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Sammanfattning 

Genom en enkätundersökning studerades det vilka vanor elever i årskurs 9 i den 

kommunala skolan på Gotland har angående att äta lunch i skolmatsalen eller 

välja att avstå den. 327 användbara enkäter samlades in. 87 % av dessa svarade 

att de åt skollunchen 3-5 dagar per vecka och delades in i grupp Ofta, medan 17 

% angav att de åt skollunchen 0-2 dagar per vecka och delades in i gruppen 

Sällan. 

Mindre än hälften av alla tillfrågade niondeklassare åt lunch i skolmatsalen 5 

dagar i veckan. Det är mycket lägre siffra än andra svenska undersökningar från 

Stockholm, Göteborg och Arjeplog/Arvidsjaur som resultat jämförts mot. 

Andra undersökningar har visat att faktorer som miljö och lunchtider påverkar 

besöksfrekvensen i skolmatsalen och det överrensstämmer med vad som 

framkommit i denna undersökning. 

Denna studie har också visat att det finns en skillnad i vad grupperna Sällan och 

Ofta anser om skolmaten och den ligger i att gruppen Sällan tycker mycket 

sämre om maten. Det identifierades också signifikant skillnad i vad man tycker 

om miljön i matsalen. Sällan-gruppen är mer negativ till miljön i matsalen än 

Ofta-gruppen.  

 

Skolmat, Gotland, matvanor
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Introduktion 

I Stockholm genomfördes en studie för att undersöka hur högstadieelevers 

matvanor i skolmatsaken såg ut (Rasmussen 2004). Deras resultat visade på att 

stor procent av eleverna i årskurs 8 och 9 avstod den lunch som serverades i 

skolan. 

Genom den idrottsvetenskapliga utbildningen har vi studerat hur viktig kost är 

för hälsa och prestation. För barn och unga som ska prestera och lära sig i 

skolan blir bra mat särskilt viktig (Jeukendrup & Gleeson. 2007:12,87). 

Det beslutades att göra en undersökning bland skolungdomarna i de kommunala 

skolorna i Gotlands kommun. Att området blev Gotland berodde på att 

studenten själv är uppvuxen där och därmed är bekant med ön och många av 

skolorna. Dessutom hade det tidigare inte gjort någon liknande undersökning på 

Gotland. 

Denna undersökning har jag valt att rikta in mot hur stor del av ungdomarna 

som äter lunchen som serveras i skolmatsalen och hur många som väljer att 

avstå maten. Det har även studerats om det finns några orsaker eller åsikter 

kring maten och matsalsmiljön som skiljer de som äter där ofta från de som äter 

sällan.



 

Sida 7 

Bakgrund 

I Sverige har vi skolplikt, vilket innebär att det är lag på att barn ska börja 

skolan de år de fyller 7 och gå i skola tills man avslutat 9 års skolgång.  Ett 

skolår består av 190 dagar som är 6-8 timmar långa (Skollagen 2010:800. Kap 

7). Det innebär att barn och unga tillbringar mycket av sin tid i skolan. Därför 

blir det viktigt att maten som serveras där lever upp till barnens behov. 

Skolmaten som serveras i matsalarna är till för att eleverna ska äta den, för att 

orka och få ut få mycket som möjligt av sin tid i skolan.  

Att servera lunch i skolan har i Sverige gjort i någon form sedan 1800-talet. 

1945 fattade regeringen ett beslut om att all skollunch som serverades skulle 

vara kostnadsfri. Idag är Sverige ett av få länder som har kostnadsfri lunch i 

skolan. 1997 fastslogs i skollagen att alla skolor är tvungna att servera lunch till 

sina elever och enligt den nya skollagen 2011 måste även lunchen vara 

näringsriktig (Skolmatens Vänner). 

År 2005 fick Livsmedelsverket i uppdrag från regeringen att utarbeta riktlinjer 

kring skolmaten och vad denna ska innehålla. Resultaten blev Bra mat i skolan 

– Råd för förskoleklass, grundskola och fritidshem (Livsmedelsverket 2007) 

som utkom år 2007. I denna finns praktiska råd om rätter att servera, men också 

portionsstorlekar och andra bestämmelser kring miljön i matsalen. Det slås även 

fast att det varje vecka ska serveras fisk till lunch och till varje måltid skall det 

finnas bröd, lättmjölk och grönsaker. 

Förutsättningarna för att laga bra skolmat verkar finnas. Det finns kostråd 

(Livsmedelsverket 2012) och vägledningsdokument (Livsmedelsverket 2007) 

där det finns konkreta råd om vad barn och unga behöver. I 

vägledningsdokumenten från Livsmedelsverket (2007) beskrivs vilka råvaror 

som ska ingå i och till maten. Man försöker laga på så mycket ekologiskt och 

närproducerat som möjligt. Eleverna ska även involveras i matlagningen och 

bestämmandet av rätter bland annat genom matråd.  
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Alla människor behöver mat. Viktiga funktioner som maten vi äter har, är att få 

i oss ämnen som ger oss energi, påverkar till utveckling, tillväxt och reglerar 

metabolismen (Jeukendrup & Gleeson 2007:12). För att kroppen ska fungera 

som den ska behöver vi därför dagligen ha i oss proteiner, fetter, kolhydrater, 

mineraler, vitaminer och vatten. Att äta mindre än vad kroppen behöver ger 

näringsbrist. Tecken på detta är trötthetskänsla, koncentrationssvårighet och 

sänkt motivation (Broholmer m.fl.2006:9) . 

