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SAMMANFATTNING	  	  

Bakgrund	   I Sverige ökade den totala köttkonsumtionen mellan åren 2000-2010 med 20 % 
per capita. Rekommendationer från Svenska Livsmedelsverket är däremot att minska intaget 
av charkprodukter och rött kött, samt att öka intaget av grönsaker och baljväxter.	  	  
 
Syfte Syftet med denna studie var att inom Umeå kommuns projekt, “En vegetarisk dag i 
veckan”, utvärdera elevers upplevda delaktighet kring skollunchen samt deras inställning till 
och efterfrågan av vegetarisk skollunch. 
 
Metod I programmet esMakerNX2 utformades en enkät som delades ut via mail, samt i 
pappersform till elever vid en gymnasieskola i Umeå kommun som deltog via ett 
bekvämlighetsurval, vårterminen 2014. Insamlat data analyserades i IBM SPSS Statistics 21 
med signifikansnivån p<0,05. 
 
Resultat Totalt besvarades 122 enkäter varav 68 flickor och 54 pojkar. Studien visade att 51 
% (n=62) alltid åt skollunchen då det endast serverades vegetarisk kost. Flickor valde det 
vegetariska alternativet oftare än pojkar (p<0,001). Nästan hälften av alla respondenter, 48 % 
(n=28), valde det vegetariska alternativet främst för att det var gott. Resultatet visade även att 
14 % (n=17) av respondenterna åt vegetariskt oftare sedan projektet startade och 9 % (n=10) 
åt vegetariskt mer sällan.  
 
Slutsats Det fanns delade meningar bland elever om vegetarisk kost. Nästan hälften av 
eleverna valde att inte äta skollunchen då det endast serverades vegetarisk kost, därmed sågs 
en generellt låg efterfrågan av den. Intresset av vegetarisk kost var högre bland flickor än 
pojkar. Projektet påverkade ett fåtal gymnasieelever att äta vegetarisk kost oftare vilket tyder 
på att förändra måltidsval är ett stort arbete där mer kunskap och arbete krävs. 
 	  



 

ABSTRACT	  

Background Meat consumption increased in Sweden between the years 2000-2010 with 20 
% per capita. Meanwhile, there are recommendations from the Swedish National Food 
Agency to reduce intake from charcuteries and red meat, as well as to increase intake of 
vegetables and pulses. 
 
Objective The purpose of this study was to evaluate Umeå municipality’s project: “A 
vegetarian day once a week”, through assessing upper secondary school pupil’s attitudes to 
and perceived demand of vegetarian school lunch as well as their participation at mealtimes at 
a school in Umeå.  
 
Method A questionnaire was designed in the program esMakerNX2. The questionnaire was 
distributed through mail and as a paper-based version in an upper secondary school in the 
municipality of Umeå, during the spring of 2014. Convenience sampling was used. Data 
collected were analyzed in IBM SPSS Statistics 21 with a significance level of p<0,05.  
 
Results A total of 122 pupils participated, 68 girls and 54 boys. About half of the participants, 
51 % (n=62), ate every time when only the vegetarian meal alternative was offered. Girls 
chose the vegetarian meal alternative more often than boys (p<0,001). Almost half of the 
pupils, 48 % (n=28), chose the vegetarian meal primarily because of the good taste. Results 
even showed that 14 % (n=17) ate vegetarian meals more often since the start of the project, 
whilst 9 % (n=10) ate less often.  
 
Conclusion The pupils had different opinions about vegetarian meals in school. Almost half 
of the pupils chose not to eat when the lunch served was exclusively vegetarian. The interest 
of vegetarian food was stronger among girls than boys. A few upper secondary school pupils 
were influenced by the project to eat more vegetarian food, which shows that changing 
people´s meal patterns is a big task where more knowledge and work is needed.  
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1	  BAKGRUND	  	  
 
Svenska Livsmedelsverket (SLV) grundar sina rekommendationer på de Nordiska 
näringsrekommendationerna som fokuserar på hälsosamma kostmönster (1). SLV 
rekommenderar bland annat att öka intaget av grönsaker och baljväxter samt att begränsa 
intaget av charkprodukter och rött kött. Samtidigt går konsumtionen i motsatt riktning, den 
globala köttkonsumtionen ökade med 37 % per capita mellan åren 1980 - 2005 (2). I Sverige 
ökade den totala köttkonsumtionen med 20 % mellan åren 2000 - 2010. Under 2010 åt 
svenskar i snitt 85 kg kött per person. Svenska näringsrekommendationer översatt till 
livsmedel rekommenderar totalt 140 g kött och chark per dag (3), det vill säga 51 kg per 
person och år. Att minska andelen kött skulle bland annat kunna göras genom att byta ut en 
del av det animaliska livsmedlet mot vegetabilier i en rätt.  

Att välja vegetarisk kost har både hälsomässiga- och miljömässiga fördelar. Tidigare 
forskning har visat att de hälsomässiga fördelarna med vegetarisk kost är att den kan ge skydd 
mot och minska risken för vissa typer av cancer (4,5). Det finns även forskning som tyder på 
att vegetarianer tenderar att ha bättre hälsa, samt att vegetarisk kost skulle kunna användas 
som prevention av hjärt-kärlsjukdomar (6,7). En tidigare studie jämförde vegetariska 
livsmedel med icke vegetarisk livsmedel vad gäller villkoren för vatten, energiförbrukning, 
oorganiska gödselmedel och mängden bekämpningsmedel som krävdes för att producera 
vardera råvara. Resultatet av studien visade att icke vegetariska livsmedel har en högre 
miljöpåverkan jämfört med vegetariska livsmedel (8). En anledning till att icke vegetarisk 
kost har högre miljöpåverkan beror bland annat på att idisslande djur orsakar stora utsläpp av 
växthusgaser vid fodersmältning (9). Baljväxter är ett exempel på livsmedel som har en låg 
klimatpåverkan, främst torkade, då de kan lagras länge och svinnet hållas nere (10). 
Baljväxter är även exempel på livsmedel som har bra innehåll av protein, de kan med fördel 
ersätta animaliska livsmedel.  

Sveriges Riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål, vilka ska vara riktmärken för 
miljöarbetet i Sverige (11). Två av dessa mål är “begränsad klimatpåverkan” och “giftfri 
miljö”. SLV belyser att en minskad köttkonsumtion skulle minska klimatpåverkan och 
därmed skapa utrymme att uppfylla några av miljökvalitetsmålen (3).  

En konsumentundersökning på invånare över 18 år som genomfördes i Sverige, Danmark och 
Finland visade att lunch är en viktig måltid för många (12). Studien resulterade i att smaken 
var det avgörande för vad de valde att äta till lunch, 30 % ansåg att det var de viktigaste (13). 
I Sverige var det 6 % som ville äta vegetariskt kost till lunch en gång i veckan och 13 % ville 
äta vegetarisk kost flera gånger i veckan. En studie från Australien visade att den sociala 
acceptansen verkade vara större hos flickor än hos pojkar gällande vegetarisk kost (14). En 
annan studie som är gjord i Sverige och Norge visade att en låg konsumtion av kött var mer 
populär bland flickor än pojkar (15).  

