en skolrestaurang. Att få 

´alla´, dvs barn såväl som lärare, elever och övriga att uppskatta skolmaten.” 

“Att kunna servera god och näringsberäknad mat och kunna erbjuda en lugn och 

trivsam matsalsmiljö.” 
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Det kan finnas många orsaker till att elever väljer att inte gå till skolrestaurangen eller 

att inte äta upp maten (9-10). Maten är en endast en del av upplevelsen och god mat kan 

bli förstörd av en otrevlig måltidsmiljö (11). Det kan bland annat handla om upplevelsen 

av det begränsande utrymmet i lokalen och den bristfälliga tiden som rasten kan 

innebära (6). Tiden som krävs för måltiden förkortas vid brist på social gemenskap, det 

går fortare att äta (6, 12). Det kan vara svårt att kombinera en lugn måltid med social 

samvaro eftersom det kan leda till en känsla av trängsel och att ljudnivån blir alldeles 

för hög. Valet att inte gå och äta i skolrestaurangen kan också bero på hur logistiken 

kring servering och diskinlämning fungerar (10, 13). Logistiken har visat sig ha en stor 

inverkan på trivseln i skolrestaurangen, men även hur ljudnivån blir i slutändan. Med 

bra logistik blir det mindre spring i skolrestaurangen och därigenom blir det bättre 

matro. En lugn och trivsam miljö i skolrestaurangen medverkar till att barnen känner sig 

lugnare och tar sig tillräckligt med tid för att äta (12, 14). 

The Five Aspects Meal Model (FAMM) är inspirerad av Guide Michelin´s 

bedömningsgrunder (15-16). Det är en modell som ser till helheten av måltiden och är 

ett konstruktivt och heltäckande stöd till de som planerar och arbetar med offentliga 

måltider. Modellen kallas också ”all-inclusive perspective of the meal”. Det är viktigt 

att försöka ge varje gäst en optimal upplevelse av måltiden vid varje specifik situation, 

även vid offentliga måltider. En av delarna i modellen är styrningen såsom ekonomi, 

upphandling och exempelvis lagar. Den andra delen som behandlas i modellen är 

stämningen som även innefattar produkten, mötet och rummet. Rummets faktorer 

innefattar logistik, ljud, material, och den allmänna upplevelsen av rummet, det vill säga 

restaurangen på skolorna (17). 

Miljön och stämningen i skolrestaurangen är två faktorer som kan påverka 

smakupplevelsen på maten och bidra till att eleverna går och äter maten som serveras av 

skolan (2, 9-10). Detta ämne är intressant att undersöka eftersom arbetet med den 

pedagogiska modellen FAMM är något som blivande kostvetare bör ha insikt i för att 

det är en del i arbetet som pågår i de flesta kommuner i landet. Det är alltså viktigt att 

lägga mer fokus på att skollunchen ska vara en måltid och inte bara mat. Resultatet kan 

ge en fingervisning till huvudmän och måltidsservice i vad de behöver arbeta med inom 

måltidsmiljön i framtiden. 

2 Syfte  
Syftet med studien var att undersöka hur högstadieelever upplever restaurangmiljön på 

sin skola i en kommun i norra Sverige. 

3 Metod 
Utifrån studiens syfte var en kvantitativ metod med en nätbaserad enkät mest lämpad 

för att få in så många svar som möjligt under en kort period (18) (Bilaga 1). 

Datainsamlingen utfördes i en kommun i norra Sverige under en period på en vecka där 

det totalt medverkade högstadieelever från tre olika skolor. Författarna valde även att 

besöka skolrestaurangerna på de tre skolorna och ta kort för att bilda sig en uppfattning 

om restaurangmiljön på respektive skola. 

3.1 Urval  
Valet av målgruppen högstadieelever bestämdes på ett möte med måltidsservice på 

kommunen, där urvalet begränsades till högstadieelever på tre skolor beroende på 
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skolornas tillgång till datorer. Antalet elever som fanns att tillgå på de tre skolorna var 

cirka 465 elever. Eftersom denna uppsats skrivs på uppdrag från en kommun i norra 

Sverige så hade måltidsservice en idé om uppsatsens innehåll. Vid mötet hade de tankar 

kring målgrupp och att uppsatsen skulle skrivas utifrån den pedagogiska modellen 

FAMM med fokus på rummet. 

3.2 Datainsamling 
Information om studien skickades till rektorerna och föräldrarna via kostekonomerna på 

måltidsservice i kommunen. I dessa brev fanns det information om att studien var 

frivillig och att alla svar skulle hanteras konfidentiellt (Bilaga 2 och 3). Efter mötet med 

kommunen visade det sig att en (skola C) av de tre skolorna inte hade tillgång till 

datorer vilket var tanken från början så att alla deltagare kunde fylla i den nätbaserade 

enkäten. Detta löstes genom att författarna besökte skola C och delade ut enkäten till 

alla tillgängliga högstadieelever under besökstiden. Svaren från enkäterna i pappersform 

fördes in i IBM SPSS Statistics 20.0 för analys tillsammans med de andra enkätsvaren 

från den nätbaserade enkäten. Kommunen önskade att den enda rutnätsfrågan (fråga 

sex) i enkäten skulle utökas från en fyragradig likertskala till en sexgradig likertskala 

eftersom de då ansåg att eleverna kommer behöva ta mer ställning i sitt svar. 