Att avstå måltider innebär inte bara att man blir hungrig eller riskerar 

näringsbrist. För barn i skolåldern riskerar utelämnandet av måltider att påverka 

och störa kognitionen (Sjöberg 2003). Detta kan i sin tur påverka inlärningen 

och gör att man inte lär sig eller presterar på sin fulla kapacitet i skolan. En 

litteraturgenomgång som Taras H (2005) gjort visar att genom att tillsätta ökade 

mängder mat eller ibland ett specifikt innehåll i maten, till exempel järn, kan 

man enkelt och effektivt lyfta elevernas kapacitet. 

Vid hunger frisätts flera signaler i kroppen som uppmanar oss att söka energi. 

Ett tecken på att det börjar bli dags att fylla på energi är att man får lågt 

blodsocker, som i sin tur stimulerar produktionen av orexin som får oss att leta 

efter mat. Denna signal gör oss rastlösa och medför att man får svårt att 

koncentrera sig. Lågt blodsockret stimulerar även tillverkningen av neuropeptid 

Y som ökar suget efter kolhydrater (Erlandsson-Albertsson 2007:24,25,27). 

Risken med att hoppa över måltider eller inte äta tillräckligt under målet är att 

man blir hungrig och istället för bra mat lockas man att inta väldigt näringstäta 

livsmedel (Erlandsson-Albertsson 2007: 24-30). Detta kan i sin tur vid 

överkonsumtion bidra till övervikt (Fyss 2008). Med energitäta livsmedel 

menas livsmedel som innehåller mycket energi på grund av sitt innehåll, till 

exempel läsk och kakor. Detta har studerats i en undersökning ifrån England 

(Andersson & Mårtensson). Genom scanning studerade man hur hjärnan 

betedde sig när kroppen kom i fasta och vilka livsmedel man valde vid fasta och 

efter fastan. Resultatet var att sannolikheten för att man skulle välja ett 

livsmedel med högt energiinnehåll blev mycket större när man blev hungrig och 
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kroppen hamnade i fasta, som innebär att kroppen går in i ett matsökarläge 

(Goldstone m.fl. 2009). 

Enligt en undersökning som gjordes i Australien (Ball 2012) bland 3000 

ungdomar är det vanligt att personer som har vänner som hoppar över att äta 

också själva tenderar till att avstå mat, speciellt lunch. Det är konstaterat att 

detta beteende är vanligast bland fickor men finns också bland pojkar (Meland 

m.fl. 2007). Som orsak till att ungdomarna väljer avstå mat diskuterar Ball m.fl. 

(2012) anledningar som kroppsideal och som en förlängning av detta även 

viktmedvetenhet. 

En studie från Finland syftade till att undersöka vilka faktorer som påverkar val 

kring att äta (Tilles-Tirkkonen & Pentikäinen 2011). Den vanligaste orsaken 

som angavs för att avstå skolmaten var att man inte tyckte om den. Att avstå 

lunchen i skolmatsalen verkar vara ett fenomen som finns i över hela Sverige. 

Enligt en undersökning från Umeå Universitet där, man har jämfört en 

högstadieskola i Arvidsjaur och en i Arjeplog, äter 77 % av eleverna dagligen i 

skolmatsalen (Abrahamsson-Nordin 2011). En undersökning från Göteborg 

(Sjöberg m.fl. 2003) visade att 77 % av killarna och 70 % av tjejerna åt 

skollunchen. Samma undersökning visade också på att det fanns en koppling 

mellan bristfälligt matintag och att man gjorde andra mindre hälsosamma 

livsmedelsval.  

År 2000-2002 gjordes en undersökning i Stockholm där man bland annat 

undersökte ungdomars matvanor i skolmatsalen. I denna undersökning 

tillfrågades ungdomar bland annat om hur ofta de åt i skolmatsalen. Antalet 

elever som sade sig äta lunch i skolmatsalen 4-5 gånger i veckan varierade från 

74,4%  till 87,2% (Rasmussen 2004:60).  Vidare frågade man om faktorer som 

påverkade besöken i matsalen såsom miljön i matsalen och kvalitén på maten. 

Av de som besökte matsalen tyckte endast 46,4% att maten var ”oftast” eller 

”alltid bra”. Man kom också fram till att miljön ansågs trevlig för det mesta 

men ord som ”stressig” och ”högljud” var också sådant som man förknippade 

med matsalen (Rasmussen 2004:78). 
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Syfte 

Syftet är att undersöka hur många ungdomar i årskurs 9 i den kommunala 

skolan på Gotland som väljer att avstå lunchen som serveras i skolmatsalen och 

om deras åsikter kring maten och miljön skiljer sig åt från dem som väljer att 

äta skollunchen. 

 

 

Frågeställningar 

Vad anses om maten? – Tycker eleverna att maten som serveras är bra eller 

dålig. Tycker eleverna att maten bör förbättras i avseenden som smak och 

konsistens. Tycker man att maten uppfyller de behov man har för att klara en 

dag i skolan. 

Hur är miljön i skolmatsalen? – Vad tycker eleverna om miljön i matsalen. 

Finns det faktorer som påverkar miljön i matsalen, såsom ljudnivå, trängsel och 

lunchtider. 

Vilken inverkan har kompisarnas val? – Är beslut om att avstå skollunchen ett 

eget val eller påverkas man av sina kompisar.  

