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Sammanfattning  
Bakgrund: Antalen restaurangbesök har ökat de senaste åren. Det har även övervikt och 

andra kostrelaterade sjukdomar gjort, dock under en längre tidsperiod. Tidigare studier har 

visat att restaurangmat ofta innehåller höga mängder mättat fett och salt, vilka kan vara 

bidragande faktorer till den försämrade folkhälsan. Studenter är oftast unga människor på väg 

ut i livet och de matvanor som utvecklas under studietiden kan följa med till det 

yrkesverksamma livet, varför det är intressant att undersöka studenters lunchvanor då lunchen 

är en viktig del av dagens kostintag. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka lunchvanor hos studenter på Umeå universitetet i 

relation till campusrestaurangernas lunchutbud och bedömning av dess generella 

näringsinnehåll. 

Metod: Denna studie var uppdelad i tre olika delar: insamling av data genom en enkätstudie 

som riktades mot studenter vid Umeå Universitet (n=100), korta intervjuer med 

restaurangansvariga på utvalda campusrestauranger (n=10) samt undersökning och 

bedömning av utvalda lunchalternativ som dessa restauranger sålde.  

Resultat: Denna studie visade att 92,0 procent av studenterna någon gång köpt lunch på 

campusrestaurangerna. De manliga studenterna köpte oftare lagad mat än de kvinnliga, medan 

de kvinnliga oftare köpte kall mat på campusrestaurangerna. Männen köpte även oftare lunch 

på campusrestaurangerna jämfört med kvinnorna. De lade även ut mer pengar per månad än 

vad de kvinnliga studenterna gjorde. Ungefär hälften av de lunchalternativ som undersöktes 

innehöll mycket mättat fett och salt. 

Slutsats: I likhet med resultat från tidigare studier innehöll en del av campusrestaurangernas 

lunchutbud för mycket mättat fett och salt. De studenter som ofta köpte lunch på 

campusrestaurangerna kan därmed löpa risk för kostrelaterade sjukdomar vid överdriven 

konsumtion av de sämsta alternativen. Skulle campusrestaurangerna tillhandahålla rätter med 

bättre näringsinnehåll och införa ett system där studenterna kan se vilka dessa lunchalternativ 

är, skulle detta kunna leda till en ökad konsumtion av mer hälsosam lunchmat på campus. 



Summary   
Background: The number of restaurant visits has increased over recent years. Overweight 

and other diet-related diseases have also increased in numbers, however, for an extended 

period of time. Previous studies have shown that restaurant food often contains high amounts 

of saturated fat and salt, which may be contributing factors to the deterioration of public 

health. The eating habits that students develop during their study periods may persist in their 

working life; therefore it is interesting to investigate the students' lunch habits.   

Aim: The purpose of this study was to investigate the lunch habits of students at Umeå 

University in relation to the campus restaurants' lunch offerings and its overall nutritional 

value. 

Method: This study was divided into three sections, these included the collection of data 

through a survey directed to students at Umeå University (n=100), short interviews with 

restaurant managers on selected campus restaurants (n=10) and also exploration and 

evaluation of selected lunch options that these restaurants where offering. 

Results: This study showed that 92,0 percent of the students had bought lunch from the 

campus restaurants. The male students bought more prepared foods than the female students 

did, while the women more often bought cold food at the campus restaurants. The male 

students also more frequently purchased lunch at campus restaurants compared to the female 

students. They were also spending more money per month on this matter than the female 

students did. About half the lunch options that the restaurants offered where too high in 

saturated fat and salt.  

Conclusion: In line with the results of previous studies, some of the campus restaurants' 

lunch offerings contained much saturated fat and salt. The students who often bought lunch at 

campus restaurants may be at risk for diet-related diseases, if they consume the worst options 

to excess. Should the campus restaurants provide lunches with better nutritional content and 

introduce a system where students can see which of these lunch options are, this could lead to 

increased consumption of more healthful lunch on campus.  
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1 Bakgrund 
Många svenskar nyttjar möjligheten att äta lunch ute på restaurang oftare än vad de gjorde 

förr (1). I samma takt som restaurangbesöken har ökat, har också antalet restauranger 

expanderat i antal (2). Från år 1993 till 2006 har det skett en ökning på 6100 restauranger i 

Sverige, vilket motsvarar en ökning på 45 procent. Parallellt med denna ökning har även 

hushållens restaurangbesök ökat och över en sjuårig period har hushållens utgifter för 

utemåltider ökat med hela 1920 kronor, från 8530 till 10450 kronor, enligt statistiska 

centralbyrån (3,4). Män äter oftare på restaurang än kvinnor, vilket anses bero på 

socioekonomiska förhållanden (5).  

En studie gjord i USA visar ett samband mellan socioekonomisk position och fetma (6). Detta 

eftersom låginkomsttagarna ofta köper mer energitäta och näringsfattiga livsmedel, då dessa 

kostade mindre pengar. I Sverige äter kvinnor oftare frukt och grönsaker och har vatten som 

måltidsdryck, medans män i regel äter mer kött, bröd, potatis och mjölk (5). 

Över hela världen har övervikt och fetma blivit ett problem med stigande antal drabbade (7). 

Bara i Sverige har antalet personer som lider av övervikt och fetma fördubblats under de 

senaste 20 åren (8). Statistik visade att Sveriges befolkning hade ökat sitt energiintag med 

cirka 100 kcal per person och dag, under en åttaårig period, vilket motsvarar en teoretisk 

ökning på fyra till fem kilogram fettväv per invånare under samma tidsperiod (9). I 

Stockholms läns landsting har Centrum för tillämpad näringslära vid Samhällsmedicin, under 

åren 1996 och 2000, gjort studier på näringsvärdet på Stockholms restaurangers och kaféers 

luncherbjudanden (10). Kemiska analyser gjordes och studierna visade att både ”Dagens rätt” 

samt ”lättluncher” som exempelvis sallader, pajer och smörgåsar innehöll för mycket energi 

och mättat fett. Detta anses vara ett problem, eftersom det blir svårt för enskilda individer att 

hitta hälsofrämjande måltider utanför hemmet. Enligt svenska näringsrekommendationer bör 

fettintaget per dag vara 25-35 procent av det totala energiintaget (11). Av dessa bör mättade 

fetter och transfettsyror begränsas till 10 procent. Detta för att de mättade fetterna ökar LDL- 

kolesterolet, vilket i sin tur är en riskfaktor för kranskärlsjukdom. Restaurangmat innehåller 

ofta för mycket salt (12). Saltinnehållet varierar även mycket mellan olika livsmedel inom 

handeln vilket tyder på att en reducering i saltnivåer skulle kunna genomföras, utan påtaglig 

förändring av smaken (13). Höga saltintag ökar risken för högt blodtryck och är därmed en 

riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar. Studier visar på att saltintaget i dagsläget ligger mellan nio 

till tolv gram per dag och person i många länder (14). Nordiska näringsrekommendationer 

förespråkar att saltintagen bör minskas till 6 gram per dag för kvinnor och 7 gram per dag för 

män (15).  