Ungdomars matval påverkas av rätter de känner igen från deras uppväxt (16). Föräldrar har 
därmed påverkan på deras barns måltidsval. Resultat från en tidigare studie visar att 
ungdomar som flyttat hemifrån påverkades av måltidserfarenheter sedan de växte upp men att 
dessa delvis förändrades då de flyttat hemifrån.    

I Umeå kommun är målsättningen att servera två alternativ till skollunch, varav ett ska vara 
vegetariskt (17). Utöver detta beslutade Umeå kommuns för- och grundskolenämnd att 
projektet ”En vegetarisk dag i veckan” skulle genomföras (18). Projektet startade 
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höstterminen 2013 och pågår under vårterminen 2014. Projektet innebär att det en dag i 
veckan, på sju enheter i Umeå kommun enbart serveras två vegetariska rätter till skollunch. 
Projektet grundade sig i Miljöpartiets motion som föreslog att vegetarisk kost skulle bli det 
grundläggande alternativet till skollunch. Syftet med projektet var att elever skulle kunna göra 
miljösmarta matval samt att kostenheten skulle hitta och utvärdera recept som fungerade fullt 
ut i storhushåll. 

2	  SYFTE	   	  
 
Syftet med denna studie var att inom Umeå kommuns projekt, “En vegetarisk dag i veckan”, 
utvärdera elevers upplevda delaktighet kring skollunchen samt deras inställning till och 
efterfrågan av vegetarisk skollunch. 
 
Frågeställningar: 

• Hur ofta väljer eleverna att äta vegetarisk kost?  
• Vilka är motiven till elevernas val av att äta eller inte äta vegetarisk skollunch?  
• Äter eleverna vegetarisk kost mer frekvent efter att projektet startade?  
• Finns skillnad mellan könen i ovannämnda frågeställningar?  
• Har boendeform något samband med vilken kost elever väljer?  
• Hur upplever eleverna sin delaktighet kring skollunchen? 
• Vilka vegetariska rätter föredrar eleverna? 

3	  METOD	  	  
 
En kvantitativ studie i form av en enkätundersökning valdes då syftet var att nå ut till många 
respondenter med ett relativt stort antal frågor. Det ansågs mer intressant att få en bredare 
kartläggning av hur den vegetariska skollunchen upplevdes bland respondenterna än en mer 
djupgående inblick som en kvalitativ studie skulle gett. En kvantitativ studie valdes även för 
att få mätbara resultat (19, s. 43). Exempelvis efterfrågades hur många gånger respondenter 
valde det vegetariska alternativet i skolan.  

3.1	  Urval	  och	  bortfall	  	  
I projektet “En vegetarisk dag i veckan” deltog sju enheter från förskola till gymnasiet. 
Urvalet i denna studie begränsades av tidsmässiga skäl till en gymnasieskola där ca 2000 
elever gick. Det externa bortfallet från webbenkäten var svårt att uppskatta på grund av att det 
inte var möjligt att veta hur många respondenter som fick chans att svara på den. Till 
pappersenkäten tillfrågades ca 100 potentiella respondenter varav ca 40 avböjde. Det interna 
bortfallet i webbenkäten var noll och i pappersenkäten var det fem enkäter som togs bort på 
grund av att respondenter markerade flera svarsalternativ trots att endast ett alternativ skulle 
anges.  

3.2	  Metod	  och	  tillvägagångssätt	  	  
Datainsamlingen skedde i två steg, det första steget var en webbenkät som skickades ut via 
mail till två rektorer som ansvarade för två olika gymnasielinjer på en gymnasieskola. På 
grund av låg svarsfrekvens från webbenkäten delades även enkäten ut i pappersform. 
Enkäterna bestod av totalt 16 frågor (Bilaga 1), alla med slutna svarsalternativ. Fem frågor 
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hade även öppna svarsalternativ, om inget av de givna svarsalternativen passade in. 
Likertskala användes i de flesta frågor avseende attityder (20, s. 157).  I webbenkäten var de 
frågor som alla respondenter skulle svara på obligatoriska, vilket innebar att det inte gick att 
fullfölja den om de inte svarade på alla frågor som de hade möjlighet till. Följdfrågor som inte 
var relevanta för alla deltagare var däremot inte obligatoriska och hoppades automatiskt över. 
I pappersenkäten skrevs det ut vilka frågor som respondenterna skulle hoppa över, beroende 
på vad de svarade. Innan webbenkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie, enkäten 
skickades ut digitalt till två kontaktpersoner på Måltidsservice i Umeå kommun, två stycken 
4:e klassare samt två vänner till författarna. Efter pilotstudiens genomförande förändrades 
några frågor, “jag har aldrig påverkat” formulerades om till “jag har aldrig försökt att 
påverka”. Svarsalternativet vid frågan “hur man vill påverka skollunchen” förändrades från 
“direktrespons i matsalen…” till “i matsalen…”. En frågeställning som ansågs vara en kopia 
togs även bort. Ett följebrev skickades ut tillsammans med enkäten som respondenterna fick 
ta del av (Bilaga 2). Webbenkäten utformades och skickades ut i dataprogrammet 
esMakerNX2 till rektorer på den valda gymnasieskolan. Respondenterna hade under fem 
dagar möjlighet att besvara webbenkäten under skoltid. Svarsfrekvensen blev totalt 54 från 
webbenkäten, 52 av dem var pojkar. I det andra steget delades 75 pappersenkäter ut. 
Respondenterna gick i samma gymnasieskola som webbenkäten skickades ut till, men 
respondenter av pappersenkäten hade inte besvarat webbenkäten. De 50 första enkäterna 
delades ut till flickor, detta för att få en jämn könsfördelning. De resterande 25 enkäterna 
delades ut till både pojkar och flickor. Pappersenkäten delades ut en måndag under lunchtid i 
skolans största uppehållsrum och caféteria.  

3.3	  Databearbetning	  och	  analys	  	  	  
Data från webbenkäterna sparades automatiskt i programmet esMakerNX2 medan data från 
pappersenkäter matades in manuellt i samma program. All data från webbenkäter och 
pappersenkäter exporterades till Excel och därefter till statistikprogrammet IBM SPSS 
Statistics 21. I SPSS slogs vissa svarsalternativ ihop (Tabell 1). Chi-2 test utfördes för att 
undersöka samband mellan kategoriska variabler. För data på ordinalnivå användes 
mediantest för att analysera skillnader i medianvärde. Signifikansnivån sattes till p<0,05. 
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Tabell 1. Kodning av svarsalternativ från enkät, Umeå, våren 2014.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
 
 

3.4	  Etiska	  aspekter	  
I följebrevet (Bilaga 2) informerades respondenterna om deras frivillighet att delta i studien, 
studiens syfte, urval av respondenter, anonymitet samt att de hade möjlighet att avbryta sin 
medverkan. Inga frågor i enkäten ansågs vara etiskt problematiska.	  
 