Kompenseras den uteblivna måltiden? – Vad gör man om man avstått 

skollunchen. Väljer man att kompensera måltiden genom att köpa sig något 

annat ätbart eller väljer man att vara hungrig. 
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Metod  

Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning. Enkäten skrevs och 

utformades av författaren. Enkäten innehöll elva frågor varav två handlade om 

hur ofta man väljer att äta maten. Övriga frågor handlade om faktorer som 

miljön i matsalen, kompisars påverkan, åsikter om maten och ifall man sökte 

några andra alternativ än skolmaten. Frågorna utformades utefter vilka faktorer 

som studerats kan påverka elever till att äta eller avstå skollunchen. (Se Bilaga 

1) 

Enkäten delades ut till elever som gick årskurs 9 i den kommunala skolan på 

Gotland. Totalt besöktes 7 olika skolor, varav 2 ligger i staden Visby och 5 

ligger i mindre samhällen runt om på ön. Valet av Gotland som testort berodde 

på att det inte fanns några tidigare studier om vad högstadieelever i Gotlands 

kommunala skolor tycker om skolmaten, matsalen eller hur ofta de väljer att äta 

maten. 

Undersökningen genomfördes mellan 6 mars och 12 mars 2012. Rektorerna på 

de olika skolorna hade i förväg kontaktats för att få tillstånd att genomföra 

undersökningen och boka in undersökningsdagar. Skolorna besöktes sedan 

under en vanlig skoldag, under någon av elevernas lektioner, för att personligen 

träffa eleverna. Varje klass fick information om vad enkäten handlade om och 

varför den genomfördes, samt fick möjlighet att ställa frågor om 

undersökningen eller enkätens frågor. Enkäten delades sedan ut och samlades in 

efter avslutad ifyllnad. Alla elever som närvarade under den lektion klassen 

besöktes genomförde enkäten. 

Alla enkäter lästes av och resultaten sammanställdes. I Fråga 4 (Se Bilaga 1) 

slogs svarsalternativ 2 och 3 ihop då dessa svarsalternativ i efterhand ansågs allt 

för lika. Fråga 5 hade fem svarsalternativ men dessa slogs istället svaren ihop så 

frågan fick 3 svarskategorier. Likadant gjordes med det fem svarsalternativen 

från Fråga 7. Detta för att få tydligare svar och mindre spridning då vissa svar 

hade så få individer i de ursprungliga kategorierna. Om man värdesatte miljön i 
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skolmatsalen, Fråga 5, i svarsalternativen 4-5 blev det kategori Bra, 

svarsalternativ 3 blev OK, och svarsalternativ 1-2 Dåligt. Fråga 7 svarades 

också i liknande kategorier, där frågan handlade om vad man oftast tycker om 

skolmaten. Denna fråga hanterades genom att om man fyllt i svarsalternativ 4-5 

blev det kategori Bra, svarsalternativ 3 blev OK, och svarsalternativ 1-2  Tycker 

inte om maten.  

Svarandena delades in i två grupper som kallades Oftast och Sällan, beroende 

på hur ofta de sade sig äta mat. Gränsen för vad som räknades som Sällan drogs 

vid att svara att man äter maten i matsalen 0-2 gånger per vecka, då det innebär 

att man avstår maten mer frekvent än att man äter den. De resterande 

personerna, som sade sig äta maten 3-5 gånger per vecka, blev gruppen Oftast. 

För att upptäcka om det fanns några skillnader i svaren mellan grupperna Oftast 

och Sällan gjordes en Kruskal-Wallis H. analys på enkätdatan. De skillnader 

som upptäcktes analyserades sedan i SPSS för att räkna ut konfidensintervallet 

och därmed kunna jämföra proportionerna. På så vis upptäcktes vilka skillnader 

mellan grupperna som var signifikant. 
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Resultat 

Äta eller inte 

Totalt 424 elever deltog i enkätundersökningen och av dessa lämnade 327 

personer in användbara enkäter. Bortfallet var 97 stycken, nästan 23 % av de 

utdelade enkäterna. Totalt deltog 151 tjejer och 176 killar. 

Tabell 1 visar hur många dagar per vecka eleverna äter lunch i skolmatsalen. 

Att äta 5 dagar i veckan är det vanligaste svaret (46 %). Genom att summera de 

andra svarsalternativen ser man att det är vanligare att man äter skollunchen 0-4 

dagar i veckan (54 %). Det finns elever som väljer att avstå skolmaten 

skollunchen varje dag (2 %). 

Gruppen eleverna som äter skolmaten 3-5 dagar per vecka kallas för Ofta är 

störst (n=283  dvs.  87 %).Gruppen elever som äter skollunchen Sällan, 0-2 

dagar per vecka (n=44  dvs  13 %) är betydligt mindre än kategorin Ofta.  

Stor andel av de som äter skolmat Sällan (88 %) har svarat att de hade avstått 

maten oberoende av om deras kompisar gjort det eller inte (Figur 4). Det finns 

även elever bland både de som äter Sällan och de som äter Ofta som avstår för 

att deras kompisar gör det. Inom den egna gruppen Sällan finns det också 

signifikant skillnad mellan om man avstår maten självmant eller känner sig 

manad för att kompisarna gör det. 

Av alla elever som någon gång avstår lunchen i skolmatsalen är det nära 

hälften, 46 %, av alla elever, som väljer att ersätter den genom att köpa något 

annat ätbart (Tabell 2). Enbart 7 % har för vana att alltid avstå att äta om de inte 

äter lunch i skolmatsalen. Den största gruppen är de som väljer att ibland köpa 

något annat ätbart och ibland hoppa över att äta helt. 
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Anser om skolmaten 

I frågan kring huruvida maten uppfyller ens behov svarar de allra flesta elever 

som äter Sällan att de upplever att maten ”Inte uppfyller behoven” för dem och 

det är en signifikant skillnad till gruppen Ofta (Figur 2). I gruppen Sällan är det 

bara en enda person som tycker att maten uppfyller behovet. Det är också 

signifikant (p=0,001) att gruppen Ofta tycker att maten ”För det mesta” 

motsvarar deras behov, jämfört med vad Sällan- gruppen anser. 