Den livsstil som dagens samhälle bidrar till, med dess obalans mellan höga energiintag och 

låg fysisk aktivitet är i starkt behov av en förändring. De ökade lunchbesöken på restaurang, 

med höga fett-, salt- och energiinnehåll, kan öka på obalansen ytterligare. För att få en 

förändring i denna nedåtgående spiral har restaurangmaten en avgörande roll i framtiden. Det 

finns cirka 36 000 studenter på Umeå Universitet (16) och enligt Konsumentverket lägger 

studenter ut mellan 1820-2310 kronor per månad på mat (17). Studenter är unga människor på 

väg ut i livet och de matvanor som utvecklas under studietiden kanske följer med till det 

yrkesverksamma livet. Det är därför intressant att studera i vilken mån studenter äter lunch på 

restaurang och vilka faktorer som påverkar deras lunchval. 
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2 Syfte 
Syftet med studien var att undersöka lunchvanor hos studenter på Umeå universitetet i relation 

till campusrestaurangernas lunchutbud och bedömning av dess näringsinnehåll. Syftet 

preciserades med följande frågesällningar:  

 I vilken omfattning köper studenterna lunch och hur mycket pengar lägger de ner på 

detta per månad? 

 Anser studenterna att de kan köpa hälsosam lunch på campusrestaurangerna?  

 Vilka lunchalternativ köper studenterna oftast? 

 Vilka faktorer påverkar valet av lunchinköp hos studenterna? 

 Hur ser försäljningsstatistiken ut och vad innehåller de lunchalternativ som erbjuds av 

campusrestaurangerna? 

3 Metod 
Denna studie var uppdelad i tre olika delar; dessa innefattade insamling av data genom en 

enkätstudie som riktades mot studenter vid Umeå Universitet, korta intervjuer med 

restaurangansvariga på utvalda campusrestauranger samt undersökning och bedömning av 

utvalda lunchalternativ som dessa restauranger säljer. Utifrån syftet valdes en kvantitativ 

metod då detta ansågs lämpligt för att få en övergripande bild över lunchvanor hos studenter 

vid Umeå Universitet. Försäljningsstatistiken från de mindre intervjuerna med de 

restaurangansvariga, sattes i relation till konsumentpris samt antalet studenter på Umeå 

Universitet. Resultaten från enkätstudien sattes i relation till bedömning av 

campusrestaurangernas utbud och dess näringsinnehåll. 

3.1 Enkätundersökning  
En enkät med frågor angående lunchvanor och utbud på campusrestaurangerna utformades 

(Bilaga 1). Enkäten hade för avsikt att undersöka tre huvudområden: det första var att 

undersöka lunchvanor hos studenterna i relation till campusrestaurangernas utbud, det andra 

inkorporerade frågor angående campusrestaurangernas utbud och det tredje området riktade 

sig till de studenter som aldrig köper lunch på campusrestaurangerna. Då undersöktes 

anledningar till vad som påverkade det valet.  

3.2 Korta intervjuer med de restaurangansvariga 
Korta intervjuer med de ansvariga för tio av campusrestaurangerna utfördes, detta för att 

införskaffa bakgrundsfakta. De frågor som ställdes berörde företagsform och skillnader i 

frekvens på konsumentmönster, om de hade fler eller färre kunder under olika årstider, vid 

tentamensperioder och lov. Frågor ställdes även angående vilka alternativ som sålde bäst och 

om de ansåg att sålde nyttigare alternativ. Det undersöktes även hur de tagit ställning till den 

nyligt sänkta restaurangmomsen, om de sänkt konsumentpriserna eller om de bibehållit de 

gamla. Förutom de korta intervjuerna insamlades även generell försäljningsstatistik, för att få 

en blid på hur stor omsättningen för lunchförsäljning var på campus i relation till antalet 

studenter på Umeå universitet.  

3.3 Restaurangernas utbud och bedömning av näringsinnehåll 
Utbudet på restaurangerna undersöktes angående sortiment och konsumentpris. Då de flesta 

campusrestaurangerna hade liknande utbud valdes tio lunchalternativ ut till undersökningen: 

dagens lunch, buffé, kebab, paj, lasagne, toastmackor, bakad potatis, sallad, smörgås och 
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yoghurt. Utifrån dessa insamlade data skapades en utbudstabell med pris – och utbudsvariabel 

där restaurangerna var kodade från 1-10. Under prisvariabeln sattes de konsumentpris som 

erbjöds in och under utbudsvariabeln sattes ett ”X” ut om restaurangen i fråga erbjöd det 

lunchalternativet. Näringsinnehållet på dessa lunchalternativ bedömdes med hjälp av 

livsmedelsverkets livsmedelsdatabas, där rätterna näringsberäknats utifrån de 

portionsstorlekar som angavs där (18). Då dagens lunch varierade varje dag och 

restaurangerna sällan erbjöd likadana rätter, valdes ett rimligt alternativ ut för bedömning av 

näringsinnehåll. Av samma anledningar valdes även ett rimligt alternativ till buffé ut. För att 

bedöma dessa näringsinnehåll gentemot Svenska näringsrekommendationer utfördes 

beräkningar på standardnormer för inaktiva män och kvinnor i åldern 18-30 år. Män 

beräknades äta 3000 kcal per dag medan kvinnor bör för i sig 2200 kcal per dag (19). Då en 

lunch ska innehålla 25-35 procent av den totala energimängden per dag (20), räknades dessa 

siffror om för få ut minimum och maximum gränsen i kcal per lunch (Bilaga 2).  

För ytterligare analys av utbudet på campusrestaurangerna sattes betygskriterier upp för 

utvalda näringsämnen, baserade på svenska näringsrekommendationer och 

nyckelhålsmärkning på livsmedel (21) (Tabell 1). För beräkning av buffémängder användes 

boken ”Mått för mat” (22). 

Tabell 1: Betygskriterier för näringsinnehåll i lunchalternativ på campusrestauranger vid Umeå universitet, våren 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lunchalternativen kunde få allt mellan 0-10 poäng, då 10 poäng ansågs bäst. Varför lågt 

mättat fett och lågt saltinnehåll gav mer poäng än de övriga baserades på att restaurangmat 

ofta har höga nivåer av detta, vilket tidigare studier visat (10,12,13,14). Även för att både 

Svenska näringsrekommendationer och nyckelhålsmärkning för livsmedel anger att salt och 

mättat fettintag bör reduceras (20,21). Också på grund av dess betydelse för folkhälsan i den 

bemärkelsen att högt intag av dessa bland annat kan leda till hjärt- och kärl sjukdomar. Det 

Utvalda näringsämnen Betygskriterier 

för män 

Betygskriterier 

för kvinnor 

Poäng  

Mättat fettinnehåll  Max: 4,08 g  

Max 10 E% 

Max: 2,99 g 

Max 10 E% 

2  

Fettinnehåll Max: 40,8 3g 

Min: 20,83 g 

Max: 38,50 g 

Min: 15,28 g 

1 

Energiinnehåll Max: 1050 kcal 

Min: 750 kcal 

Max: 770 kcal 

Min: 550 kcal 

1  

Kostfiberinnehåll Max: 12,25 g 

Min: 6,25 g 

Max: 12,25 g 

Min: 6,25 g 

1  

Sockerartinnehåll Max: 15,79 g Max: 11,55 g 1  

Kolhydratinnehåll Max: 157,90 g 

Min: 93,75 g 

Max: 115,50 g 

Min: 68,75 g 

1  

Proteininnehåll Max: 52,40 g 

Min: 18,75 g 

Max: 38,50 g 

Min: 13,75 g 

1 

Saltinnehåll Max: 2,45 g Max: 2,10 g  2  
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mättade fettet betygsattes även utifrån energiprocent för varje lunchalternativ (Bilaga 2). 