Enkäten skapades i Google Drive (Bilaga 1). Enkäten behandlade elevernas upplevelse 

av rummet och tog cirka tio minuter att genomföra. Enkäten innehöll 14 obligatoriska 

frågor med slutna svarsalternativ och en frivillig fråga där eleverna hade möjlighet att 

skriva kommentarer. Sista frågan på enkäten var frågan: ”Har du några fler 

kommentarer eller förslag till förändringar av miljön i din skolrestaurang?”. Vid den här 

frågan kunde eleverna lämna skriftliga upplevelser och förslag till förbättringar på 

skolrestaurangen. Författarna valde ut de kommentarer som rörde restaurangmiljön. 

Alla frågor förutom två var flervalsfrågor. Fråga sex var en påståendefråga med 

svarsalternativ på en sexgradig likertskala där eleverna kunde kryssa i vilken 

utsträckning de höll med eller inte. Tio stycken av enkäterna var inte korrekt ifyllda 

eftersom eleverna antingen inte såg eller valde att inte svara på frågan. Bortfallet som 

var på de tio enkäterna varierade mellan 1-3 frågor per enkät men dessa enkäter togs 

ändå med i analysen. 

När första utkastet av enkäten var färdig utfördes det en pilotstudie via ett 

bekvämlighetsurval på åtta informanter i en annan kommun som uppfyllde 

inklusionskriterierna för studien. Efter pilotstudien ändrades fråga sex i enkäten 

eftersom likertskalan inte fungerade, men det gick att lösa genom att likertskalan 

numrerades i enkäten istället för att endast ha alternativen håller helt med och håller inte 

med och blanka rutor däremellan (19-20). 

3.3 Databearbetning och analys 
All data registrerades automatiskt i Google Drive och konverterades till Excel och 

därefter till IBM SPSS Statistics 20 för analys. Chi-två test och Fisher’s Exact Test 

användes för att undersöka skillnader mellan skolorna samt könen (21). I den öppna 

frågan valdes de kommentarer som rörde måltidsmiljön ut för sammanställning. 

Kategorisering av likertskalan gjordes genom att gruppera svarsalternativ 1-2 som håller 

med, 3-4 som neutrala och 5-6 som håller inte med inför analysen. Signifikansnivån 

sattes till p<0,05 för samtliga test.  
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3.4 Etiska aspekter 
Information skickades ut till föräldrarna via rektorerna om undersökningen och vad den 

innefattade eftersom eleverna var under 15 år. Där fick föräldrarna möjlighet att tacka 

nej ifall de inte ville att sitt barn skulle vara med i enkätstudien och de hade även 

möjlighet att kontakta oss vid eventuella frågor. I enkätens inledning fanns information 

om att enkäten var frivillig att fylla i och anonym. Eleverna kunde välja att avbryta sin 

medverkan efter den påbörjats genom att välja att inte skicka in enkäten. 

4 Resultat 

4.1 Beskrivning av skolorna 
Författarna valde att besöka och göra observationer av högstadieskolornas 

skolrestauranger för att bilda sig en uppfattning av elevernas fysiska måltidsmiljö. Skola 

A upplevdes av författarna som mörk med omoderna färger såsom mörkbrun, grön och 

ett mörkt golv som hade svårt att reflektera ljus. Väggarna var klädda med träpanel som 

var träfärgade och förvisso absorberade ljud men även också ljuset som fanns i 

restaurangen. Lamporna som hängde i taket var vita, runda och tygbeklädda. Gardinerna 

i restaurangen var omoderna med ett rörigt uttryck. Stolarna var av trä och borden var 

av trä med rostfri underdel och olika till formen, både runda och rektangulära. Möblerna 

upplevdes vara av traditionell skolrestaurangkaraktär. Skolan ligger i området cirka 2 

km från centrum. Vid den här skolan gick ca 300 elever från årskurs 4 till 9. 

Skola B hade relativt ljust golv och brunt tegel på övre delen av väggen, det var även 

högt i tak i restaurangen. Serveringsdisken var inbyggd innanför ett avgränsat rum med 

genomskinliga väggar. Gardinerna var ljusa men upplevdes små eftersom det var höga 

fönster i restaurangen. Stolarna var av trä, sitsen blåfärgad och borden var av trä med 

blåa underdelar och olika till formen både runda och rektangulära. Möblerna upplevdes 

vara av traditionell skolrestaurangkaraktär. Skolan ligger centralt i en stadsdel ca 3 km 

söder om centrum och hade ca 220 elever årskurs 7-9. Upptagningsområdet för skolan 

var elever från byar söder om staden. 

Skola C upplevdes nyrenoverad med ljusa färger på väggarna och ett ljust golv. Många 

fönster med bra ljusinsläpp och gardinerna upplevdes lagom i färg, form och mönster.  

Stolarna var svarta och borden gråa med rostfria underreden på både stolar och bord. 

Det fanns även dukar utlagda på borden och skärmväggar var utställda i restaurangen. 

Möblerna upplevdes vara av modernare traditionell skolrestaurangkaraktär. Skolan 

ligger centralt i ett samhälle 35 km norr om centrum. Skolan hade ca 350 elever från 

årskurs F-9. 
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4.2 Redovisning av deltagare 
Informanterna i studien uppgick till 254 högstadieelever fördelade på tre olika skolor 

(Tabell 1).  

Tabell 1. Redovisning av antalet elever visat i n (%), en kommun i norra Sverige, 

vårterminen 2014. 