Fråga Svarsalternativ  
3. Hur bor du:   
 

Med föräldrar = 0  
Själv = 1  
Annat = 1  
 

4. Jag tycker att den vegetariska skollunchen är: Mycket god = 0 
God = 0 
Dålig = 1 
Mycket dålig = 1 
Varken god eller dålig och äter inte vegetarisk = 
Borttagna  
 

5. Jag äter oftast vegetarisk skollunch så här 
många dagar i veckan då det också serveras en 
blandkosträtt: 

0 = 0 
1 = 1 
2 = 1 
3 = 1 
4 = 1 

8. Jag håller mig mätt lika lång tid vid vegetarisk 
kost som när jag äter blandkost i skolan: 
 

Alltid = 0 
Ofta = 0 
Sällan = 1 
Aldrig = 1  
Vet ej = Borttagen  

10. När det endast serveras vegetarisk skollunch 
(en dag i veckan) äter jag den: 

Alltid = 0 
Varannan vecka = 0 
Några gånger i månaden = 0 
Mer sällan = 1 
Aldrig = 1 
Vet ej = Borttagen  

12. Utanför skolan (hemma, på restaurang, hos en 
kompis m.m.) äter jag oftast vegetarisk kost så 
här många gånger i veckan: 

0 = 0 
1-2 = 1 
3-4 = 1 
5-6 = 1 
Fler än 6 = 1 

13. Jag äter vegetarisk kost efter att projektet ”En 
vegetarisk dag i veckan” startade: 

Mycket oftare = 0 
Lite oftare = 0 
Lika ofta = 1 
Lite mer sällan = 2 
Mycket mer sällan = 2 
Vet ej och äter inte vegetariskt = Borttagna 

15. Jag anser att min påverkan på skollunchen 
bidrar till en förbättring:  

Håller med = 0 
Håller delvis med = 0 
Håller inte med = 1  
Jag har aldrig försökt att påverkat = 2  
Vet ej = Borttagen  
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4	  RESULTAT	  	  	  
 
I denna studie deltog totalt 122 respondenter, varav 56 % (n=68) flickor och 44 % (n=54) 
pojkar. Av respondenterna var det 92 % (n=110) som bodde tillsammans med föräldrar. 
Resterande 8 % (n=12) bodde antingen själv, i samboskap eller med vänner. 
 

4.1	  Hur	  ofta	  valde	  respondenter	  att	  äta	  vegetarisk	  kost?	  	  
Fyra dagar i veckan serverades både ett vegetariskt alternativ och ett blandkostalternativ till 
skollunch. Dessa dagar åt 52 % (n=64) av respondenterna alltid blandkostalternativet medan 
vegetarisk kost valdes en gång i veckan av 21 % (n=26), två gånger i veckan av 12 % (n=14), 
tre gånger i veckan av 8 % (n=10) och fyra gånger i veckan av 7 % (n=8). Flickor valde 
signifikant det vegetariska alternativet oftare än pojkar (p<0,001). Medianen för pojkar var 
noll gånger i veckan (25:e-75:e percentilen: 0-0) medan medianen för flickor var en gång i 
veckan (25:e-75:e percentilen: 0-2,5).  
 
Av de respondenter som valde att äta den vegetariska skollunchen någon gång i månaden, 48 
% (n=58), upplevde 21 % (n=12) av dem att de alltid höll sig mätta lika lång tid jämfört med 
de blandkostalternativ som serverades på skolan. De som aldrig kände sig lika mätta då de åt 
det vegetariska alternativet var 16 % (n=9).  
 
När det endast serverades vegetarisk skollunch en gång i veckan var det 21 % (n=26) som 
alltid var medvetna om vilken dag den inföll och 36 % (n=44) var aldrig medvetna om när 
den dagen inföll. När det endast serverades vegetariska skollunch en dag i veckan var det 52 
% (n=62) som alltid åt den medan 16 % (n=20) aldrig valde att äta den (Figur 1). Av 
resterande respondenter angav 5 % (n=6) att de åt den varannan vecka, 7 % (n=9) några 
gånger i månaden, 13 % (n=16) mer sällan samt 7 % (n=9) svarade ”vet ej”. Flickor åt den 
vegetariska skollunchen oftare än pojkar när det inte fanns något blandkostalternativ 
(p<0,001). Pojkar som åt den vegetariska skollunchen några gånger i månaden eller oftare var 
15 % (n=17), av flickorna var det 40 % (n=45).  
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Figur 1. Hur ofta pojkar (n=51) respektive flickor (n=62) åt vegetarisk skollunch då enbart 
vegetarisk kost serverades, våren 2014, Umeå kommun.  
 
Utanför skolan valde 68 % (n=83) av respondenter att aldrig äta vegetarisk kost, 26 % (n=32) 
valde att äta vegetarisk kost en till två gånger i veckan, 4 % (n=5) tre till fyra gånger i veckan, 
1 % (n=1) fem till sex gånger i veckan och 1 % (n=1) fler än sex gånger i veckan.  
 
Respondenter som valde vegetarisk skollunch en till fyra gånger i veckan bodde 40 % (n=49) 
med föräldrar och 7 % (n=10) bodde på annat sätt eller själv. Av de som åt den vegetariska 
skollunchen noll gånger i veckan då det också serverades en blandkosträtt bodde 51 % (n=61) 
med föräldrar och 2 % (n=2) bodde på annat sätt eller själv. Respondenter som inte bodde 
tillsammans med föräldrar åt den vegetariska skollunchen oftare i skolan än de som bodde 
tillsammans med föräldrar (p=0,011). Det fanns inte något samband mellan boendeform och 
hur god respondenterna tyckte den vegetariska skollunchen var (p=0,974). 
 

4.2	  Elevers	  motiv	  till	  att	  äta	  eller	  inte	  äta	  vegetarisk	  skollunch	   
Gällande sensoriska aspekter fanns signifikant samband att flickor tyckte bättre om den 
vegetariska skollunchen än pojkar (p=0,012). Resultat visade att 30 % (n=36) flickor och 5 % 
(n=6) pojkar tyckte att den vegetariska skollunchen var mycket god eller god. Respondenter 
som tyckte den vegetariska skollunchen var god åt den signifikant oftare än de som tyckte att 
den varken var god eller dålig samt dålig (p<0,001). Respondenter som tyckte den vegetariska 
skollunchen var mycket god eller god var 31 % (n=39) och valde att äta den en till fyra gånger 
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i veckan. De som tyckte den var varken god eller dålig, dålig eller mycket dålig var 15 % 
(n=19) och valde att äta den en till fyra gånger i veckan. 
 