Förutom dessa har fokus lagts på de huvudsakliga näringsämnena; protein, fett, kolhydrater 

och kostfibrer samt det totala energiinnehållet. Studien har inte tagit hänsyn till vitamin och 

mineralinnehåll. Betygen delades upp efter kön, då män och kvinnor har olika näringsbehov.  

3.4 Urval 

3.4.1 Enkätstudiens urval 
Till enkätstudien tillämpades ett bekvämlighetsurval. För att få ett så representativt urval som 

möjligt, delades enkäten ut på olika delar av campus: Lindellhallen, Samhällshuset, 

Humanisthuset/Beteendevetarhuset, Mithuset samt Naturvetarhuset. Etthundra enkäter 

delades ut på dessa olika områden av campus, varvid cirka 20 procent av dessa 100 delades ut 

på varje område. För att få lika många deltagande män och kvinnor tillämpades ett kvoturval 

vilket innebar att 50 män och 50 kvinnor besvarade enkäten.  

3.4.2 Restaurangernas urval 
En avgränsning i antalet campusrestauranger att inkorporera i undersökning gjordes. Tio 

valdes ut, baserat på vilka som ansågs vara de mest populära och besökta restaurangerna. 

Detta val innebar att vissa av campusrestaurangerna blev förbisedda, sedan kunde studenterna 

välja att köpta lunch på andra ställen än just campusrestaurangerna, så som Ica, pasta och 

hamburgervagnar och så vidare som var belägna nära campus.  

3.5 Bortfall 
Ett externt bortfall uppstod då åtta kvinnor och fem män valde att inte svara på enkäten. De 

interna bortfallen var 25 till antalet och de baserade sig i största del på obesvarade och/eller 

felaktigt ifyllda svar. De tre rangordningsfrågorna var de som genererade största bortfallet. 

Vad gäller databearbetningen av de enkäter som innehöll interna bortfall beslutades att inte 

förkasta hela enkäten, utan analysera de frågor som var korrekt besvarade. Alla de 

restaurangansvariga tackade ja till att delta i korta intervjuerna.  

3.6 Databearbetning/Analys 
Resultaten sammanställdes först för hand, för att få en generell bild över hur resultaten såg ut. 

De statistiska test som användes för analys av resultaten var chi-2 test, ett p-värde under 0,05 

ansågs statistiskt signifikant. Dessa test utfördes i SPSS PASW Statistics 18.0. Då dessa 

hypotesprövningar genomfördes, sammanfördes vissa svarsalternativ för att enklare kunna se 

statistiska samband. Då olika lunchalternativ testades, sammanfördes dagens lunch, buffé, 

kebab och bakad potatis i kategorin ”lagad mat”, sallad, smörgås och yoghurt som kategorin 

”kall mat” samt sammanställdes paj, lasagne och toastmackor i kategorin ”uppvärmd 

färdigmat”. Då sambandet mellan hur ofta studenterna köpte lunch på campusrestaurangerna 

testades mot kön sammanfördes svarsalternativen; aldrig, mer sällan än 1 gång i månaden och 

1-3 gånger i månaden som kategorin ”max 3 gånger per månad”. De övriga svarsalternativen 

sammanställdes som kategorin ”1 gång per vecka och uppåt”. Då hypotesprövning gjordes 

mellan kön och hur mycket pengar studenterna lade ut per månad på lunchinköp på 

campusrestaurangerna, sammanställdes svarsalternativen i kategorierna ”0-400 kronor” och 

”400 kronor och uppåt”. Då konsumentpriserna restaurangerna erbjöd varierade klassades de 

in i olika kategorier baserat på detta. De restauranger som erbjöd de billigaste 

konsumentpriserna benämndes ”billiga” och de som erbjöd dyrare konsumentpriser 

benämndes ”dyra” restauranger. Från resultatet av frågan vad studenterna tyckte var viktigast 

när de valde vad de skulle äta på restaurang, sammanfördes även här de olika variablerna 

beroende på vilket svarsalternativ som skulle hypotesprövas. Då test utfördes på ”pengar” och 
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”smak” fick dessa kategorier stå ensamma, medan de andra svarsalternativen sammanfördes 

till en ”övrig” kategori.   

3.7 Etiska aspekter 
Enkäten var frivillig och anonym, vilket de deltagande blev informerade om (Bilaga 1). Detta 

gällde även för de mindre intervjuer som utfördes. Anonymitet var ett krav från några av 

restaurangerna då de ansåg att den information de lämnade var känslig. Då syftet med studien 

inte var att klassificera de olika campusrestaurangerna godtogs detta och informationen 

hanterades konfidentiellt. Enkäten kanske var känslig att besvara, då en av frågorna handlade 

om pengar samt att vissa personer kanske inte var bekväma med att svara på vilka 

lunchalternativ som de oftast köpte (då vissa lunchalternativ kan klassas som mindre 

hälsosamma).  

4 Resultat  

4.1 Enkätresultat 

4.1.1 Val av restaurang, lunchalternativ och faktorer som påverkar lunchval  
De faktorer som i störst utsträckning påverkade studenternas val av lunchrätt var smak (42,0 

procent, n=40) och pris (28,0 procent, n=26). De övriga faktorerna bekvämlighet (n=9), utbud 

(n=11), nyttigt (n=3) och annat (n=7) var mindre viktiga. På frågan hur ofta studenterna köpte 

lunch på campusrestaurangerna (n=100), svarade 92,0 procent att de någon gång köpt lunch 

på dessa och 8,0 procent hade aldrig köpt lunch från någon av dessa restauranger. Angående 

de campusrestauranger som var mest besökta fick fem restauranger de flesta svaren, varav 

restaurang 7 var den populäraste och fick 21,5 procent (n=19) (Figur 1). Det fanns dock inget 

samband mellan val av restaurang och smak (p=0,899) respektive pris (p=0,635). 
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Figur 1: Fördelning över de campusrestauranger studenter oftast köper lunch från på Umeå Universitet, vårterminen 

2012 (n=88).  

 

Studenterna ombads ange huvudskälet (n=90) till varför de föredrog en specifik 

campusrestaurang, och det framkom att läget var den viktigaste faktorn (45,5 procent, n=41). 

Då studenterna ombads att rangordna orsaker till varför de köpte lunch på 

campusrestaurangerna var de största orsakerna för att de inte hinner eller orkar laga 

egenlunchlåda samt för att det är tillgängligt (Figur 2). Den orsak som fick flest 

förstahandsval var att de inte hinner laga egen lunchlåda, orsaken som fick flest 

andrahandsval var att de inte orkar laga egen lunchlåda och orsaken som fick flest 

tredjehandsval var tillgänglighet. Totalt sett fick dock enkelt de flesta svaren.   
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Figur 2: Orsaker till varför studenterna köpte lunch på campusrestaurangerna under vårterminen 2012, på Umeå 

Universitet (n=85). 