Elever 

Skola n (%) Årskurser n (%) Kön n (%) 

Skola A  72 (28,3) 7:an    81 (31,9) Tjejer  117 (46,1) 

Skola B  97 (38,2) 8:an    64 (25,2) Killar  137 (53,9) 

Skola C  85 (33,5) 9:an  109 (42,9)     

 

4.3 Resultat från skolorna 
Resultatet visade att 65,4% av det totala antalet elever på skolorna åt lunch varje dag i 

skolan. Det var endast 1,2 % av totala antal elever som aldrig åt lunch på skolan. På 

skola A valde 2,8 % av eleverna att inte äta skollunch, på skola B var det 1,0 % och vid 

skola C åt alla skollunch (Figur 1). Det var ingen signifikant skillnad mellan skolorna i 

hur många dagar i veckan som eleverna valde att äta lunch (p=0,051). 

 

Figur 1. Hur ofta eleverna valde att äta lunch visat i procent, en kommun i norra 

Sverige, vårterminen 2014.  

Av det totala antalet elever på skolorna upplevde 39,8% att deras matlust påverkades av 

restaurangmiljön, av dessa var det 20,4% av killarna och 29,9% av tjejerna som åt 

mindre på grund av stress (Figur 2). Det var ingen skillnad mellan tjejerna och killarna i 
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hur deras matlust påverkades av restaurangmiljön (p=0,064). 

 

Figur 2. Hur killar och tjejers matlust påverkades av skolrestaurangmiljön visat i 

procent, en kommun i norra Sverige, vårterminen 2014. 

Det var ingen skillnad mellan skolorna i hur elevernas matlust påverkades av 

restaurangmiljön (p=0,925). Det var 24,8% av totala antal elever som ansåg att 

matlusten påverkades genom att de åt mindre på grund av stress. Vid skola B var 

påverkan av matlusten störst genom att eleverna åt mindre på grund av stress med 

25,8% jämfört med skola C 24,7% och skola A 23,6% (Figur 3). 
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Figur 3. Hur elevernas matlust påverkades av skolrestaurangmiljön på de olika 

skolorna visat i procent, en kommun i norra Sverige, vårterminen 2014. 

Det var ingen skillnad mellan skolorna i hur ofta lärare åt i skolrestaurangen (p= 0,398) 

(Tabell 1). På skola A svarade 38,9% av eleverna att lärarna åt lunch varje dag i 

skolrestaurangen. Motsvarande siffror för skola B och C var 45,4% och 47,1%. Studien 

visade att det var ingen signifikant skillnad mellan skolorna vad gällde om lärarna åt vid 

samma bord som eleverna (p=0,199). Svaren som eleverna gav om lärarna Nej, aldrig 

(äter vid eget bord) svarade skola A 8,3 %, skola B 1,3 % och skola C 9,6 %. På skola B 

svarade 2,1 % av eleverna att lärarna inte åt i skolrestaurangen motsvarande siffror på C 

var 1,2% och vid skola A åt lärarna i skolrestaurangen.  
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Tabell 1. Högstadieelevers (n = 253, 252) upplevelse av hur ofta lärarna åt i 

skolrestaurangen och om de åt vid samma bord som eleverna visat i n (%), en kommun i 

norra Sverige, vårterminen 2014. 

Fråga Svarsalternativ Skola A n (%) Skola B n (%) Skola C n (%) p-värde 

Äter lärare i 
skolrestaurangen 

n=253 

Ja, varje dag  28 (38,9) 44 (45,4) 40 (47,1) 

0,398 

3-5 dagar i veckan  32 (44,4) 33 (34,0) 35 (41,2) 

1-2 dagar i veckan 10 (13,9) 18 (18,6) 9 (10,6) 

Nej, aldrig 2 (2,8) 2 (2,1) 0 (0,0) 

Äter lärarna vid 
samma bord som 

eleverna i 
skolrestaurangen 

n= 252 

Ja, varje dag 9 (12,5) 12 (12,4) 5 (5,9) 

0,199 

3-5 dagar i veckan 28 (38,9) 38 (39,2) 23( 27,1) 

1-2 dagar i veckan 29 (40,3) 34 (35,1) 46 (54,1) 

Nej, aldrig (äter vid 
eget bord) 

6 (8,3) 11 (11,3) 8 (9,4) 

Lärarna äter inte i 
skolrestaurangen 

0 (0,0) 2 (2,1) 1 (1,2) 

 

Det var ingen skillnad mellan skolorna i elevernas upplevelse av restaurangmiljön när 

det gällde om eleverna fick äta lunch samma tid varje dag, om det fanns tillräckligt med 

sittplatser och om de fick sitta och äta med sina kompisar (p = 0,095- 0,495) (Tabell 2). 

Eleverna svarade att de aldrig åt lunch vid samma tid varje dag med 20,8% på skola A, 

23,7% på skola B och 17,6% på skola C. På skola A var det 22,2% som upplevde att det 

1-2 dagar i veckan fanns tillräckligt med sittplatser i skolrestaurangen respektive 15,5% 

från skola B och 11,8% från skola C. Eleverna upplevde att de 1-2 dagar i veckan fick 

sitta och äta med sina kompisar där skola A svarade 4,2%, skola B 1,0% och skola C 

2,4%. Att eleverna på skolorna upplevde att de aldrig fick äta med sina kompisar var 

skola C inte representerad samtidigt som skola A svarade 1,4% och skola B 2,1%. 
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Tabell 2. Högstadieelevers (n = 251, 252, 250) upplevelse om de åt lunch vid samma tid 

varje dag, om det fanns tillräckligt med sittplatser och om de fick sitta med sina 

kompisar visat i n (%), en kommun i norra Sverige, vårterminen 2014. 