Det var 48 % (n=58) av respondenterna som någon gång i veckan valde det vegetariska 
alternativet när det också serverades ett blandkostalternativ. Av dessa var 55 % (n=32) flickor 
och 45 % (n=26) pojkar. Av flickor som valde att äta det vegetariska alternativet någon gång i 
veckan svarade 75 % (n=24) av dem med anledning att den var god. Några av flickorna 
beskrev i det öppna svarsalternativet att de valde att äta den vegetariska skollunchen på grund 
av att de generellt sätt var skeptisk mot skolmaten. Andra flickor beskrev valet som ”den 
känns fräschare”, ”utan senor och brosk” samt att de inte åt skolans kött då de inte kände till 
dess ursprung. Av pojkarna som åt den vegetariska skollunchen någon gång i veckan var 
deras främsta motiv till att äta den var av ”annan anledning”, 80 % (n=21), och 15 % (n=4) åt 
den med anledning av att den var god. I de öppna svarsalternativen skrev några pojkar att de 
kände sig tvingade att äta den vegetariska skollunchen samt att de åt den på grund av att det 
inte fanns något annat att välja på. Bland flickor och pojkar svarade n=2 respektive n=1 att de 
åt den vegetariska skollunchen med anledning att det var hälsosamt, n=4 respektive n=0 av 
miljövänliga skäl, n=1 respektive n=0 av etiska skäl och n=1 respektive n=0 att de påverkades 
av människor i deras omgivning.  
 
Det var totalt 93 % (n=114) av respondenterna som svarade på frågan om varför de inte åt den 
vegetariska skollunchen då det även serverades ett blandkostalternativ. Av dessa var 54 % 
(n=62) flickor och 46 % (n=52) pojkar. Av flickorna var det 42 % (n=27) som inte åt den 
vegetariska skollunchen på grund av att den inte smakade bra, 5 % (n=3) på grund av att de 
inte var hungrig, 1 % (n=1) att den ansågs vara onyttig och 52 % (n=31) svarade någon annan 
anledning exempelvis ”det har bara blivit så”. Av pojkarna var det 66 % (n=35) som inte åt 
den vegetariska skollunchen på grund av att den inte smakade bra. Att den ansågs onyttig 
svarade 4 % (n=2) och av någon annan anledning 30 % (n=15). Anledning som angavs var 
exempelvis ”den innehåller för lite protein” samt ”jag behöver kött för att växa, inge 
kaninföda tack…”.  
 

4.3	  Förändrades	  elevers	  konsumtion	  av	  vegetarisk	  kost	  efter	  att	  projektet	  startade?	  
Respondenter som angav att deras konsumtion förändrats efter att projektet ”En vegetarisk 
dag i veckan” startade svarade 16 % (n=20) att de åt vegetarisk skollunch lika ofta (Figur 2). 
Respondenter som åt vegetariskt oftare var 14 % (n=17) och de som åt den mer sällan var 9 % 
(n=11).  
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Figur 2. Hur gymnasieelever vid en skola Umeå Kommun uppskattade att de förändrat sin 
konsumtion av vegetariska måltider efter att projektet ”En vegetarisk dag i veckan” startade, 
våren 2014.  
 
Ett signifikant samband visades att fler flickor än pojkar åt vegetarisk kost oftare efter att 
projektet startade (p=0,012). Av flickor var det 58 % (n=27) som åt vegetarisk kost oftare och 
6 % (n=3) åt den mer sällan. Bland pojkar åt 21 % (n=10) vegetarisk kost oftare och 15 % 
(n=7) åt den mer sällan. 

4.4	  Hur	  upplevde	  elever	  sin	  delaktighet	  kring	  skollunchen?	  
Antalet respondenter som ville påverka skollunchen genom en enkät var 42 % (n=51), 31 % 
(n=38) genom touchskärm i matsalen och 1 % (n=1) via möte (Figur 3). Antalet respondenter 
som inte ville påverka var 18 % (n=22) och 8 % (n=10) ville påverka på annat sätt. Inget 
annat sätt angavs exempel på i den öppna svarsrutan, utan kommentarer som exempelvis ”vet 
inte hur, men någonting måste göras”. 
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Figur 3. Rangordning av vilket sätt gymnasieeleverna i Umeå kommun ville påverka 
skollunchen samt de som inte ville påverka. Våren 2014.   
 
Respondenter som helt höll med om att deras påverkan på skollunchen hade bidragit till en 
förbättring var 13 % (n=16) och 17 % (n=21) höll delvis med om att deras påverkan bidragit 
till en förbättring. Antalet som inte höll med var 21 % (n= 26), 31 % (n=38) svarade vet ej 
och 17 % (n=21) svarade att de aldrig försökt att påverka. Det fanns inget signifikant 
samband mellan hur god respondenterna ansåg att skollunchen var och hur de ansåg att deras 
åsikter påverkade skollunchen (p=0,139). 
 

4.5	  De	  vegetariska	  rätterna	  eleverna	  föredrog	  att	  äta	  	  
Den rätt som flest respondenter föredrog att äta var potatis moussaka med linser och ost 
(Tabell 2). De fem mest populära rätterna var angivna svarsalternativ i enkäten. Resterande 
fem rätter var alternativ som respondenterna själva skrev i en fritextruta.  
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Tabell 2. Tio i topp lista på vegetariska rätter som gymnasieungdomar i Umeå Kommun 
främst föredrog att äta. Våren 2014.  
 Favoriträtt  Procent (antal)   

 1 Potatis moussaka med linser och ost 21 % (n=25) 
2 Chili sin Carne  

 

14 % (n=17) 
3 Grönsakssoppa med quorn 12 % (n=14) 
4 Grönsaksbiff Caribien 4 %    (n=5) 
5 Kikärtsgryta 4 %    (n=5) 
6 Pannkaka   5 %   (n=6) 
7 Kikärtsbiffar 4 %    (n=5) 
8 Quornrätter 4 %    (n=5) 
9 Gröt  2 %    (n=3) 
10 Grönsaksgratäng 2 %    (n=2) 
 
 