Det lunchalternativ studenterna totalt sett oftast köpte var dagen lunch, som även fick de flesta 

antalen förstahandsval (n=59 för dagens lunch, n=37 för dagens lunch som förstahandsval) 

(Figur 3). Smörgåsar var näst vanligast som lunch och de flesta studenterna angav även detta 

som andrahandsval (n=54 för smörgås, n=25 för smörgås som andrahandsval), medans 

tredjehandsvalet var mer utspritt över övriga lunchalternativ.  

 

Figur 3: De lunchalternativ studenterna oftast valde att köpa på campusrestaurangerna samt fördelningen av första-, 

andra- och tredjehandsval under vårterminen 2012 på Umeå Universitet (n=88).  

Män valde oftare lagad mat som lunchalternativ på campusrestauranger än kvinnor (p=0,010), 

medan kvinnor i större utsträckning valde kall mat (p=0,008). Det var däremot ingen skillnad 

mellan könen avseende uppvärmd färdigmat (p=0,603). 
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4.1.2 Konsumtionsmönster   
De flesta studenter köpte lunch 1-3 gånger i månaden på campusrestaurangerna (n=29) och 1 

gång per vecka (n=27) (Figur 4). De som aldrig köpt lunch på någon campusrestaurang var 

8,0 procent (n=8), mer sällan än en gång per månad svarade 17,0 procent (n=17), de som 

köpte lunch två till fyra gånger per vecka var 18,0 procent (n=18) och 1,0 procent köpte lunch 

varje dag (n=1). De manliga studenterna köpte oftare lunch än de kvinnliga (p=0,001).  

 

Figur 4: Studenternas frekvensmönster över hur ofta de köpte lunch på någon av campusrestaurangerna på Umeå 

Universitet, vårterminen 2012 (n=100).   

De flesta studenterna lade ut mellan 101-200 kronor per månad för lunchinköp på 

campusrestaurangerna (38,5 procent, n=35) (Figur 5). De manliga studenterna lade ut mer 

pengar än de kvinnliga per månad (p=0,040). Det fanns inget samband mellan hur mycket 

pengar de lade ner per månad och val av restaurang (p=0,501).  
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Figur 5: Visar fördelningen över hur mycket pengar studenterna lade ut för lunchinköp på campusrestauranger per 

månad samt skillnader mellan könen, under vårterminen 2012 på Umeå Universitet (n=91).  

4.1.3 Studenternas syn på restaurangernas utbud 
De flesta studenterna ansåg att campusrestaurangernas utbud speglade det de ville ha (68,0 

procent, n=62). Det fanns inget samband mellan denna fråga och kön (p=0363). Av de 32,0 

procent som svarade att de inte ansåg att campusrestaurangernas utbud speglade det de vill ha 

(n=29), var den största anledningen till detta att de ansåg att kvalitén på lunchmaten var 

bristfällande. De flesta studenter, 66,0 procent, ansåg att det fanns möjlighet att köpa 

hälsosam mat på campusrestaurangerna (n=61). Det fanns inte heller något samband mellan 

denna fråga och kön (p=0,165). 

4.2 Korta intervjuer & utbudsundersökning 
En av de tio campusrestaurangerna var studentdriven. Alla de ansvariga på restaurangerna såg 

skillnader i konsumtionsmönster under olika perioder. Under lov och tentamensperioder var 

frekvensen av lunchgäster lägre. Det fanns dock skillnader i uppfattning vad gäller frekvensen 

under årstider, vissa ansåg att konsumtionen ökade på våren medan vissa tycktes se en ökning 

på hösten. Mot sommaren upplevdes sallader, andra lättare måltider och sockerfria drycker 

sälja bättre, medan vintertid såldes mer varm mat och godis. Majoriteten av restaurangerna 

sålde mest av dagens rätt under lunchtid. De övriga sålde mest av sallader och övrig varm 

mat. De flesta ansåg att de nyttigaste alternativen som såldes var sallader och grova mackor. 

Alla restauranger förutom en hade bibehållit de gamla priserna, trots den nyligt sänkta 

restaurangmomsen.  Detta för att öka vinstmarginalerna och satsa mer på personal.  

Utbudstabellen nedan visar restaurangernas utbud samt konsumentpriser (Tabell 2). 

Försäljningen av lunchmat på de tio campusrestauranger (av totalt 15) som undersökts, 

uppgick till cirka 11 160 portioner per vecka. Då det fanns cirka 36 000 studenter på Umeå 

universitet (15), innebär detta att cirka 30 procent av studenterna köpte lunch på 

campusrestaurangerna per vecka. 
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Tabell 2: De tio campusrestaurangerna är kodade från 1-10, de har sedan makerats med ett X om restaurangen i 

fråga erbjuder de lunchalternativ som ingått i studien. Konsumentpriserna är även inkorporerade. Denna data 

insamlades under vårterminen 2012 på Umeå Universitet.  

 

 

4.3 Bedömning av näringsinnehåll  
Enligt nedanstående tabell generade buffé de högsta betygen för båda könen, sju poäng 

vardera medan lasagne uppskattades till två poäng, det vill säga de lägsta betygen (Tabell 3) 

(Bilaga 2). De lunchalternativ som kategoriserats som ”lagad mat” och ”kall mat” var de som 

generellt genererade de högsta betygen, men undantag för yoghurt, medan de lunchalternativ 

som kategoriserats som ”uppvärmd färdigmat” fick de sämsta betygen. De flesta alternativen 

innehöll för mycket mättat fett och salt.     

 

 

 Dagens 

lunch 

Buffé  Kebab Paj Lasagne Toast -

mackor 

Bakad 

potatis 

Sallad Smörgås Yoghurt 

1 X  

40kr 

 X  

40kr 

X 

40kr 

X  

40kr 

X  

40kr 

X 

40kr 

X  

40kr 

X  

10-30kr  

X  

13-16kr 

2 X  

40kr 

  X 

40kr  

X  

40kr 

 X  

40kr 

 X  

10-40kr 

X  

18kr 

3 X  

40 kr 

 X  

40kr 

X 

40kr  

X  

40kr  

 X  

40kr 

X  

40kr 

X  

10-30kr 

X  

13-16kr 

4  X 

15kr/hg 

 X 

48kr 

X  

54kr 

   X  

18-30kr 

X  

12-15kr 

5 X  

54 kr 

 X 

42-52 

kr 

X 

48kr 

X 

52kr 

  X  

42kr 

X  

20-34kr 

X  

10-15kr 

6  X 

15kr/ 

hg 

 X 

54kr 

X 

54kr 

X 

44kr 

  X 

18-47kr 

X  

14-18kr 

7 X  

50kr 

  X 

50kr 

   X  

50kr 

X  

15-35kr 

 

8 X 

42kr 

       X 

10-30kr 

 

9  X  

79kr 

        

10 X  

70kr 

      X 

15kr/ 

hg 

X 

20-39kr 

X 

15kr 
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Tabell 3: De tio lunchalternativ som undersökts samt betyg för båda könen, utifrån betygskriterierna (Tabell 1). 