Fråga Svarsalternativ Skola A n (%) Skola B n (%) Skola C n (%) p-värde 

Äter du lunch 
samma tid varje 

dag 
n=251 

Ja, varje dag 4 (5,6) 7 (7,2) 2 (2,4) 

0,495 

3-5 dagar i veckan 25 (34,7) 26 (26,8) 22 (25,9) 

1-2 dagar i veckan 28 (38,9) 41 (42,3) 43 (50,6) 

Nej, aldrig 15 (20,8) 23 (23,7) 15 (17,6) 

Finns det 
tillräckligt med 

sittplatser i 
skolrestaurangen 

n=252 

Ja, varje dag 9 (12,5) 20 (20,6) 26 (30,6) 

0,095 

3-5 dagar i veckan 45 (62,5) 58 (59,8) 46 (54,1) 

1-2 dagar i veckan 16 (22,2) 15 (15,5) 10 (11,8) 

Nej, aldrig 2 (2,8) 4 (4,1) 1 (1,2) 

Upplever du att 
du får sitta och 
äta med dina 

kompisar 
n=250 

Ja, varje dag 62 (86,1) 77 (79,4) 70 (82,4) 

0,331 

3-5 dagar i veckan 6 (8,3) 17 (17,5) 9 (10,6) 

1-2 dagar i veckan 3 (4,2) 1 (1,0) 2 (2,4) 

Nej, aldrig 1 (1,4) 2 (2,1) 0 (0,0) 

 

Totalt var det 33,3% av eleverna som åt lunch före klockan 11.00 1-2 dagar i veckan. . 

På skola B var det en signifikant större andel av eleverna (73,2 %) som åt lunch före 

klockan 11.00 1-2 dagar i veckan i jämförelse med skola A (11,1 %) och skola C (6,0 
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%)(p=0,000) (Figur 4).

 

Figur 4. Äter eleverna lunch före klockan 11.00 någon dag visat i procent, en kommun i 

norra Sverige, vårterminen 2014. 

Resultatet visade att det var 20,2% av de totala antalet elever som ansåg att det var 

långa köer 3-5 dagar i veckan. Det var en signifikant skillnad mellan skolorna i hur 

eleverna upplevde långa köer i skolrestaurangen (p=0,003) (Figur 5). På skola B 

svarade 28,9% av eleverna att de upplevde långa köer 3-5 dagar i veckan. Motsvarande 

siffror för skola A och B var 16,7% respektive 13,3%.   
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Figur 5. Upplevelse av långa köer i skolrestaurangen visat i procent, en kommun i 

norra Sverige, vårterminen 2014. 

4.4 Restaurangmiljön på skolorna 
Resultatet för hur eleverna på de tre skolorna upplevde restaurangmiljön visas i tabell 1. 

Det var ingen skillnad i elevernas upplevelse av restaurangmiljön när det gällde trivsel, 

lugn, högljudd och stressig miljö (p=0,052-0,640). Skola C var den skola som var mest 

nöjd (55,3%) med hur trevligt det var i skolrestaurangen, sedan följde skola B (47,4%) 

och skola A (36,1%). I alla skolor var det minst antal elever som höll med om att det var 

lugnt i skolrestaurangen i skola A (15,3%), skola B (17,5%) och skola C (24,7%). Större 

delen av eleverna upplevde att det var högljutt i skolrestaurangen, där 55,6% höll med i 

skola A, 58,8% i skola B och 67,1% i skola C. Det var skola B (40,2%) som upplevde 

mest stress i skolrestaurangen, skola A (26,4%) och skola C (27,1%).  
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Tabell 1. Elevernas (n=254) upplevelse av restaurangmiljön visat i n (%), en kommun i 

norra Sverige, vårterminen 2014.  

Restaurangmiljön Skola A n (%) Skola B n (%) Skola C n (%) p-värde 

Trevlig 

Håller helt med 26 (36,1) 46 (47,4) 47 (55,3) 

0,052 Neutral 34 (47,2) 39 (40,2) 34 ( 40,0) 

Håller inte med 12 (16,7) 12 (12,4) 4 (4,7) 

Lugn 

Håller helt med 11 (15,3) 17 (17,5) 21 (24,7) 

0,342 Neutral 39 (54,2) 43 (44,3) 34 (40,0) 

Håller inte med 22 (30,6) 37 (38,1) 30 (35,3) 

Högljudd 

Håller helt med 40 (55,6) 57 (58,8) 57 (67,1) 

0,640 Neutral 22 (30,6) 26 (26,8) 19 (22,4) 

Håller inte med 10 (13,9) 14 (14,4) 9 (10,6) 

Stressig 

Håller helt med 19 (26,4) 39 (40,2) 23 (27,1) 

0,211 Neutral 33 (45,8) 32 (33,0) 34 (40,0) 

Håller inte med 20 (27,8) 26 (26,8) 28 (32,9) 

Bra möblerat 

Håller helt med 38 (52,8) 53 (54,6) 56 (65,9) 

0,095 Neutral 21 (29,2) 36 (37,1) 22 (25,9) 

Håller inte med 13 (18,1) 8 (8,2) 7 (8,2) 