5	  DISKUSSION	  
 

5.1	  Metoddiskussion	  
Studiens syfte var från början att göra en totalundersökning av alla elever från årskurs 4 till 
gymnasiet som ingick i projektet ”En vegetarisk dag i veckan” men urvalet begränsades av 
flera anledningar tillslut till enbart en gymnasieskola. Följebrev (Bilaga 2,3,4) skickades 
initialt ut till alla rektorer som deltog i projektet ”En vegetarisk dag i veckan” en vecka innan 
webbenkäten skickades ut. När halva svarstiden för webbenkäten passerat hade ingen av de 
potentiella respondenterna svarat på den. Telefonsamtal gjordes därför till rektorerna, det 
framgick då att ingen av de tolv rektorerna hade sänt följebreven eller enkäten vidare. Två av 
rektorerna uppgav dock att de skulle dela enkäten. En totalundersökning av projektet kunde 
därmed inte genomföras. Då endast två gymnasielinjer fick tillgång till webbenkäten, blev 
urvalet inte representativt. Hade elever på gymnasieskolan från början varit den tänkta 
målgruppen hade enkäten utformats på annat sätt. Exempelvis hade gymnasielinje efterfrågats 
samt att den skulle kunna varit mer omfattande än vad som ansågs möjligt bland de lägre 
årskurserna. Någonting som hade kunna gjorts annorlunda från början var hur informationen 
om enkäten spreds till rektorer. Istället för att endast maila ut följebreven till dem skulle ett 
samtal kunna gjorts och information om den kommande enkäten spridits. Ett annat alternativ 
skulle kunna varit att ringa runt till rektorer för att höra om de hade möjlighet att dela ut 
enkäten innan målgruppen bestämdes. Målgruppen hade möjligtvis blivit mer representativ på 
gymnasieskolan om fler linjer fått tillgång till den. När tiden för webbenkäten passerat hade 
totalt 54 respondenter svarat på den, alla respondenter gick i gymnasiet och 52 av dem var 
pojkar. Önskat antal enkäter hade inte besvarats, därför delades enkäten även ut i pappersform 
på en gymnasieskola. Gymnasieskolan valdes med anledning av att respondenter som hade 
svarat på webbenkäten gick i samma skola, att ett stort antal elever gick där samt att de 
representerade ett brett spektra av gymnasielinjer. Då flest pojkar hade svarat på webbenkäten 
ansågs det därmed fördelaktigt att fler flickor tillfrågades när pappersenkäten delades ut för 
att få en jämn könsfördelning. Valet att främst tillfråga flickor kan påverkat resultatet då färre 
pojkar fick möjlighet att svara på pappersenkäten. Pojkar som läste andra gymnasielinjer kan 
haft andra åsikter i frågorna och resultatet då blivit annorlunda.  
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Ett bekvämlighetsurval gjordes vid utdelning av pappersenkäten då tid och plats valdes med 
avsikt där flest antal elever ansågs vara tillgängliga. Detta är någonting som kan ha påverkat 
resultatet och orsakat ett icke representativt urval. Några gymnasielinjer kanske inte hade rast 
vid det tillfället, några kanske hade närmre till uppehållsrummet och därför vistades där oftare 
eller att respondenter i caféterian även kan varit de som valde/inte valde att äta skollunchen. I 
några frågor slogs ett antal svarsalternativ samman och andra uteslöts (Figur 1). Detta gjordes 
för att vissa svarsalternativ ansågs vara lika varandra och andra svarsalternativ inte ansågs 
vara intressanta att undersöka. Summering av svarsalternativ påverkade analyseringen av 
data. Exempelvis ansågs det intressant att jämföra de som någon gång per vecka valde att äta 
vegetarisk skollunch mot de som aldrig valde det alternativet. De som någon gång per vecka 
valde det vegetariska alternativet ansågs vara öppna för vegetarisk kost, därav denna 
summering.  
 
Sammanställning från webbenkäten visade att många respondenter hade liknande åsikter om 
den vegetariska kosten, många skrev även i de öppna svarsfälten. Färre antal respondenter 
som svarade på pappersenkäten skrev kommentarer i de öppna svarsfälten. Att respondenter 
hade liknande åsikter i webbenkäten kan exempelvis bero på att de satt tillsammans och fyllde 
i enkäten. Grupptryck kan därmed varit en bidragande orsak när webbenkäten besvarades. 
Totalt skrev sex respondenter i det öppna svarslaternativen att enkäten inte var för lång och 
fyra respondenter skrev i kommentarsfältet att den var tydligt utformad. Dock ansåg 
författarna i efterhand att den kunnat göras ännu tydligare i någon fråga. En nackdel med 
pappersenkäten var att några respondenter svarade på alla frågor, trots att de framgick att de 
inte skulle göra det. Dessa enkäter uteslöts från studien. Flera svarsalternativ valdes också av 
några respondenter i pappersenkäten, trots att det fanns information om att endast ett 
alternativ fick väljas. En nackdel med webbenkäten var att det inte gick att säkerställa att en 
person endast svarade på en enkät. Om någon respondent svarade på flera enkäter visade 
resultatet inte en sanningsenlig bild av verkligheten. En fördel med pappersenkäten var att en 
fördelning mellan könen kunde göras, vilket inte gick att styra i webbenkäten. Webbenkäten 
hade bland annat fördelen att vissa frågor kunde uteslutas automatiskt i programmet, denna 
funktion fungerade inte i alternativa enkätprogram som testades.  

5.2	  Resultatdiskussion	  	  
Resultatet visade att 48 % av respondenterna valde att äta vegetarisk skollunch minst en gång 
per vecka då det också serverades en blandkosträtt. Dock valde 52 % att aldrig äta den 
vegetariska skollunchen, detta kan bero på att respondenterna inte kände igen det som 
serverades. SLV belyser att många elever väljer att äta maträtter som de känner igen (21). I en 
avhandling från Göteborgs Universitet och i en studie från England framkom det att 
människor främst väljer smaker som de är trygga med och känner igen, smaker från 
uppväxten (16,22). Detta styrks med en avhandling från Uppsala Universitet som visade på att 
måltiden som serveras i hemmet är idealmåltiden (23). Många av respondenterna i denna 
studie åt varken vegetarisk kost i eller utanför skolan. Denna studie tillsammans med 
avhandlingarna från Göteborgs Universitet och Uppsala Universitet tyder på att föräldrar har 
stor påverkan på barnens inställning till mat (16,23). Föräldrar kan påverka både genom vad 
de serverar hemma, samt deras inställning till vad som serveras i skolan. Skulle fler föräldrar 
servera vegetarisk kost i hemmet skulle det förmodligen bidra till att fler respondenter valde 
att äta den i skolan eftersom de då förmodligen skulle känna igen den. Denna studies resultat 
visade att respondenter som bodde med föräldrar valde vegetarisk kost till skollunch mer 
sällan än de som bodde själv eller på annat sätt. Resultatet bör dock tolkas försiktigt då det var 
få respondenter som inte bodde med föräldrar. 
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Att välja vegetarisk kost med tanke på hälsomässiga skäl var inte vanligt i denna studie, 
endast tre respondenter valde att äta vegetariskt av denna anledning. En studie från England 
visade att tonårsflickor inte valde att bli vegetarianer på grund av hälsomässiga skäl utan till 
deras motvilja att äta kött och blod (24). Att öka medvetenheten om fördelar med att äta 
vegetarisk kost skulle kunna göras redan i ung ålder. Exempelvis att laga vegetariska rätter i 
hem- och konsumentkunskapen samt öka kunskapen om miljö- och hälsomässiga fördelar 
med vegetarisk kost. Detta skulle kunna leda till att elever delar informationen till deras 
familjemedlemmar. Att odla grönsaker i förskolan skulle kunna vara en annan metod för att 
främja kunskap i tidig ålder samt att det skulle kunna upplevas både roligt och lärorikt. 
Förskolor och skolor skulle kunna profilera sig som ”hållbar” med miljöfokus, där bland 
annat vegetarisk kost är en del i det arbetet.  
 