En av frågorna i enkäten handlade om vad man ”Oftast tycker om skolmaten”. I 

Figur 1 kan man se att skillnaden mellan vad grupperna Sällan  och Ofta tycker 

om sin skolmat. Den vanligast förekommande åsikten om maten bland de som 

äter Sällan är att de ”Inte tycker om den”. Det är också vanligt inom samma 

grupp att man anser maten vara ”OK” mer sällan än gruppen Ofta. Här finns det 

en signifikant skillnad i jämförelse med gruppen som äter skolmaten Ofta. 

Den stora skillnaden kommer i kategorin ”Tycker inte om maten”. Andelen 

elever som inte tycker om maten är mycket större bland de som äter Sällan. 

Detta visar på att det finns en uppfattningsskillnad grupperna emellan om 

hurdan maten är.Gruppen som tycker att maten är ”Bra”  är liten både bland de 

som äter skolunchen  Ofta och de som äter Sällan. Det är ingen skillnad mellan 

grupperna i hur många som tycker att maten är ”Bra”. Däremot är det betydligt 

färre i gruppen Sällan som tycker att maten är ”OK”. 

 

Miljön i skolmatsalen 

I undersökningen finns det elever som har svarat att ljudnivån är hög, att den är 

störande och båda alternativen i kombination. Däremot visar det sig inte finnas 

några skillnader i svar mellan grupperna Sällan och Ofta. Gruppen som äter 

skolmaten Sällan tycker i högre utsträckning att miljön i matsalen är ”Dålig” 

jämfört med de som äter Ofta. Majoriteten av eleverna som äter Ofta tycker att 

matsalen är ”Bra” eller ”OK”.  
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Folkmängd som en påverkan på matsalsmiljön tas även upp i en separat fråga 

(Se Fråga 9, Bilaga 1). Det visar sig vara skillnad (p=0,011) mellan grupperna i 

vad man tycker om mängden folk i matsalen men skillnaden är inte signifikant 

även om det är väldigt nära (undre -0,10, övre 0,43). Däremot finns det 

signifikans mellan vad man inom den egna gruppen har svarat. Skillnaden som 

har visat sig ligger i att elever som äter Sällan är mer benägna till att vilja ändra 

på mängden folk i matsalen. 

 

Förändringar kring matsalen 

”Smaken på maten” är det vanligaste svaret på vad man vill förändra kring sin 

skollunch (77 %), tätt följd av ”Vilka rätter som serveras” (73 %). Även 

”Konsistensen på maten” har mer än hälften av alla tillfrågade valt att vilja göra 

en förändring på (63 %). ”Lunchtiderna” och ”Mängden” folk i matsalen tillhör 

också faktorer som fått flera markeringar (20 %), även om de ligger långt efter 

topp tre. Totalt vill eleverna se förändringar inom alla fem områden. Men 

faktorerna kring mat är de som anses viktigast.  

Mellan vad grupperna Sällan och Ofta vill förändra kring maten och matsalen 

finns det ingen skillnad utom på en faktor. Gruppen Sällan verkar mer benägna 

att vilja ha en förändring kring mängden folk i matsalen. Men detta har ingen 

signifikans. 
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Diskussion 

Äta eller inte 

Enligt denna undersökning kan man se att det bara 46 % av eleverna i årskurs 9 

på Gotland som äter skolmaten 5 dagar i veckan (Se Tabell 1). Det är en 

betydligt lägre siffra jämfört med Umeås 77% (Abrahamsson-Nordin 2011), 

Stockholmsstudiens (Rasmussen 2004) 74,4-87,2 % och Göteborgsstudiens 76 

% bland killarna och 70 % bland tjejerna.  

Att Gotland hamnat så långt efter andra svenska studier enligt denna 

undersökning kanske har att göra med hur frågan var ställd. I enkäten för denna 

undersökning fick eleverna uttryckligen välja antal dagar, 1-5 (Se Bilaga 1), där 

de svarade hur ofta de åt mat i skolmatsalen. I studien av Rasmussen (2004) har 

eleverna svarat i att de äter skollunchen 4-5 dagar per vecka och fick då till 

resultat att 74,4-87,2 % åt skolmaten. Motsvarande siffra för Gotland skulle 

vara 72 %.  

I undersökningen om skolorna i Arjeplog/ Arvidsjaur (Abrahamsson-Nordin 

2011) finns svarsalternativen Dagligen, 3-4 dagar och 1-2 dagar. Hur frågorna 

ställdes till ungdomarna i Stockholm (Rasmussen 2004) och Göteborg (Sjöberg 

2003) går inte att kontrollera då dessa frågeformulär inte finns tillgängliga att 

läsa. Kanske uppmuntrade svarsalternativen i den här undersökningen eleverna 

till att vara ärligare då det fanns fler alternativ att välja på. 