Bra flöde 

Håller helt med 43 (59,7) 64 (66,0) 60 (70,6) 

0,299 Neutral 17 (23,6) 22 (22,7) 20 (23,5) 

Håller inte med 12 (16,7) 11 (11,3) 5 (5,9) 

Bra luft 

Håller helt med 34 (47,2) 63 (64,9) 50 (58,8) 

0,053 Neutral 29 (40,3) 20 (20,6) 28 (32,9) 

Håller inte med 9 (12,5) 14 (14,4) 7 (8,2) 

Fräsch och ren 

Håller helt med 17 (23,6) 35 (36,1) 34 (40,0) 

0,137 Neutral 39 (54,2) 46 (47,4) 42 (49,4) 

Håller inte med 16 (22,2) 16 (16,5) 9 (10,6) 

Bra 

rumstemperatur 

Håller helt med 30 (41,7) 63 (64,9) 42 (49,4) 

0,030 Neutral 29 (40,3) 23 (23,7) 33 (38,8) 

Håller inte med 13 (18,1) 11 (11,3) 10 (11,8) 

Tillräcklig 

belysning 

Håller helt med 48 (66,7) 78 (80,4) 72 (86,7) 

0,037 Neutral 21 (29,2) 16 (16,5) 10 (12,0) 

Håller inte med 3 (4,2) 3 (3,1) 1 (1,2) 

Bra färger 

Håller helt med 22 (30,6) 43 (44,3) 44 (51,8) 

0,018 Neutral 34 (47,2) 46 (47,4) 30 (35,3) 

Håller inte med 16 (22,2) 8 (8,2) 11 (12,9) 

 

Det var ingen signifikant skillnad i elevernas upplevelse av restaurangmiljön när det 

gällde möblering, flöde, luft, ren och fräsch miljö (p=0,053-0,299). 
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Flertalet av eleverna höll med om att det var bra möblerat, i skola A (52,8%), skola B 

(54,6%) samt skola C (65,9%). På skola A var det 22,2% som inte höll med om att det 

var rent och fräscht i skolrestaurangen, på skola B 16,5% respektive 10,6% på skola C. 

Merparten av eleverna höll med om att det var bra flöde i skolrestaurangen. I skola A 

var det 59,7%, i skola B var det 66,0% och i skola C var det 70,6% som upplevde att 

flödet var bra. Eleverna höll i större utsträckning med om att det var bra luft i 

skolrestaurangen och i skola A var det 47,2%, i skola B var det 64,9% och i skola C var 

det 58,8% som upplevde bra luft. 

Det var en signifikant skillnad mellan skolorna i hur eleverna upplevde 

rumstemperaturen (p = 0,030), tillräcklig belysning (p=0,037) och bra färger (p=0,018) i 

skolrestaurangerna. Eleverna på skola A (18,1%) var mindre tillfreds med 

rumstemperaturen än eleverna på skola B (11,3%) och (11,8%) på skola C. På skola A 

svarade 66,7% av eleverna att restaurangen hade bra belysning och motsvarande siffror 

på skola B och C var 80,4% respektive 86,7%. På skola A höll inte eleverna med 

(30,6%) i samma utsträckning om att det var bra färger i skolrestaurangen jämfört med 

skola B (44,3%) respektive skola C (51,8%). 

4.5 Elevernas tänkbara idéer för att förbättra miljön deras skolrestaurang 
Eleverna hade tillfälle i enkäten att valfritt kommentera restaurangmiljön på deras skola, 

där det var 32 elever som hade lämnat kommentarer i den öppna frågan. Genomgående 

kommentarer på de tre skolorna var att de önskade fler bord och stolar eller större bord 

med fler stolar. Dekoration var något som eleverna önskade mer av, och en del av 

eleverna gav förslaget att måla om i skolrestaurangen. En viss stress upplevdes från 

eleverna när det till exempel var god mat och det då bildades köer. Om de fick stå i kö 

blev upplevelsen att rasten blev kort och de fick stressäta med påföljd att eleven inte 

blev mätt. Vad gäller köer var ett förslag att schemalägga matrasterna lite olika och det 

andra var att få längre lunchraster. Stress upplevdes också när måltidspersonalen kom 

och torkade bord och ställde upp stolar medan eleverna fortfarande satt och åt. Det som 

annars var genomgående på skolorna var att de tyckte att personalen skulle torka borden 

oftare för att det skulle bli fräschare, renare och inte låg matrester på borden. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Studien genomfördes på tre skolor i norra Sverige vilket kan påverka studiens 

generaliserbarhet på grund av det snäva urvalskriteriet. Könsfördelningen i studien var 

53,9% pojkar och 46,1% flickor vilket endast skiljer sig 4,8 % mot riket i stort (22). 