Respondenterna som deltog i denna studie var många i tidig pubertet. Under ungdomstiden 
börjar värderingar formas, självständigheten öka samt självidentifieringen utvecklas (25). I 
denna studie hade många respondenter starka åsikter om den vegetariska kosten. Kanske är 
det så att ungdomars värderingar är starka under ungdomstiden just för att de ska finna sin 
identitet samt bli självständiga. De starka åsikterna neutraliseras eventuellt då människor 
funnit sig trygga i vad de tycker och tror på. Under ungdomstiden har vänner, idoler och 
livsfilosofi/rörelser stark influens på många sätt, bland annat måltidsval (25). Dessa kan vara 
orsaker till varför många respondenter inte valde den vegetariska kosten. Samtidigt skulle det 
kunna vara tvärt om, att vegetarisk kost accepteras av respondenter tack vare värderingar, 
idoler m.m. Det kan ha betydelse vilka trender som influerar i samhället. Shepherd et al. 
belyser tre breda komponenter angående relationen mellan människor och matval (26). Dessa 
tre är: influenser, livsbana och personliga system. Influenser betyder att ideal, sociala faktorer 
och att sammanhang påverkar matval. Det kan exempelvis betyda att elever utesluter 
vegetarisk kost därför att vänner i skolan gör det. Resultat från denna studie visade att 
respondenter inte valde vegetarisk kost på grund av människor i deras omgivning. Samtidigt 
kan de valt att inte äta den på grund av sin omgivning. Med livsbana menas att människor 
förändras över tid, färgas av miljö och möjligheter. Tidigare i denna rapport nämns att barn 
färgas av hemmets miljö, detta stärks av Shepherds studie. Att servera vegetarisk skollunch 
skulle även kunna betyda att elever får möjligheten att upptäcka vegetarisk kost och därmed 
påverkas av skolmiljön. Den tredje komponenten som Shepherd belyser är, personliga system, 
som beskriver hur värderingar förändras över tid (26). Resultat från denna studie visade att 
respondenter som hade flyttat hemifrån valde vegetarisk kost oftare i skolan än de som 
fortfarande bodde hemma. Dock visade inte studien att respondenter som valde vegetarisk 
kost oftare i skolan hade påverkats av det från deras föräldrahem eller på grund av någon 
annan anledning. En studie visar att ungdomar som flyttat hemifrån påverkas av hur 
måltidserfarenheter från föräldrahemmet, men att egna erfarenheter bildas (16).   
 
Den vegetariska dagen då inget blandkostalternativ fanns inföll en dag i veckan, 36 % av 
respondenterna var aldrig medvetna om vilken dag det var. Det kan omedvetet lett till att 
respondenterna åt det vegetariska alternativet utan att varit medvetna om det. Detta kan ses 
som positivt då det kan ha bidragit till att fler respondenter testade den vegetariska kosten och 
kanske kunde ändra sin uppfattning om den. En nackdel kan dock varit att deras inställning 
inte förändrades gällande vegetarisk kost då de inte var medvetna om att de ätit den.  
 
Smak, hälsa, kostnad och kvalitet är några andra faktorer som visat sig ha betydelse för våra 
matval (16). I denna studie visade det sig att smaken hade en betydande roll, 31 % av 
respondenterna som tyckte att den vegetariska rätten var mycket god eller god åt den en till 
fyra gånger i veckan. Mättnadskänslan upplevdes kortare bland 16 % av respondenterna då de 
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ätit vegetarisk skollunch jämfört med hur länge de kände sig mätt då de ätit blandkosträtter. 
Detta kan bero på att de inte tyckte om det som serverades och kanske där med åt mindre 
portioner. Respondenter som tyckte att den vegetariska rätten var varken god eller dålig, dålig 
eller mycket dålig åt 15 % den en till fyra gånger i veckan. I en avhandling från Göteborgs 
Universitet framkom det att ungdomar framförallt valde mat efter hur den smakade, vilket 
även Shepherds resultat visade (16,26). I denna studie var den huvudsakliga orsaken till 
varför respondenterna inte åt vegetarisk kost att de inte tyckte att den var god. I 90 stycken 
skolor i Helsingfors genomfördes en studie angående en vegetarisk dag i veckan (27). Det 
studerades om det fanns någon skillnad i mängden mat som åts, mängden matavfall samt hur 
många som åt skollunchen den vegetariska dagen jämfört med en dag då det serverades 
blandkost. Det visade sig vara en statistisk signifikant skillnad i dessa frågor. Resultat visade 
att eleverna tog för sig 9 % mindre mängd mat på tallriken, matavfallet ökade med 60 % samt 
att deltagandet i skollunchen minskade från 83 % till 77 % då endast vegetarisk kost 
serverades. Resultat i studien från Helsingfors visade att färre elever åt den vegetariska 
skollunchen då det inte serveras något blandkostalternativ. Denna studie har inte, som studien 
från Helsingfors jämfört vegetarisk kost med blandkost. Dock ansågs studien intressant 
eftersom orsaken till varför de inte åt vegetarisk kost var av samma anledning, att den inte var 
god. 
 
”Den vegetariska kosten innehåller för lite protein” är ett exempel på vad respondenter skrev i 
de öppna svarsalternativen. Kunskapen om den vegetariska kostens näringsinnehåll bland 
respondenterna kan därför anses bristfällig eftersom det med vegetarisk kost är möjligt att 
täcka kroppens behov av protein och essentiella aminosyror (28). Denna studies resultat 
visade att många pojkar var negativt inställda till vegetarisk kost. Några pojkar skrev i de 
öppna svarsalternativen att vegetarisk kost var för kaniner samt att de behövde äta kött. En 
studie som gjorts på studenter i USA visade även resultatet att män äter kött för att känna sig 
om män (29). Manliga studenterna rättfärdigade sitt köttätande med direkta strategier som 
exempelvis innebar att de förnekade djurens lidande. De ansåg att djur var i lägre hierarki än 
människor, att människors öde var att äta kött samt att det var religiösa- och hälsosamma 
förklaringar med att äta kött. Dessa anledningar ansågs vara maskulina. Kvinnliga studenterna 
i samma studie använde istället en mer indirekt strategi för att åtskilja djur från föda. De 
undvek bland annat att tänka på hur djuret behandlats innan det hamnade på tallriken. Den 
mer kvinnliga strategin var korrelerad med att ett lägre köttintag och högre intag av 
vegetabilier kunde accepteras. Det finns även forskning som visar att kvinnor tenderar att äta 
mindre kött än män (30,29). 
 