I Tabell 2 kan man se att stor del av de som avstår skollunchen ändå väljer att 

kompensera den på annat vis. Detta är bra om man ser utifrån perspektivet att 

ungdomarna behöver äta för att kunna jobba bra i skolan (Sjöberg 2003) 

Däremot är det mindre bra om man beaktar att hungern leder till att man lätt 

intar fel form av näring (Goldstone m.fl. 2009), som kan leda till bland annat 

övervikt (Fyss 2008). Man kan också se i samma tabell att andelen elever som 

väljer att alltid avstå att äta när de inte äter skollunchen är väldigt låg (7 %). Det 

vanligaste svaret på denna fråga var att man ibland hoppade över att äta och 
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ibland köpte något annat ätbart. Det innebär att dessa elever inte alltid 

kompenserar en utebliven måltid. Men det måste ändå ses som positivt att det är 

en så liten del som 7 % som har för vana att aldrig kompensera en utebliven 

skollunch.  

Eftersom skillnaderna mellan Gotland och andra platser i tidigare svenska 

undersökningar (Rasmussen 2004, Sjöberg 2003, Abrahamsson-Nordin 2011) 

är ganska stora. Det skulle vara intressant att fortsätta göra vidare studier på hur 

Gotlands resultat står sig i förhållande resten av de svenska ungdomarna i 

frågan om attityder och åsikter kring mat och hälsa. 

Undersökningen från Göteborg är gjord 2003 (Sjöberg) och i 

Stockholmsundersökningen tillfrågades eleverna år 2000-2002. Det är kanske 

vanligare nu än det var för 10 år sedan att avstå skollunchen flera dagar i 

veckan. Undersökningen från Arjeplog/Arvidsjaur (Abrahamsson-Nordin 2010)  

däremot är bara två år gammal och har ändå högre siffror än Gotland. Detta 

skulle kunna indikera att Gotland är avvikande i statistiken kring att äta 

skolmaten och nästa fråga att besvara är varför det är så. 

Det är inte någon skillnad i hur ofta man äter i matsalen beroende på om man 

går i skola i Visby eller i skola på något av de mindre samhällena. I Visby finns 

ett mycket större utbud av restauranger och snabbmat än på de mindre orterna, 

och det finns dessutom många fler affärer och kiosker att tillgå. Visserligen 

krävs det bara ett enda ställe eleverna kan gå till för att locka bort dem från 

skolmaten, men i Visby finns det väldigt mycket mer som kan locka. Trots att 

eleverna som väljer bort skolmatsalens lunch inte har lika mycket att välja på 

om man går i skola i ett av de mindre samhällena väljer man ändå bort 

skolmaten. 
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Anser om maten 

En av frågorna i enkäten handlade om vad man oftast tycker om skolmaten 

(Figur 1). Den stora skillnaden bland dessa svar är att de som äter skolmaten 

Sällan tycker maten är betydligt sämre än de i kategorin Ofta. Båda grupperna 

blir erbjuden samma mat men bland de som äter Sällan är omdömet om maten 

mycket lägre och kanske är detta något som får eleverna att avstå från att äta.  

När ungdomarna i Arjeplog/Arvidsjaur (Abrahamsson-Nordin 2004) 

tillfrågades om vanligaste orsaken till att de avstod skollunchen svarade de att 

det berodde på att de inte tyckte om maten. I Stockholm svarade färre än hälften 

att de tyckte att den alltid eller oftast var god (Rasmussen 2004). Det skulle 

motsvara svaren Bra och OK i denna undersökning.I så fall tycker ungdomarna 

på Gotland bättre om sin skolmat än man gjorde i flera skolor i Stockholm. I 

samma undersökning har man också konstaterat att åsikterna och mängden folk 

som äter kan variera mellan skolorna. Eventuellt skulle det kunna variera 

mellan de skolor som tycker bättre eller sämre om sin skollunch.  

Finland är ytterligare ett land som serverar fria luncher till alla elever i skolan. 

En undersökning av Tilles-Tirkkonen m.fl. (2011) syftade till att undersöka 

vilka val som påverkas av hur man äter. I denna undersökning angav eleverna 

att den vanligaste orsaken till att de valde att avstå skollunchen var att de inte 

tyckte om maten som serverades. Detta kan tolkas antingen som att de inte 

tyckte om smaken på maten eller att de inte tyckte om maträtterna. Båda 

alternativen överrensstämmer med svaren från denna undersökning, då de 

gotländska ungdomarnas vanligaste svar i vad de vill förändra kring matsalen 

(Se Tabell 3) är smaken på maten men också konsistensen på maten och vilka 

rätter som serveras.  

I denna studie har eleverna tillfrågats om de anser att maten tillfredställer deras 

behov. Detta har inte påträffats i någon annan studie. Att eleverna har svarat på 

denna fråga innebär att de har förmåga att koppla sina behov till vad de äter. 
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Detta är något som kan vara bra att ta i beaktande när man planerar skolmaten 

och eventuellt försöka att involvera eleverna ännu mer. 

I frågan kring huruvida maten uppfyller ens behov (Figur 2) i avseende att man 

får vad man behöver för att kunna jobba bra i skolan, svarade de allra flesta som 

äter Sällan att de upplever att maten inte uppfyller behoven för dem. Att 

eleverna skulle känna att maten inte uppfyller vad de anser sig behöva skulle 

kunna påverka till att man väljer att avstå från maten. Man kanske inte ser 

någon mening med att äta den helt enkelt. Detta i kombination med om man 

tycker om maten eller inte (Se Figur 1) skulle kunna bli tunga faktorer när man 

väljer om man ska äta maten eller inte. 

 

Miljön i skolmatsalen 

Gruppen som äter skolmaten Sällan tycker i högre utsträckning att miljön i 

matsalen är dålig jämfört med de som äter Ofta (Se Figur 3). Vad som gör att 

dessa elever beskriver miljön som dålig är svårt att veta. I frågan finns 

exemplen möbler, folkmängd, renlighet.  