5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

5.1.1 Enkät 
En kvantitativ studie ansågs vara den bästa metoden för att undersöka studenternas 

lunchvanor. Detta för att ett större antal av målgruppen inkorporeras, vilket ger en mer 

övergripande kunskap över området som undersöks. Frågeställningarna var även de mer 

lämpade till en enkätundersökning, då de svar som önskades skulle ge en generell bild över 

lunchvanor och tycke angående campusrestaurangernas utbud. En kvantitativ studie kan dock 

generera nackdelar i from av bortfall, så som felifyllda svar och missuppfattanden. Resultaten 

blev inte djupgående, då de deltagande fått färdiga svarsalternativ att välja mellan vilket gör 

att inga faktorer till varför deltagarna tyckte på ett visst sätt kunde besvaras.  

Könsfördelningen inom universitetets studenter var inte helt jämn, det fanns fler kvinnliga 

studenter än manliga. Dock ansågs en jämn fördelning i deltagande vara representativt för 

målgruppen då lika många mannliga och kvinnliga åsikter blev hörda. Något som också bör 

ha gjort urvalet mer representativt var att enkäten delades ut på olika områden av campus. 

Avgränsningen av de campusrestauranger som var med i studien kan dock ha lett till att vissa 

områden på campus kan ha blivit förbisedda. En del av de deltagande kanske inte hade 

studerat på universitetet lång tid och därför inte skapat en uppfattning angående de 

campusrestauranger som ingick i studien. De kanske inte heller hunnit utveckla de vanor det 

frågas om, som t.ex. att ta med egen lunchlåda till skolan. Om detta tagits upp i enkäten som 

en fråga, hade det kunnat undvikas.  

Angående enkätutformningen fanns vissa saker som kunde gjorts bättre. Speciellt vad gäller 

rangordningsfrågorna, då det var dessa som genererade störst bortfall. Detta kan bero på 

bristande konstruktion av dessa frågor men kanske även på grund av att de deltagande inte 

 Man Kvinna 

Dagens lunch 6 poäng 6 poäng 

Buffé 7 poäng 7 poäng 

Kebab 4 poäng 3 poäng 

Paj 2 poäng 3 poäng 

Lasagne 2 poäng 2 poäng 

Toast mackor 3 poäng  4 poäng 

Bakad potatis 6 poäng 6 poäng 

Sallad 6 poäng 6 poäng 

Smörgås 6 poäng 7 poäng 

Yoghurt 3 poäng 2 poäng 
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läste instruktionerna ordenligt. För djupare analys var det en specifik fråga som genererade 

fler bortfall än de andra: ”Vad för sorts lunch väljer du oftast att köpa på campus och 

varför?”. Detta var en mer komplicerad fråga att fylla i än de övriga, så visst bortfall var 

förståeligt. Formulering och utformning skulle kunna förbättras. Kanske speciellt 

utformningen, det hade varit önskvärt att inte be de deltagande att rangordna över huvud taget 

eftersom en del missförstånd uppstod. Något som skulle kunnat motverka detta var om en 

pilotstudie utförts innan enkäten delades ut.  

5.1.2 Utbud och bedömning av näringsinnehåll 
Undersökning av campusrestaurangernas utbud baserades på vilka lunchrätter/alternativ de 

flesta av dem hade gemensamt. I och med detta kan vissa rätter blivit förbisedda, dock var 

syftet med denna studie att ge en generell bild över utbudet och dess näringsinnehåll. Vid 

bedömning av näringsinnehållen beräknades inte måltidstillbehör, så som bröd, smör och 

dryck eftersom alla restauranger inte erbjöd detta och därför inte ingick i priset. 

Avgränsningen av antalet campusrestauranger som ingick i studien kan ha inneburit att vissa 

lunchalternativ inte inkorporerats i studien.  

Med hjälp av livsmedelsverkets livsmedelsdatabas utfördes bedömningar på 

näringsinnehållen. Då de är en statlig central myndighet för livsmedelsfrågor ansågs källan 

pålitlig. Dock uppkom vissa problem i samband med dessa bedömningar. Då dagens lunch 

och buffé varierade varje dag och restaurangerna sällan erbjöd likadana alternativ, kan de 

rätter som bedömdes blivit missvisande. Dock anses de lunchrätter som bedömdes som 

rimliga och det anses även troligt att dessa rätter skulle kunna serveras på 

campusrestaurangerna. Vad gäller portionsmängder på den bufférätt som bedömdes kan dessa 

variera mycket från person till person. Något som även kan påverka var att vissa restauranger 

prissatte efter vikt, vilket förmodligen höll portionsstorlekarna nere medan vissa tog betalt 

efter ett fast pris vilket skulle kunna leda till att portionsstorlekarna ökade.  

Ytterligare ett problem var att de flesta lunchalternativen inte nådde upp i de minimala 

gränsvärdena för energi, kolhydrater, kostfiber och det totala fettinnehållet. Vilket kunde bero 

på att de portionsstorlekar som beräknades inte stämde överens med de som faktiskt såldes på 

campusrestaurangerna. Det ansågs dock inte aktuellt att väga alla de lunchalternativ som 

undersöktes, eftersom detta skulle vara tidskrävande, ekonomiskt belastande och de olika 

campusrestaurangernas lunchalternativ skulle förmodligen inte ha identisk vikt. Då tidigare 

forskning visat att restaurangmat ofta innehåller mycket energi (10), kan en skeptisk 

inställning tas angående de mängder som beräkningarna baserats på. Då få av de 

lunchalternativ som beräknas nådde upp till det minimala energiintaget för en lunch och att 

detta även skulle kunna vara en förklaring till att rätterna inte heller nådde upp till minimum 

mängderna för kolhydrater, fett och kostfibrer. Dock innehöll de flesta lunchalternativen 

godkända mängder sockerarter och protein. Dessa skulle förmodligen också ökat om 

mängderna för näringsberäkningen ökats, dock skulle de fortfarande kunna hamna inom det 

acceptabla spannet för en lunch. Något som skulle kunnat motverka mängdobalansen hade 

varit om alla energigivande näringsämnen bedömts utifrån energiprocent (E%), då svenska 

näringsrekommendationer var angivna i den enheten. Då beräkningarna från 
livsmedelsdatabasen var i gram var detta något som uppmärksammades först sent under 

studiens gång. Därför har endast mättat fett bedömts utifrån energiprocent, då fokus främst 

lagts på detta och saltinnehåll i restaurangmaten.  

De betygskriterier som sattes upp baserades på Svenska näringsrekommendationer, 

nyckelhålsmärkning av livsmedel samt tidigare studiers resultat angående mättat fett och salt i 

restaurangmat. Dessa kriterier kanske inte var optimala då exempelvis smörgås och dagens 
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lunch fick samma betyg. Kriterierna ansågs dock inkorporera de faktorer som studien velat 

lägga tyngd på och undersöka. Sedan måste vissa omständigheter uppmärksammas, att till 

exempel yoghurt fick mer poäng än vissa av de lagade alternativen berodde på låga mängder 

mättat fett och salt, dock lär ingen hålla sig mätt på detta fram till middagen. Andra 

omständigheter kan vara att vissa av lunchalternativen ofta kombineras, exempelvis kan en 

lunch bestå av en smörgås och en yoghurt.   