Resultatet kan användas som guidning för andra skolor för att påvisa var det kan finnas 

brister i måltidsmiljön och hjälp till förbättring. Enkäten utformades med få frågor för 

att den inte skulle ta för lång tid att fylla i. Språket anpassades till målgruppen för att få 

en högre grad av reliabilitet (20). Elevernas tolkning av innebörden av orden i enkäten 

kan ha påverkat validiteten negativt. Eftersom det utfördes en pilotstudie innan samt att 

författarna var närvarande vid utlämningen av enkäterna på skola C gjorde att eleverna 

kunde ställa frågor om de inte förstod något ord. De som gjorde den nätbaserade 

enkäten på lektionstid kunde ställa frågor till sina mentorer och därmed ökade 

validiteten. Valet av en nätbaserad enkät var framförallt för att få in så många svar som 

möjligt samt att det underlättade databearbetningen. En fördel med enkäter är att 

frågorna är formulerade på exakt samma sätt och forskningseffekten minimeras och blir 

densamma för alla (23). En kvalitativ intervjustudie hade troligtvis gett mer utförlig 
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information om elevernas åsikter eftersom de hade kunnat ge mer detaljerade och 

nyanserade förslag till förbättringar av miljön, eftersom det hade funnits möjlighet att 

ställa följdfrågor. Vid en kvantitativ studie kan det finnas en risk att studien avbryts av 

eleven om frågan/ordet inte är begriplig. 

I fråga 8-14 i enkäten var svarsalternativen inte ömsesidigt uteslutande. Det gäller 

frekvenserna ”Ja, varje dag” och ”Ja, oftast 3-5 gånger i veckan”. Det kan ha påverkat 

resultatet eftersom eleverna kan ha svarat att det var mer sällan än vad det var i 

verkligheten. 

Hade alla högstadieelever på de tre skolorna fyllt i enkäten så hade antal svar kommit 

upp till 465 elever, men svarsandelen kom upp till 54,6%. Det externa bortfallet kan ha 

påverkat resultatet. Då en bortfallsanalys inte var möjlig att genomföra är det dock inte 

möjligt att uttala sig om eventuell över- eller underrepresentation när det gäller 

uppfattningar om restaurangmiljön Det var ett internt bortfall på tio av enkäterna. 

Bortfallet var så litet och bedömdes inte påverka resultatet. Den största gruppen som 

svarade var niondeklassare med 49,2%. Studien genomfördes på lektionstid och 

eventuellt kunde det berott på att niorna hade de mest engagerade mentorerna som såg 

till att det togs tid till att fylla i enkäten, och att de hade tillfälle att fråga mentorerna 

vilket kan ha ökat validiteten. Eftersom enkäten genomfördes på lektionstid och inte på 

elevernas fritid kan det ha inneburit att eleverna tog sig tillfälle att fylla i sista frågan 

som var frivillig, där de kunde fylla i sina kommentarer kring måltidsmiljön och inte 

kände någon stress när de fyllde i enkäten. Att enkäten var internetbaserad gjorde att vi 

fick fullständigt ifyllda enkäter från skola A och B och de kunde ha avbrutit studien när 

de ville under svarstiden. Vid skola C var författarna närvarande när enkäten fylldes i 

vilket kunde ha stressat eleverna eftersom författarna stod och väntade på enkäterna. En 

annan faktor kan ha varit att eleverna kände sig tvingade att fylla i enkäten fastän den 

var frivillig eftersom författarna var närvarande när enkäten fylldes i.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
I relation till FAMM och rummet var eleverna i mångt och nöjda med flera aspekter 

kring skolrestaurangmiljön men det var också flera aspekter som skulle kunna förbättras 

för att öka elevernas trivsel i restaurangmiljön. Resultatet visade att det var ett fåtal 

elever på skola A och B som aldrig åt lunch på skolan, medan eleverna på skola C alltid 

åt lunch. Skillnaden mellan skolorna var inte signifikant och det handlade om få elever 

vilket gör att man inte kan dra några slutsatser. Det kan ändå vara värt att notera att det 

fanns en skillnad i måltidsmiljö som skulle kunna bidra till att det fanns elever på skola 

A och B som aldrig åt skollunch.  Skola A hade en ganska dunkel restaurang med 

omoderna färger, på skola B påtalade eleverna långa köer och brist på färg i 

restaurangen medan restaurangen på skola C var ljus och luftig.  

Måltidsmiljön påverkade till viss del elevernas matlust, inga signifikanta skillnader 

kunde dock urskiljas mellan skolorna eller mellan killar och tjejer. Enligt FAMM har 

måltidsmiljön en stor inverkan på upplevelsen av måltiden och därigenom påverkas 

matlusten positivt eller negativt (15-16). Det är viktigt vid skapandet av en 

restaurangkänsla att det finns något fint att fästa blicken på (24). Eleverna hade vissa 

kommentarer om dekoren att de önskade mer av detta. Dekoren kan skapas av eleverna 

själva på bildlektionen, eller att de laminerar in olika intressanta och roliga 
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tidningsartiklar som man kan ha på bordet för läsning och som dekor. En salladsbuffé 

med vackra skålar och serveringsbestick förhöjer känslan i restaurangen (24).  

Denna studie visade att lärare oftast åt i skolrestaurangen, vid skola C upplevde 47,1 % 

av eleverna att lärare åt i skolrestaurangen varje dag, men det var ingen signifikant 

skillnad mellan skolorna. En av orsakerna till att alla elever inte upplevde att det är 100 

% närvaro från lärarna vid måltiden kan vara att deras pedagogiska lunch var 

schemalagd på annan tid än deras egen lunch. Det kan även vara att eleverna inte 

uppmärksammar lärarnas pedagogiska närvaro i skolrestaurangen. Jakobson och 

Nordlund visade i en studie att eleverna upplevde det positivt att lärarna åt i samma 

lokal som dem (10). Den pedagogiska lunchen bidrar till att ge eleverna en positiv syn 

på mat då de ser att även lärarna äter av skolmaten (2). Under lunchen har barnen 

tillfälle att prata med pedagogen om maten, som t.ex. varifrån maten kommer, samt att 

pedagogen kan uppmuntra eleverna till att smaka maten. Att äta skollunchen är ett 

tillfälle att umgås socialt och ett tillfälle att främja den psykiska och fysiska hälsan. 