Folkmängden tas även upp i fråga 9 (Se Bilaga 1). Det visar sig vara skillnad i 

vad man tycker om mängden folk i matsalen. Skillnaden som har visat sig, 

ligger i att elever som äter Sällan är mer benägna till att vilja ändra på mängden 

folk i matsalen. Frågan utreder däremot inte om de som vill ändra på 

folkmängden önskar mer folk i matsalen eller mindre folk matsalen. 

Hur mycket folk som är i matsalen och passerar genom matsalen på en dag kan 

i sig påverka miljön. Då många elever är i matsalen eller har varit i matsalen 

kan det vara svårt att hinna med att hålla rent till allas belåtenhet. Därför skulle 

det kunna vara så att desto senare på dagen man har lunch desto sämre är 

renlighetsfaktorn i matsalen och det avskräcker elever från att äta eller gå dit.  

 Miljön i matsalen har även tagits upp i andra undersökningar. Rasumssen m.fl. 

(2004) hade i sin undersökning med attitydfrågor om stämningen i matsalen. 
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Stor del av de tillfrågade eleverna angav att miljön i matsalen oftast var trevlig 

men svarade samtidigt att det ofta kändes stressigt och var mycket högljudt. I 

undersökningen av Tilles-Tirkkonen m.fl. (2011) svarade även finska skolbarn 

att miljön i matsalen var en viktig faktor för motivationen att gå dit. Eleverna 

beskrev sin matsal en ogynnsam miljö för att äta, vilket gjorde att flera elever 

avstod.  

En annan faktor som kan påverka miljön i matsalen är ljudnivån. Ljudnivån 

fanns med som två frågor i enkäten (Se Bilaga 1). Andra undersökningar 

(Rasmussen 2004, Tilles-Tirkkonen m.fl. 2011) stämmer in på vad som 

framkommit i denna undersökning. Det finns faktorer kring miljön i matsalen 

som är viktiga. Dessa är bland annat ljudnivån. 31 % av ungdomarna på 

Gotland säger att ljudnivån i matsalen är störande eller ofta är det. Det har 

också identifierats att det inte finns några skillnader i åsikter mellan grupperna 

när det kommer till frågan om ifall ljudnivån i matsalen var störande. Tittar man 

på helgruppsnivå så säger 69 % av de tillfrågade eleverna att de tycker att 

ljudnivån inte är störande. Men en så stor andel som 27 % svarar också att 

ljudnivån i matsalen kan vara störande.  

 

Kompisarnas påverkan 

I Figur 4 kan man se att stor del avgruppen äter Sällan svarade att de skulle ha 

avstått maten även om deras kompisar inte hade gjort det. 

I samma figur kan man se att det finns elever från båda grupperna som säger att 

de avstår för att kompisarna gör det. Om dessa elever kanske isället kunde få 

sina kompisar att äta maten för att deras kompis vill göra det skulle man kunna 

få en god trend av grupptrycket, istället för det som nu veckar existera. Även i 

Tilles-Tirkkonen m.fl. (2011) undersökning har det framkommit att elever 

avstår mat för att deras vänner gör det. 
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I denna studie har man inte kunnat urskilja några skillnader mellan tjejers och 

killars ätbeteende då denna studie inte varit ämnad åt att leta efter detta. Det 

säger däremot inte att det inte skulle finnas skillnader i varför tjejer och killar 

väljer att avstå skolmaten. En studie från Australien har bland annat visat att 

unga tjejer är mer benägna att avstå lunch om någon i deras kompiskrets gör det 

(Ball m.fl. 2012). Detta skulle kunna bli en mycket ond cirkel i ett kompisgäng, 

om en person börjar avstå lunchen och sen drar det med sig en person som drar 

med sig någon mer person. Det skulle kunna innebära att man till slut har hela 

grupper som väljer att avstå maten för att de andra gör det. I ett sådant läge kan 

det vara väldigt svårt att bryta sig ut och göra motsatt vad som har blivit en 

norm inom gruppen. 

 

Önskade förändringar kring skollunchen 

Fråga 9 i enkäten (Se Bilaga 1) handlade om vilka förändringar eleverna skulle 

vilja se angående deras skolmat och lunchmiljö Det visar sig inte vara någon 

skillnad mellan vad grupperna som äter i skolmatsalen Ofta och som äter Sällan 

i vad man önskar förändra, förutom kring faktorn ”Mängden folk i matsalen”. 

Det de allra flesta elever, över 75 % , vill se förändring på är ”Smaken på 

maten”. Detta svar kommer tätt följd av alternativet ”Vilka rätter som serveras”. 

Kanske hänger dessa svar ihop. Man önskar kanske att andra rätter serveras 

eftersom smaken inte är optimal, eller så är inte smaken på maten så god som 

man anser att den bör vara eftersom de rätter som serveras inte är till behag.  

I både Rasmussen m.fl. (2004) och Tilles-Tirkkonen m.fl. (2011) har det 

framkommit att miljön i matsalen påverkas av huruvida det är stressigt i 

matsalen. Att stress uppstår skulle kunna bero på att lunchtiderna inte är bra. 