5.2 Resultatdiskussion 
Studien visade att manliga studenter köpte mer lagad mat än kvinnliga, medan de kvinnliga 

studenterna köpte mer kall mat än män. Detta överensstämmer med tidigare studier där det 

konstaterats att män äter mer kött och potatis jämfört med kvinnor som oftare äter frukt och 

grönsaker (5). Orsaker till detta kan vara att män behöver mer energi än kvinnor (19). Vissa 

stereotypföreställningar skulle kunna vara faktorer till detta, så som att män kanske förväntas 

köpa en stor köttbit på restaurang medans kvinnor kanske bör välja en sallad. Dessa 

stereotyper skulle även kunna påverka matvanor under uppväxten, då barnen kanske tar efter 

föräldrarnas beteenden vad gäller mat. Exempelvis att pappan ofta hoppar över grönsaker och 

frukt medans mamman äter mycket av det.  

Denna studie visade även att de manliga studenterna oftare köpte lunch på 

campusrestaurangerna än de kvinnliga, vilket även styrks av tidigare forskning som visat att 

det var vanligare att män åt lunch på restaurang än kvinnor (5). Ytterligare ett resultat från 

denna studie var att de manliga studenterna även lade ut mer pengar på lunchinköp per månad 

på campusrestaurangerna än de kvinnliga. Tidigare forskning har visat att så även var fallet 

generellt för det manliga könet (23). Studenter har förmodligen liknande ekonomi oavsett 

kön, därför borde inte ekonomiska faktorer vara någon orsak till detta. Dock prioriterar nog 

manliga och kvinnliga studenter olika, exempelvis kanske de manliga studenterna prioriterar 

lunchinköp på campusrestauranger högre än att köpa en ny tröja, medans de kvinnliga kanske 

tänker tvärtom. Då pris och smak var viktiga faktorer vid val av lunch var det förvånande att 

inget samband fanns mellan dessa och val av lunchrestaurang. En anledning till detta skulle 

kunna vara att campusrestaurangerna hade ett för likartat utbud.  

Cirka 30,0 procent av Umeå universitets studenter köpte lunch på campusrestaurangerna per 

vecka, enligt försäljningsstatistik från de campusrestauranger som ingick i studien och det 

totala antalet studenter på universitetet. Dock kan distansstudenter vara medräknade i den 

siffra som beräkningen gjorts på. Om så var fallet skulle detta resultera i en högre procentuell 

andel än de nuvarande 30,0 procenten. Då den försäljningsstatistik som införskaffats var från 

tio av totalt femton campusrestauranger, bör statistiken ökat om alla restauranger ingick i 

studien. Detta kan ställas i relation till de studenter som svarade att de köpte lunch en gång 

per vecka eller oftare, vilket var 46,0 procent. Denna siffra visade förmodligen en rättvisare 

bild av hur många studenter som köpte lunch på campusrestaurangerna per vecka.  

Bedömningarna angående näringsinnehåll på de utbud som campusrestaurangerna erbjöd, 

visade att en del av lunchalternativen innehöll mycket mättat fett och salt, vilket även andra 

studier på restaurangmat har kommit fram till (10,12). Orsaker till att restaurangmat ofta har 

högt innehåll av mättat fett kan bero på att de använder mycket livsmedel med höga 

fettinnehåll. Här spelar nog konsumenterna en stor roll, eftersom de flesta kanske accepterar 

och förmodligen vet om att restaurangmat generellt sett är onyttigare än hemma. Hade de inte 

ansett detta som okej, hade restaurangerna förmodligen behövts göra ändringar. 

Konsumenterna tänker nog ofta i banor som, ”jag unnar mig det här”, när de äter på 

restaurang. Varför saltmängderna ofta är höga kan bero på överanvändning av färdiga 

kryddblandningar, såser, buljongtärningar och så vidare. Sedan är även rent salt en 
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smakförstärkare, vilken kanske används mer om billigare råvaror används. Detta kan nog vara 

fallet, då campusrestaurangerna generellt sett har låga priser kanske de även måste köpa in 

billigare råvaror och därför använda mer salt för att få upp smaken.  

En överdriven konsumtion av de lunchalternativ som fick lägst betyg skulle kunna leda till en 

ökning av LDL -kolesterolet, vilket innebär en större risk för kranskärlsjukdomar på grund av 

de relativt höga mängderna mättat fett (24). Förhöjt blodtryck kan även vara en konsekvens av 

en överdriven konsumtion av de sämsta lunchalternativen. Vilket i sin tur är en riskfaktor för 

hjärt-kärlsjukdomar, detta på grund av de höga saltmängderna i en del av lunchalternativen 

som undersökt. Därför anses det viktigt att de som äter ofta på campusrestaurangerna har detta 

i åtanke och försöker äta bättre under resten av dagen. Så att de inte drabbas av försämrad 

hälsa och eventuellt övervikt som i sig kan ligga till grund för de kostrelaterade sjukdomar 

som nämnts ovan.   

6 Slutsats 
I likhet med resultat från tidigare studier innehöll en del av campusrestaurangernas 

lunchutbud för mycket mättat fett och salt. Av de cirka 46,0 procent av alla studenter på 

Umeå universitet som köpte lunch på dessa restauranger en gång per vecka eller oftare var 

männen mer representerade. De studenter som ofta köpte lunch på campusrestaurangerna kan 

löpa riskför en rad kostrelaterade sjukdomar vid överdriven konsumtion av de sämsta 

alternativen. Skulle campusrestaurangerna tillhandahålla vissa rätter som har bättre 

näringsinnehåll och införa ett system där studenterna lättare kan se vilka dessa lunchalternativ 

är, skulle detta kunna leda till en ökad konsumtion av mer hälsosam lunchmat på Umeå 

Universitets campus. 
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Restaurangernas påverkan på konsumenten 

En studie angående studenters lunchvanor och campusrestaurangernas utbud på Umeå 

Universitet. 

 

Denna studie utförs av studenter vid kostekonomprogrammet, som en del av en 

kandidatuppsats. Syftet med studien är att undersöka lunchutbud på restaurangerna på Umeå 

Universitets campus angående näringsinnehåll och konsumentpris, samt undersöka hur 

studenter resonerar och till vilken mån de köper lunch på campus.  

Att delta i enkätundersökningen är frivillig och ni som deltar är helt anonyma. Svaren 

kommer inte att användas mer än till denna studie. Ringa in svarsalternativen.  

Kön 

Man  Kvinna  

I din bostad, kan du använda köket i den mån du vill? 

Ringa in ett svarsalternativ. 

Ja  Nej 

Vad är viktigast när du väljer vad du ska äta till lunch på restaurang? 

Ringa in ett svarsalternativ.  

Smak  Bekvämlighet    Nyttigt 

  

Pris  Utbud    Annat: 

Hur ofta köper du lunch på någon av restaurangerna på campus? 

Med lunch menas den mat som intas under lunchtid (allt från smörgås till lagad mat). 

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

Aldrig  Mer sällan än 1 gång i månaden  1-3 gånger i månaden  

 

1 gång per vecka  2-4 gånger i veckan  Varje dag 

Om aldrig, varför? 

Välj 3st svarsalternativ. Rangordna dessa från 1-3 (1 =största orsaken osv.) 

__Dåligt utbud __För dyrt   __Smakmässigt   

__Ohälsosamt  __Föredrar egen matlåda  __ För långa köer  

__Äter inte lunch  __Annat: 

Har du aldrig köpt lunch på restaurangerna på campus behöver du inte svara på resten av 

enkäten.
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Varför köper du lunch på campusrestaurangerna? 