Resultat från denna studie tyder på att många elever inte ansåg att de hade möjlighet att 
påverka skollunchen, detta kan ha bidragit till att eleverna fått en sämre inställning till 
skollunchen. Hur respondenterna ville påverka skollunchen var främst genom en enkät. 
Genom att tillfråga elever vad de tycker om den vegetariska skollunchen via enkät verkar 
därför vara ett bra tillvägagångssätt för Måltidsservice i Umeå Kommun att använda. Att 
ställa frågor kan göra att elever känner sig mer delaktiga i skolmåltiden. Skolmåltider måste 
följa vissa regler och lagar (31,32). Detta skulle kunna leda till att eleverna inte får möjlighet 
att påverka i den utsträckning som eventuellt önskas. Kanske fanns ett glapp mellan elevers 
uppfattning om hur mycket de kunde påverka och hur mycket som de egentligen hade 
möjlighet till att påverka. Därför kan det vara viktigt för skolor att upplysa om regler och 
lagar som finns för att eleverna inte ska känna sig nonchalerade. En avhandling från Umeå 
Universitet visade att fler elever väljer vegetarisk kost då valet finns i skolan utan att behöva 
anmäla det som specialkost (33). Detta tyder på att fler elever åt vegetarisk kost då det fanns 
som ett fritt alternativ till skollunch. Förhoppningsvis påverkas fler elever av att det endast 
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serverades vegetarisk kost en dag i veckan. Detta är dock inget som ännu fått genomslag i 
projektet ”En vegetarisk dag i veckan” eftersom resultatet visade att få respondenter ansåg att 
de åt vegetarisk kost oftare efter att projektet startade. Att förändra attityder till vegetarisk 
kost och förändra måltidsval hos elever är ett stort arbete som kräver deltagande från många 
olika håll i samhället. Motivation är viktigt hos varje individ för att förändra ett beteende (34).  
Måltidsservice är en av de som kan påverka elevers matval genom den mat de levererar till 
skolorna. Dock kan arbetet med att förändra attityder kräva ett större arbete och engagemang 
från fler olika håll, exempelvis politiska beslut och föräldrar.  

6	  SLUTSATS	  	  
 
Det fanns delade meningar bland elever om vegetarisk kost. Nästan hälften av eleverna valde 
det vegetariska skollunchalternativet någon gång i veckan då det också serverades ett 
blandkostalternativ. Samtidigt valde lika många elever att inte äta skollunchen då det endast 
serverades vegetarisk kost. Därmed sågs en generellt låg efterfrågan av den vegetariska 
skollunchen. Intresset av vegetarisk kost var högre bland flickor än pojkar. Projektet ”En dag i 
veckan” påverkade ett fåtal gymnasieelever att äta vegetarisk kost oftare vilket tyder på att 
förändra måltidsval är ett stort arbete där mer kunskap och arbete krävs. 

7	  YRKESRELEVANS	  	  
 
Att undersöka den vegetariska skollunchen ansågs intressant då ett blivande yrke som 
kostekonom kan innefatta liknande arbetsuppgifter, exempelvis att utvärdera/förbättra 
skollunchen. Att få en inblick i hur den vegetariska skollunchen uppskattas av elever har gett 
motivation till att arbeta vidare med denna fråga då många respondenter var negativa till den 
vegetariska skollunchen.  

8	  FÖRFATTARNAS	  BIDRAG	  	  
 
HL och SA har tillsammans utformat studiens enkät, samlat in och analyserat data, sökt 
referenser samt utarbetat uppsatsen.  

9	  TACK	  
 
Vi vill tacka Måltidsservice i Umeå Kommun som gav oss detta uppdrag, alla rektorer, lärare, 
kommunikatör och elever som varit involverade i detta arbete samt vänner och bekanta som 
bidragit med goda åsikter och kommentarer under studien gång.  
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Bilagor



 

 

Bilaga 1 (1/4)  
 

Enkätundersökning kring elevers inställning till vegetarisk kost 

 
 Enkäten är frivillig att delta i och kommer att vara helt anonym. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en uppsats i kostvetenskap.  

Definitioner:  
Vegetarisk kost: Innefattar inte kött, fisk/skaldjur, fågel och inälvsmat (t.ex. blodpudding).  

Blandkost: Innefattar allt. 

 1. Kön: 
   

 Pojke 

 Flicka 

2. Årskurs: 
 

 4-6 

 7-9 

 Gymnasiet 

 3. Hur bor du? 
   

 Med föräldrar 

 Själv  

 Annan, nämligen: 
 
 
 

4. Jag tycker att den vegetariska skollunchen är:  
   

 Mycket god 

 God 

 Varken god eller dålig 

 Dålig 

 Mycket dålig  

 Äter inte vegetariskt  
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5. Jag äter oftast vegetarisk skollunch så här många dagar i veckan då det också serveras en 
blandkosträtt: Svarar du 4: svara då inte på fråga 6,  
                       Svarar du 0-3: svara då inte på frågorna 7 och 8 

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

6. Den främsta anledningen till att jag inte äter vegetarisk skollunch är:  
   

 Det smakar inte bra 

 Jag är inte hungrig 

 Jag har inte tid 

 Den är onyttig 

 Annan, nämligen: 
 
 
 

 
7. Den främsta anledningen till att jag väljer att äta vegetarisk skollunch är: 
   

 Det är gott 

 Det är hälsosamt 

 Det är miljövänligt 

 Av etiska skäl 

 Människor i min omgivning 

 Annan anledning:  
 
 

 
 8. Jag håller mig mätt lika lång tid vid vegetarisk kost som när jag äter blandkost i skolan: 
   

 Alltid 

 Ofta 
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 Sällan  

 Aldrig  

 Vet ej  

 
9. Det serveras en helt vegetarisk lunch på min skola varje vecka, jag är medveten om vilken dag 
den vegetariska dagen infaller: 
   

 Ja, alltid  

 Ibland  

 Nej, aldrig  

 
10. När det endast serveras vegetarisk skollunch (en dag i veckan) äter jag den: 
   

 Alltid  

 Varannan vecka  

 Några gånger i månaden  

 Mer sällan   

 Aldrig  

 Vet ej 

  
11. Av vegetariska alternativ äter jag helst: 
   

 Chili sin Carne  

 Kikärtsgryta 

 Potatis moussaka med linser och ost  

 Grönsakssoppa med quorn 

 Grönsaksbiff Caribien  

 Äter inte vegetarisk  

 Annan, nämligen: 
 
 
 

 
12. Utanför skolan (hemma, på restaurang, hos en kompis m.m.) äter jag oftast vegetarisk kost så 
här många gånger i veckan: 
   

 0 
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 1--2 

 3--4 

 5--6 

 Fler än 6 

 
13. Jag äter vegetarisk kost efter att projektet ”En vegetarisk dag i veckan” startade: 
   

 Mycket oftare  

 Lite oftare  

 Lika ofta  

 Lite mer sällan  

 Mycket mer sällan  

 Vet ej  

 Äter inte vegetariskt  

 
 
14. Jag vill påverka skollunchen genom: 
   

 Enkät  

 I matsal via touchskärm ex. smiley, tumme upp/ tumme ner 

 Möte  

 Vill inte påverka  

 Annat, nämligen:  
 
 

 
15. Jag anser att min påverkan på skollunchen bidrar till en förbättring: 
   

 Håller helt med  

 Håller delvis med 

 Håller inte med 

 Jag har aldrig försökt att påverkat 

 Vet ej 

 
 16. Övriga kommentarer? (T.ex. var enkäten lätt eller svår att förstå eller något annat du vill 
berätta som vi inte frågade om). 
 