Om lunchtiden känns för snålt tilltagen eller om man blir stressad till nästa 

lektion kan det eventuellt locka till att avstå skollunchen. Lunchtiderna är en 

faktor som 20 % av eleverna önskar se en förändring på (Se Tabell 2).  
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Att eleverna vill förändra lunchtiderna säger däremot inte vilken typ av 

förändring de vill ha. Likväl som de kan mena att lunchen är för kort och 

frambringar stress skulle de eventuellt kunna tycka att lunchrasterna är för 

långa. Om eleverna har för mycket tid till sitt förfogande ger det dem mer 

utrymme att hinna bli uttråkade och ge sig iväg från skolan eller möjlighet att 

äta på andra ställen. Att förändra lunchtiderna kan också handla om att man 

upplever att lunchen ligger vid fel tidpunkt. Kanske har man inte hunnit bli 

hungrig än eller också har man blivit så hungrig innan lunch att man uppsökt 

något annat ätbart och därför inte längre känner behov av att lunch.  

 

Mat och skolan 

Trots att det finns bra mat och förutsättningar till bra mat är det ändå bara den 

maten som faktiskt äts som kan göra någon nytta för eleven. Att avstå mat är att 

sänka sina egna förutsättningar för att ta in vad skolan har att erbjuda av lärande 

(Sjöberg 2003). Dessutom riskerar man att skaffa sig dåliga (Sjöberg 2003) 

vanor och i längden påverka sin hälsa negativt (Fyss 2008).  

I en undersökning (Andersson & Mårtensson 2008) har man jämfört det 

Engelska skolmatssystemet med det Svenska skolmatssystemet för att 

undersöka vad  som är och skulle kunna bli de hälsomässiga följderna av vart 

och ett av dem. De konstaterar i sin undersökning att de största skillnaderna 

mellan länderna är att man i England får betala terminsvis för det man äter i 

skolan. I Sverige har vi däremot gratis mat och många högstadieskolor har en 

kafeteria. I England har man också många fler matalternativ att välja bland och 

försäljning av sötade drickor och snacks sker i matsalen ihop med skollunchen. 

Andersson & Mårtensson (2008) diskuterar huruvida det skulle vara lika bra att 

ha ett liknande system i Sverige för att kanske få upp elevantalet som går till 

matsalen om det fanns mer mat att välja på.  

Detta skulle kunna ha en poäng. Eventuellt skulle det innebära att fler elever 

äter skollunch och därmed får i sig vad de behöver för att klara av en skoldag. 
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Det skulle också kunna minska antalet elever som går från skolan för att köpa 

sig saker de vill äta. Däremot anser jag att det svenska skolmatssystemet har 

andra funktioner som det engelska missar. Livsmedelsverket beskriver i sina 

riktlinjer Bra mat i skolan – Råd för förskoleklass, grundskola och fritidshem 

(Livsmedelsverket 2007) att skolmaten och skolmatsalen inte bara ska erbjuda 

eleverna en möjlighet att äta sig mätta utan också ska stå för utbildning och 

goda vanor. Eleverna ska genom att gå till matsalen och äta mat få sig en daglig 

påminnelse om hur man kombinerar en måltid. Allt de behöver finns där och 

det de inte behöver, som snacks och sötad dricka, inte har någon plats i en 

hälsosam måltid eller i matsalen.  

Det som kan ses som en fördel med systemet i England är att det erbjuder 

ungdomarna en chans att välja vad de vill ha för att äta sig mätta. Systemet i 

Sverige erbjuder eleverna bara den mat som har utsätts till att vara bra för dem. 

Det är med goda avsikter man plockar bort allt snacks och serverar bara ett eller 

två matalternativ i matsalen. Samtidigt så kan det faktiskt driva eleverna till att 

utesluta maten eller matsalsmiljön och tillfredställa sina behov på annat håll. 

 

Problemdiskussion 

För denna undersökning delades det ut 424 enkäter och av dessa kunde 327 

användas. 97 enkäter, nästan 23 %, beräknades som bortfall. När svaren från 

enkäterna sammanställdes upptäcktes att det fanns enkäter som inte gick att få 

ut något entydigt svar från. Främst gällde det frågorna kring hur många dagar i 

veckan man ätit i matsalen och hur många dagar man avstått maten i matsalen. 

Många av enkäterna i bortfallet hade för många dagar i-prickade. Till exempel 

kunde eleven svarat att den åt mat i matsalen 4 dagar i veckan (Bilaga 1, fråga 

2) men gått till matsalen utan att äta 2 dagar (Bilaga 1, fråga 3). Detta skulle 

innebära att eleven går till matsalen 6 dagar per vecka. Då detta inte är möjligt 

och det inte heller fanns något sätt att utläsa vilket av svaren som var mest 

korrekta fick enkäter med denna problematik räknas som bortfall. 



 

Sida 24 

Likväl som det finns elever som har rapporterat in för många dagar skulle det 

kunna finnas elever som har rapporterat in för få dagar. Detta går inte att 

kontrollera då enkäten i så fall skulle ha haft ytterligare en fråga som handlade 

om hur många dagar per veckan man inte går till matsalen alls. Hade det funnits 

en sådan fråga hade man kunnat summera alla inrapporterade dagar och utesluta 

alla de enkäter som hade fler eller färre än 5 luncher per vecka. 

 

Slutsats 

Problematiken är att fånga in elever som väljer att avstå maten som serveras i 

skolan. För att veta hur man ska få dessa elever att äta maten behöver man börja 

med att ta reda på vad det är som får dem att avstå. Kanske finns det inte något 

sätt att göra så att 100 % av alla elever kommer att gå i matsalen. Att hitta 

maträtter, smaker, tillbehör, miljöer, tider och ljudnivåer som passar alla verkar 

vara en mycket knepig uppgift. Med fortsatt forskning på området kan vi ta reda 

på vilka faktorer som får folk att vilja äta skolmaten, respektive avstå den och 

vad som gör att Gotland skiljer ut sig som sämre skolmats-ätare än övriga 

svenska ungdomar. 
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Bilaga 1 
 
Enkätundersökning: Skolmat och skolmatsalar på Gotland 

     

                    1. 
 