Välj 3st svarsalternativ. Rangordna dessa från 1-3 (1 =största orsaken osv.)  

 

__Enkelt   __Godare  __Hinner inte laga lunchlåda 

 

__Hinner inte hem __Lyx i tillvaron  __Orkar inte laga lunchlåda 

 

__Tillgängligt  __Mina vänner gör det __Annat: 

 

 

Vilken campusrestaurang köper du oftast lunch på? 

Ringa in ett svarsalternativ.  

 

Café Lindell   Café Tornet  Café Humlan  Café BVH  

 

Café Läraren  Café Mitum  Nationernas Hus Corona 

 

Universum   Café Vårdvetarhuset Annat:  

 

Varför köper du oftast lunch på just denna restaurang? 

Ringa in ett svarsalternativ.  

 

Lägre priser  Bäst utbud  Godast   Vana

   

Läge  Annat:  

 

Vad för sorts lunch väljer du oftast att köpa på campus och varför? 

Välj 3st svarsalternativ. Rangordna dessa från 1-3 (1 = vanligaste lunchalternativet osv.) Dra 

sedan ett streck från vardera av de rangordnade svarsalternativen till den orsak som passar 

bäst in från listan till höger.   

__Dagens lunch    

__Buffé   Pris 

__Kebab   Smak 

__Paj    Hälsosynpunkt 

__Lasagne     Vanor 

__Toastmackor    Bekvämlighet 

__Bakad potatis   Hur hungrig jag är 

__Sallad   Annat: 

__Smörgås   Annat: 

__Yoghurt / Drickyoghurt  

__Annat:
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Hur mycket pengar lägger du ner på lunchinköp på campusrestauranger per månad? 

Ringa in ett svarsalternativ.   

 

0-100:-   101-200:-  201-300:-  301-400:- 

 

401-500:-  501-600:-  601-700:-  701:- uppåt 

 

Upplever du att det finns möjlighet att köpa hälsosam lunch campusrestaurangerna?  

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

Ja  Nej  Vet ej 

 

Upplever du att utbudet på campusrestaurangerna speglar det du vill ha? 

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

Ja   Nej 

 

Om nej, varför? 

Ringa in ett svarsalternativ. 

 

Kvalité  Onyttigt  För dyra priser  

 

Den mat jag vill ha finns inte  Annat:    

 

 

Tack för din medverkan!! 
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Näringsinnehållsbedömning 

Beräkningar och betygsättning 
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Uträkningar 
- lunchintag 

Män 18-30år   Kvinnor 18-30år 

Energi   Energi  

Minimum = 750 kcal  Minimum = 550 kcal 

Max = 1050 kcal  Max = 770 kcal 

Protein   Protein   

Minimun = 18,75 g  Minimum = 13,75 g 

Max = 52,4 g   Max = 38,5 g 

Fett   Fett 

Minimum = 20,83 g  Minimum = 15,28 g 

Max = 40,83 g  Max = 38,5 g 

Max mättat fett = 4,08 g  Max mättat fett = 2,99 g  

Kolhydrater   Kolhydrater 

Minimum = 93,75 g  Minimum = 68,75 g 

Max = 157,9 g  Max = 115,5 g 

Max ren. Sockerarter = 15,79 g Max ren. Sockerarter = 11,55 g 

Kostfiber   Kostfibrer 

Minimum = 6,25 g  Minimum = 6,25 g 

Max = 12,25 g  Max = 12,25 g 

Salt   Salt 

Max = 2,45 g   Max = 2,1 g 

 

 

 



Bilaga 2  (2/31) 

 

 

Dagens lunch 

 Enhet Kycklingbröstfilé u skinn  

Vald vikt g 100 

Portion g   

Energi (kJ) kJ 437  

Energi (kcal) kcal 105  

Protein g 23,1  

Fett g 1,2  

Kolhydrater g 0,0  

Fibrer g 0,0  

Salt g 0,2  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,0  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,4  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,6  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,2  

Summa 

transfettsyror 
g 0,0 

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1173
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 Enhet Currysås  

Vald vikt g 70 

Portion g 70 

Energi (kJ) kJ 198  

Energi (kcal) kcal 47  

Protein g 0,7  

Fett g 3,8  

Kolhydrater g 2,5  

Fibrer g 0,1  

Salt g 0,4  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,4  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 1,1  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 1,8  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,8  

Summa 

transfettsyror 
g ea 

 

 

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1995
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 Enhet Basmatiris kokt  

Vald vikt g 180 

Portion g 180 

Energi (kJ) kJ 909  

Energi (kcal) kcal 217  

Protein g 5,6  

Fett g 0,6  

Kolhydrater g 46,5  

Fibrer g 0,3  

Salt g 1,5  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,1  

Sackaros g 0,1  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 
fettsyror 

g 0,1  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,2  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,2  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

 

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=2513
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 Enhet Råkost u dressing  

Vald vikt g 70 

Portion g 70 

Energi (kJ) kJ 93  

Energi (kcal) kcal 22  

Protein g 0,7  

Fett g 0,1  

Kolhydrater g 3,9  

Fibrer g 1,4  

Salt g 0,0  

Kolhydrater     

Monosackarider g 2,4  

Disackarider g 1,0  

Sackaros g 1,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 
fettsyror 

g 0,0  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

*Totalt mättat fett = 3,62 E% 

 

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=391
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Män 

Energi   

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent.  

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Inget att anmärka på. 

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent.  

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Saltmängden når precis maximum gränsen för lunch.  

Betyg 
Män: 6 av 10 poäng. På grund av protein, mättat fett, sockerarts och saltmängderna anses bra. 

Kvinnor: 6 av 10 poäng. På grund av protein, mättat fett, sockerarts och saltmängderna anses 

bra. 



Bilaga 2  (7/31) 

 

 

Buffé  

 Enhet Lax stekt  

Vald vikt g 50 

Portion g   

Energi (kJ) kJ 470  

Energi (kcal) kcal 112  

Protein g 11,4  

Fett g 7,4  

Kolhydrater g 0,0  

Fibrer g 0,0  

Salt g 0,4  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,0  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 1,6  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 3,1  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 2,0  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

 

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=1316
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 Enhet Grönsaksblandning 

ärter majs morötter 

bönor fryst  

Vald vikt g 50 

Portion g 100 

Energi (kJ) kJ 142  

Energi (kcal) kcal 34  

Protein g 1,7  

Fett g 0,3  

Kolhydrater g 5,6  

Fibrer g 1,3  

Salt g 0,0  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,2  

Disackarider g 0,8  

Sackaros g 0,8  

Fullkorn totalt g 16  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

transfettsyror 
g 0,0  

http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx?LivsmedelsId=386
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 Enhet Potatissallad 

vinägrettsås  

Vald vikt g 100 

Portion g 250 

Energi (kJ) kJ 415  

Energi (kcal) kcal 99  

Protein g 1,6  

Fett g 3,5  

Kolhydrater g 14,4  

Fibrer g 1,9  

Salt g 1,2  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,7  

Disackarider g 1,3  

Sackaros g 1,3  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,2  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 2,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 1,0  