Barn gör inte som vi säger - de gör som vi vuxna gör! (25). Flera studier visar att 

skolmåltiden är något som erbjuds alla elever men sedan är det upp till eleverna om de 

väljer att gå och äta eller inte, eftersom lunchen oftast inte är schemalagd och 

därigenom obligatorisk (3, 9, 14, 26). I en undersökning av Jacobson och Nordlund 

undersöktes cirka 1760 elever i åldrarna 14-16 år på 28 högstadieskolor i de flesta län i 

Sverige (10). Det var 88 % av eleverna som åt av dagens huvudrätt på mätdagen och 

cirka 45 % av eleverna som åt av dagens huvudrätt generellt sett. Måltidsmiljön ansågs 

vara viktig för eleverna eftersom en fräsch, trivsam och inbjudande miljö gjorde att en 

större andel av eleverna åt. Enligt en undersökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

om Göteborgs skolmiljö gavs ett högre totalbetyg av eleverna till de skolor där eleverna 

upplevde en bra restaurangmiljö (27). De elever som ofta åt av skolmaten trivdes bättre 

i skolrestaurangen och ansåg att serveringen fungerade bra (10). Dessa elever kände sig 

mer pigga och mådde bättre i skolan än de elever som inte åt skollunch.  

Majoriteten av eleverna upplevde långa köer på skolorna 1-2 dagar i veckan. Längre 

köer kan leda till att eleverna upplever stress under lunchen vilket visade sig i den 

öppna frågan i enkäten där vissa elever kommenterade att de ville ha lite längre raster. 

Det kan även bero på att schemaläggningen inte var optimal vilket kan leda till 

köbildning eftersom skolrestaurangen inte rymmer så många åt gången. Tiden som 

eleverna bör ha till att äta bör vara 20 minuter (2). Enligt Davis och Heineke tycker inte 

kunder om att stå i kö (28). Det påverkar deras förväntningar och uppfattningar om 

företaget. Det är inte alltid viktigt hur länge kunden stod i kö, utan hur uppfattningen 

blev av väntan samt hur nöjd kunden var i slutändan. 

Resultatet visade att 73,2% av eleverna på skola B åt lunch 1-2 dagar i veckan före 

klockan 11.00. Detta kan bero på olika faktorer som att det ibland kan vara 

problematiskt för rektorerna att schemalägga luncherna så att det passar för alla samt att 

en för liten skolrestaurang kan vara en faktor som påverkar lunchtiden. Anvisningar om 

schemaläggningen av skollunchen bör ligga mellan klockan 11.00 och 13.00 för att det 

inte ska gå för lång tid mellan målen samt att eleverna har någorlunda regelbundna 

måltider (2, 29). I en review av Stroebele och De Castro undersöktes ätbeteenden i den 

västerländska kulturen (12). Studien visade att bra måltider i början av dygnet gör att 

deltagarna presterar bättre och förebygger småätandet av energirika livsmedel och 

överkonsumtionen av mat senare under dygnet. Med utgångspunkt från det kan det vara 

intressant att ställa sig frågan om de elever som väljer bort eller inte har tillgång till att 
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äta frukost och inte heller har pengar eller möjlighet att köpa detta kan ha nytta av en 

tidig schemalagd lunch?  

Det var färre elever på skola A som upplevde belysningen och färgerna i 

skolrestaurangen var bra jämfört med skola B och C. Då författarna besökte skolorna 

upplevdes restaurangen i skola A som mörk och med omoderna färger och möbler. 

Färger, belysning och möbler har en viktig inverkan på måltidsmiljön (24, 30).  En 

studie av Yildirima et al. visade att yngre människor har en större förmåga att bli 

psykiskt påverkade av färgerna i en restaurang där de målade om en restaurang två 

gånger i olika färger för att mäta upplevelsen av restaurangen (31). Färger har en 

psykologisk inverkan på hur man upplever miljön och har en lugnande inverkan (12). 

En dämpad belysning kan ge en känsla av att det blir mysigare i restaurangen och kan 

ge en lugnande effekt på matgästerna (12, 24). Färger och belysning bör väljas samtidigt 

eftersom de associeras tillsammans och påverkar den psykiska upplevelsen. Måla om i 

restaurangen kan vara ett sätt för att förändra upplevelsen och ljuset. Olika sorters 

belysning kan bidra till att man uppfattar dels färger på annat sätt, men det kan också bli 

en mysigare känsla med en mer dämpad belysning. En förbättring som man kan göra är 

att byta ut textilier till ljusare färger som upplevs mer välkomnande, textilier i en lokal 

bidrar även till att transporten av ljud dämpas.  Ljuddämpande effekt fås även genom att 

sätta upp rumsavskiljare och större blommor som tar upp en del av ljudet och bidrar till 

en fräschare luft i rummet. Detta är viktigt att ha i åtanke eftersom eleverna upplevde att 

det var högljutt i skolrestaurangerna. Det är också viktigt att bord och stolar har olika 

former och storlekar så att matgästerna kan välja att sitta vid den typen av möbler som 

matgästen finner bekväm. Alla dessa faktorer inverkar på matgästens upplevelse av 

restaurangmiljön, vilket medför att det påverkar hur länge matgästen väljer att sitta i 

restaurangen och hur mycket som konsumeras av maten. När måltidsmiljön upplevs 

inbjudande, fräsch och välkomnande var det en större andel av eleverna som valde att 

gå och äta lunch (10). 