Är du: 
 

Tjej   
   

Kille   
      

                    

                    2. 
 

Hur många dagar per vecka äter du lunch i skolmatsalen? 
    

                    

  
0   

 
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 

                    

                    3. 
 

Hur många dagar i veckan går du till skolmatsalen utan att äta maten? 
 

                    

  
0   

 
1   

 
2   

 
3   

 
4   

 
5   

 

                    

                    4. 
 

Brukar du hoppa över skollunchen för att dina kompisar gör det? 
  

                    

  
Jag äter skollunchen 

 
  

           
                    

  
Ja, jag hade egentligen kunnat tänka mig att gå dit   

    
                    

  
Ibland hoppar jag över om mina kompisar gör det 

 
  

    
                    

  
Nej, jag hade hoppat över den ändå 

 
  

       

                    

                    5. 
 

Vad tycker du om miljön i skolmatsalen? 
        

  
(Möbler, folkmängd, renlighet) 

           

                    

  
1   

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
Inte trevlig 

     
Ok 

       

Mycket 
trevlig 

                    

                    6. 
 

Hur skulle du beskriva ljudnivån i skolmatsalen? 
      

                    

  
Hög   

   
Ok   

   
Låg   
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Brukar ljudnivån i matsalen störa dig? 

         

                    

  
Nej   

   
Ibland   

   
Ja   

     

                    

                    7. 
 

Vad tycker du oftast om skolmaten? 
         

                    

  
1   

  
2   

  
3   

  
4   

  
5   

  
Inte bra 

      
Ok 

       
Mycket bra 

                    

                    8. 
 

Tillgodoser skolmaten dina behov? 
         

  
(Mängd, utbud av tillbehöv, variation) 

          

                    

  
Ja   

   
För det mesta   

   
Nej   

   

  
oftast 

           
sällan 

   

                    

                    9. 
 

Vilka av följande faktorer tycker du skulle kunna förbättra skolmatsalen? 

  
(Sätt så många kryss du vill) 

            

                    

  
Smaken på maten   

            
                    

  
Konsistensen på maten   

           
                    

  
Vilka rätter som serveras 

 
  

          
                    

  
Lunchtiderna 

 
  

             
                    

  
Mängden folk i matsalen 

 
  

          

                    

                    10. 
 

Om du hoppar över skollunchen brukar du då: 
       

                    

  
Köpa dig något annat ätbart   

          

                    

  
Låter bli att äta helt den dagen   

         

                    

  
Ibland köpa något, ibland hoppa över   

        



 

 

Tabeller 

Tabell 1. Hur många dagar i veckan eleverna uppger att de äter skollunchen i 

skolmatsalen (Fråga 2, enligt Bilaga 1) 

 

Äter i matsalen 

ggr/vecka Antal 

Antal 

i % 

5 dagar per vecka 150 46% 

4 dagar per veck 85 26% 

3 dagar per vecka 48 15% 

2 dagar per vecka 22 7% 

1 dag per vecka 15 5% 

Ingen dag 7 2% 

 

Tabell 2: Om man ersätter den överhoppade lunchen 

 

  

Antal 

Antal   i  

% 

Köper något annat ätbart 143 46% 

Avstår helt den dagen 22 7% 

Ibland köpa något, ibland hoppa över 148 47% 

 

(n=313) 



 

 

Figurer 

 

Figur 1: Visar vad grupperna som äter skolmaten Sällan  och äter den Ofta 

tycker om maten som serveras i skolmatsalen. De flesta från gruppen som äter 

maten Sällan tycker inte om maten . Fler som äter Sällan tycker inte om maten 

jämfört med de som äter skolmaten Ofta. Det är färre från gruppen Sällan som 

tycker maten är OK jämfört med de som äter Ofta. 

visar att det finns signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan grupperna i denna 

kategori 

 

 

* 

* 

* 

* 

* 



 

 

Figur 2: Huruvida eleverna tycker att maten uppfyller deras behov. Det är fler i 

gruppen äter Sällan  som tycker att maten uppfyller deras behov jämfört med 

gruppen som äter Ofta. Det är också färre personer från gruppen Sällan som 

upplever att maten för det mesta tillfredställer deras behov, jämfört med 

gruppen Ofta.  

* visar att det finns signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan grupperna 

 

 

 

Figur 3: Vad eleverna i grupperna Sällan  och Oftast tycker om miljön i 

matsalen. Det är vanligare att personerna som äter Sällan tycker att maten är 

dålig, jämfört med personerna i gruppen Ofta. 

* visar att det finns signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan grupperna i 

denna kategori 
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Figur 4: Om eleverna som äter skolmaten Sällan och Ofta påverkas av om 

kompisarna äter skolmaten eller inte. Det finns skillnad mellan grupperna som 

säger att de äter maten, där gruppen Ofta säger sig äta maten. Det är vanligare 

att personerna som äter Sällan skulle ha avstått mat även om inte deras vänner 

hade gjort det, jämfört med gruppen som äter skolmaten Ofta. Det finns också 

en skillnad i svar inom gruppen som äter skolmaten Sällan,  där det är vanligast 

att man hade avstått skolmaten även om inte ens vänner hade gjort det. 

* visar att det finns signifikant skillnad i svarsfrekvens mellan grupperna i 

denna kategori 

# visar att det finns signifikant skillnad mellan svaren på denna fråga inom den 

egna gruppen 
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