 
Tusen tack för att ni tog er tid att fylla i enkäten! 
Hanna & Sandra  
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Information om enkätstudie till elever i årskurs 4 till gymnasiet 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar kostvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi är inne på vår 
sista termin och har påbörjat vårt arbete med en C-uppsats. C-uppsatsen skrivs på uppdrag av 
Umeå kommun. Uppsatsens syfte är att undersöka hur ni upplever er delaktighet kring 
skolmaten samt er inställning till och efterfrågan av vegetarisk skolmat. 

Vi har valt att göra en enkätundersökning till elever som går från årskurs 4 till gymnasiet. 
Genom denna enkät hoppas vi kunna hjälpa Umeå kommun att förbättra skolmåltiderna. Er 
medverkan är därför viktig. Ni kommer ha möjlighet att besvara enkäten mellan måndagen 
den 3:e februari till fredag den 7:e februari. Enkäten tar ca 15 minuter att besvara. 

Vi vill informera er om att enkäten är frivillig att delta i och att alla svar kommer att 
behandlas anonymt, det vill säga vi kommer inte att veta vem som svarat på vilken enkät. 
Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats i kostvetenskap samt på Umeå 
kommun måltidsservices hemsida. 

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via telefon eller mail: Hanna 
Liedgren, 070 60 98 249, hannall@hotmail.com eller Sandra Arvola, 070 43 72 511, 
sandra.arvola@gmail.com. Ni har även möjlighet att kontakta måltidsservice: kostekonom, 
Kerstin Örn Andersson, 090 16 17 94, kerstin.ornandersson@umea.se eller Åsa Nilsson, 
måltidsutvecklare- inre kvalitet, 090 16 19 03, asa.maria.nilsson@umea.se. 

Vi tackar på förhand för er medverkan i undersökningen.  

Hanna Liedgren & Sandra Arvola 
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Information till rektor/ lärare om enkätstudie för elever från årskurs 4 till 
gymnasiet 

 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar kostvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi är inne på vår 
sista termin och har påbörjat vårt arbete med en C-uppsats. C-uppsatsen skrivs på uppdrag av 
Umeå kommun. Uppsatsens syfte är att utvärdera elevers delaktighet kring skolmat samt 
deras inställning till och efterfrågan av vegetarisk skolmat. 

Bakgrunden till uppsatsen grundar sig på för- och grundskolenämndens beslut om att 
kostenheten ska genomföra projektet ”En vegetarisk dag i veckan”. Syften med projektet är 
att eleverna skall kunna göra miljösmarta matval, samt att kostenheten skall hitta och 
utvärdera recept som fungerar fullt ut i skolrestaurang. 

Måltidsservice följer råd från Svenska livsmedelsverket. De anser att skolan bör sträva efter 
hållbara måltider. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest och bör därför hållas nere 
och bytas ut mot grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

Vi har valt att göra en enkätundersökning till elever som går från årskurs 4 till gymnasiet. 
Målsättningen är att resultatet av denna enkät ska hjälpa Umeå kommun att förbättra 
skolmåltiderna. Elevernas medverkan är därför viktig. Enkäterna kommer att skickas ut 
digitalt vilket kräver att eleverna har tillgång till dator. Enkäten tar ca 15 minuter att svara på 
och vi skulle uppskatta om eleverna får möjlighet att svara på enkäten under skoltid. Eleverna 
kommer att ha möjlighet att svara på enkäterna mellan den 3: februari till den 7:e februari. 

Vi vill upplysa om att enkäten är frivillig att delta i och att alla svar kommer att behandlas 
anonymt samt endast till uppsatsens syfte samt på Umeå kommun måltidsservices hemsida. 

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via telefon eller mail: Hanna 
Liedgren, 070 60 98 249, hannall@hotmail.com eller Sandra Arvola, 070 43 72 511, 
sandra.arvola@gmail.com. Ni har även möjlighet att kontakta måltidsservice: kostekonom, 
Kerstin Örn Andersson, 090 16 17 94, kerstin.ornandersson@umea.se eller Åsa Nilsson, 
måltidsutvecklare- inre kvalitet, 090 16 19 03, asa.maria.nilsson@umea.se. 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Liedgren & Sandra Arvola 
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Information till föräldrar om enkätstudie för elever från årskurs 4 till 

gymnasiet 
 

Hej! 

Vi är två studenter som studerar kostvetarprogrammet vid Umeå Universitet. Vi är inne på vår 
sista termin och har påbörjat vårt arbete med en C-uppsats. C-uppsatsen skrivs på uppdrag av 
Umeå kommun. Uppsatsens syfte är att utvärdera elevers delaktighet kring skolmat samt 
deras inställning till och efterfrågan av vegetarisk skolmat. 

Bakgrunden till uppsatsen grundar sig på för- och grundskolenämndens beslut om att 
kostenheten ska genomföra projektet ”En vegetarisk dag i veckan”. Syften med projektet är 
att eleverna skall kunna göra miljösmarta matval, samt att kostenheten skall hitta och 
utvärdera recept som fungerar fullt ut i skolrestaurang. 

Måltidsservice följer råd från Svenska livsmedelsverket. De anser att skolan bör sträva efter 
hållbara måltider. Kött är det livsmedel som påverkar miljön mest och bör därför hållas nere 
och bytas ut mot grönsaker, baljväxter, frukt och spannmål. 

Vi har valt att göra en enkätundersökning till elever som går från årskurs 4 till gymnasiet. 
Målsättningen är att resultatet av denna enkät ska hjälpa Umeå kommun att förbättra 
skolmåltiderna. Elevernas medverkan är därför viktig. Eleverna kommer att ha möjlighet att 
svara på enkäterna mellan den 3: februari till den 7:e februari under skoltid. 

Vi vill upplysa om att enkäten är frivillig att delta i och att alla svar kommer att behandlas 
anonymt samt endast till uppsatsens syfte samt på Umeå kommun måltidsservices hemsida. 

Om ni har några frågor eller funderingar kan ni kontakta oss via telefon eller mail: Hanna 
Liedgren, 070 60 98 249, hannall@hotmail.com eller Sandra Arvola, 070 43 72 511, 
sandra.arvola@gmail.com. Ni har även möjlighet att kontakta måltidsservice: kostekonom, 
Kerstin Örn Andersson, 090 16 17 94, kerstin.ornandersson@umea.se eller Åsa Nilsson, 
måltidsutvecklare- inre kvalitet, 090 16 19 03, asa.maria.nilsson@umea.se. 

Med vänliga hälsningar  

Hanna Liedgren & Sandra Arvola 

 

 

 

 
 