Vid skola A ansåg inte riktigt eleverna att det var en lika bra rumstemperatur när de åt 

lunch som skola B och C. Rumstemperaturen var inte möjlig för författarna att bedöma, 

dels var vistelsen i lokalen under för kort tid och sedan hade författarna ytterkläder på 

sig. Lokalen kan ha ett acklimatiserat värmesystem och kanske då inte hinner anpassas 

efter vädret (32) eller att lokalens färger, ljus samt utformning kan vara en faktor i hur 

kallt gästerna upplever det (12, 31). Det är viktigt att gästerna i restaurangen har en bra 

rumstemperatur utan drag eller varma eller kalla ställen för att trivas och sitta längre 

(24). Det är även viktigt att se till att luften är fräsch och kan rensas på starka lukter. En 

bra luftkvalitet och temperatur är viktigt för eleverna eftersom det kan påverka deras 

hälsa positivt (33). Eleverna förbättrar sin prestation och de är närvarande på skolan i 

och med att sjukfrånvaron sjunker med bättre kost.  

6 Slutsats 
Eleverna var tillfreds med flera aspekter kring måltidsmiljön i sina skolrestauranger. I 

relation till FAMM och rummet upplevde dock eleverna att bland annat stress, 

högljuddhet och långa köer behövde förbättras för en mer trivsam måltidsmiljö. Ett bra 

sätt att få bra förslag till förändring av miljön i skolrestaurangen är att ta hjälp av 

eleverna och eventuellt göra en arbetsgrupp så de får engagera sig för att få en 

förändring som de uppskattar. 
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7 Yrkesrelevans 
Studiens resultat visar att det finns många olika förbättringspotentialer i 

skolrestaurangerna för att eleverna ska känna sig ännu mer tillfreds med måltidsmiljön. 

Det är viktigt för yrkesverksamma kostvetare inom kostsektorn att vara medveten om 

sammanhanget av hela måltiden samt att samarbeta, få bra relationer och kunna vägleda 

alla yrkesgrupper som ska samverka till miljön i skolrestaurangen. Det som är viktigt att 

uppnå i en verksamhet är att det finns ett helhetsperspektiv på verksamheten genom hela 

produktionsprocessen, från planering till nöjd kund. 

8 Författarnas bidrag till arbetet 
LI och MJ har planerat undersökningen, utformat enkäten, besökt skolorna, sökt 

referenser, genomfört datainsamlingen samt bearbetat och analyserat data tillsammans. 

Uppsatsen har författats tillsammans. 

9 Tack 
Vi vill tacka rektorerna, måltidsservice och eleverna som deltog i studien samt alla 

vänner som hjälpt och stöttat oss under studiens gång. 
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Hej! 

Vi är två koststudenter från Umeå Universitet som under vecka sex kommer att bedriva en 

undersökning på ditt barns skola som senare kommer att användas i vårt examensarbete. 

Undersökningen kommer innefatta ditt barns uppfattning och upplevelse av restaurangmiljön 

på skolan. Undersökningen kommer att ske i form av en webbenkät som tillhandahålls via 

mentorerna. Vi vill härmed informera om att det är valfritt för ditt barn att fylla i enkäten och 

att informationen kommer behandlas konfidentiellt. Denna information ges ut till er föräldrar 

för att ni ska kunna ha möjlighet att neka ert barns deltagande i studien. Om ni väljer att ert 

barn inte ska delta i studien så är det bara att säga till barnet att inte fylla i enkäten. 

Vi skulle uppskatta om ditt barn fyller i enkäten eftersom det är till stor hjälp för vår studie! 

Vid frågor om studien kontakta: 

Linda Isaksson, 0738348424, liis0009@student.umu.se  

Maria Johansson, 0703165242, majo0415@student.umu.se 

Med vänlig hälsning/Linda Isaksson och Maria Johansson 

 

mailto:liis0009@student.umu.se
mailto:majo0415@student.umu.se
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Hej! 

Vi är två kostvetarstudenter som läser kostvetenskap på Umeå Universitet med inriktning mot 

ekonomi, och det är nu dags för oss att skriva C-uppsats. Vår studie kommer att handla om 

hur eleverna upplever och uppfattar sin restaurangmiljö och vi skulle uppskatta om 

högstadieeleverna på din skola kunde vara med i denna enkätstudie.  

Studien kan bidra med information tillkommunen om hur skolrestaurangerna kan förbättras så 

att miljön upplevs varm och välkomnande för eleverna. Detta är viktigt för att eleverna ska 

välja att gå och äta lunchen som serveras och tillgodose sig den näring som behövs för att 

orka med skoldagen. Tidigare studier har exempelvis visat att elever som äter lunch har lättare 

att ta till sig den information som ges.  

Din skolas deltagande skulle betyda väldigt mycket för vår studie och för er kommun. Vi är 

därför tacksamma för svar på enkäten så snart som möjligt. 

Vid eventuella frågor så hör gärna av er! 

Linda Isaksson, 0738348424, liis0009@student.umu.se   

Maria Johansson, 0703164252, majo0415@student.umu.se  

 

Med vänliga hälsningar  

Linda Isaksson och Maria Johansson  
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