Summa 

transfettsyror 
g ea  
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 Enhet Grahamsbröd fullkorn 

fibrer ca 6%  

Vald vikt g 50 

Portion g 50 

Energi (kJ) kJ 501  

Energi (kcal) kcal 120  

Protein g 3,7  

Fett g 0,7  

Kolhydrater g 22,7  

Fibrer g 3,0  

Salt g 0,3  

Kolhydrater     

Monosackarider g 2,0  

Disackarider g 1,3  

Sackaros g 0,1  

Fullkorn totalt g 19  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,2  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

transfettsyror 
g ea  
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 Enhet Lättmargarin fett 39% 

berikad typ Milda  

Vald vikt g 5 

Portion g 5 

Energi (kJ) kJ 75  

Energi (kcal) kcal 18  

Protein g 0,0  

Fett g 2,0  

Kolhydrater g 0,2  

Fibrer g 0,0  

Salt g 0,1  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,0  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,7  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,7  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,7  

Summa 

transfettsyror 
g 0,0  
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 Enhet Alfalfagroddar  

Vald vikt g 30 

Portion g   

Energi (kJ) kJ 40  

Energi (kcal) kcal 10  

Protein g 1,2  

Fett g 0,2  

Kolhydrater g 0,3  

Fibrer g 0,9  

Salt g 0,0  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,1  

Disackarider g 0,1  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 
fettsyror 

g 0,0  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

transfettsyror 
g 0,0  

*Totalt mättat fett = 6,08 E% 
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Män 

Energi   

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det minimala kolhydratintaget för lunch. 

Kostfibrer 

Inget att anmärka på. 

Salt 

Inget att anmärka på. 

Kvinnor 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Inget att anmärka på. 

Salt 

Inget att anmärka på. 

Betyg 
Män: 7 av 10 poäng. På grund av protein, mättat fett, sockerarts, kostfibrer och 

saltmängderna anses bra. 

Kvinnor: 7 av 10 poäng. På grund av protein, mättat fett, sockerarts, kostfibrer och 

saltmängderna anses bra. 



Bilaga 2  (14/31) 

 

 

Kebab 

 Enhet Döner kebab  

Vald vikt g 250 

Portion g 250 

Energi (kJ) kJ 1 780  

Energi (kcal) kcal 425  

Protein g 27,0  

Fett g 15,7  

Kolhydrater g 42,1  

Fibrer g 2,9  

Salt g 2,6  

Kolhydrater     

Monosackarider g 3,2  

Disackarider g 1,6  

Sackaros g 0,9  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 3,0  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 4,3  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 7,2  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

*Totalt mättat fett = 6,24 E% 
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Män 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch.  

Protein 

Inget att anmärka på.  

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Maträtten innehåller nästa hälften så mycket kolhydrater än minimum gränsen. De 

renframställda sockerarterna är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch.  

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch.  

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. Helt okej. 

Fett 

Når precis minimum gränsen av fettintag för lunch. Det mättade fettet i maträtten ligger precis 

på den maximala gränsen i gram. Det finns inget att anmärka på i E%. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch.  

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch. 

Betyg 
Män: 4 av 10 poäng. På grund av att protein, mättat fett och sockerartsmängden anses bra.  

Kvinnor: 3 av 10 poäng. På grund av att protein, sockerartsmängden och det mättade fettet i 

E% anses bra.  

 



Bilaga 2  (16/31) 

 

 

Paj 

  Enhet Köttfärspaj fryst värmd  

Vald vikt g 200 

Portion g 200 

Energi (kJ) kJ 2 877  

Energi (kcal) kcal 688  

Protein g 19,8  

Fett g 44,2  

Kolhydrater g 52,2  

Fibrer g 2,4  

Salt g 2,9  

Kolhydrater     

Monosackarider g 2,6  

Disackarider g 1,4  

Sackaros g 0,2  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 18,7  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 17,2  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 6,1  

Summa 

transfettsyror 
g 0,4  

*Totalt mättat fett = 24,05 E% 
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Bilaga 2  (17/31) 

 

 

Män 

Energi 

Inget att anmärka på.   

Protein 

Inget att anmärka på. Helt okej.  

Fett 

Fettmängden överstiger maximun gränsen.  Det mättade fettet är alldeles för högt, överstiger 

maxgränsen för hela dagen både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch.  

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch.  

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. Helt okej. 

Fett 

Fettmängden överstiger maximun gränsen.  Det mättade fettet är alldeles för högt, överstiger 

maxgränsen för hela dagen både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch. 

Betyg 
Män: 2 av 10 poäng. På grund av att protein och sockerartsmängderna anses bra.  

Kvinna: 3 av 10 poäng. På grund av att energi, protein och sockerartsmängderna anses bra. 
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Lasagne  

 Enhet Lasagne  

Vald vikt g 350 

Portion g 350 

Energi (kJ) kJ 1 717  

Energi (kcal) kcal 411  

Protein g 18,8  

Fett g 14,4  

Kolhydrater g 50,4  

Fibrer g 1,8  

Salt g 3,1  

Kolhydrater     

Monosackarider g 2,1  

Disackarider g 2,8  

Sackaros g 0,7  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 6,4  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 5,9  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 1,3  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

*Totalt mättat fett = 13,79 E% 
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Män 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Når precis upp till det minimala intaget för lunch.   

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet överstiger maximun 

gränsen både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch.  

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch.  

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. Helt okej. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet är för högt både i 

gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch. 

Betyg 
Män: 2 av 10 poäng. På grund av att protein och sockerartsmängderna anses bra. 

Kvinnor: 2 av 10 poäng. På grund av att protein och sockerartsmängderna anses bra. 
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Toastmackor  

 Enhet Ost hårdost fett 28%  

Vald vikt g 80 

Portion g 15 

Energi (kJ) kJ 1 216  

Energi (kcal) kcal 291  

Protein g 21,7  

Fett g 22,4  

Kolhydrater g 1,1  

Fibrer g 0,0  

Salt g 0,9  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,0  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 14,7  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 5,2  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,3  

Summa 

transfettsyror 
g 0,7  
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 Enhet Vitt bröd vatten typ 

franska fibrer ca 3%  

Vald vikt g 100 

Portion g   

Energi (kJ) kJ 1 085  

Energi (kcal) kcal 259  

Protein g 8,3  

Fett g 2,4  

Kolhydrater g 48,8  

Fibrer g 3,2  

Salt g 1,1  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,3  

Disackarider g 1,9  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,4  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,6  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,4  

Summa 

transfettsyror 
g ea  
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 Enhet Rökt skinka gris fett 

3%  

Vald vikt g 30 

Portion g   

Energi (kJ) kJ 146  

Energi (kcal) kcal 35  

Protein g 6,6  

Fett g 0,9  

Kolhydrater g 0,0  

Fibrer g 0,0  

Salt g 1,1  

Kolhydrater     

Monosackarider g 0,0  

Disackarider g 0,0  

Sackaros g 0,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,3  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 0,4  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 

transfettsyror 
g 0,0  

*Totalt mättat fett = 24,39 E% 
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Män 

Energi   

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Inget att anmärka på den totala fettmängden dock är det mättade fettet är för högt både i gram 

och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch. 

Kvinnor 
Energi 

Inget att anmärka på.  

Protein 

Inget att anmärka på. 

Fett 

Inget att anmärka på den totala fettmängden dock är det mättade fettet är för högt både i gram 

och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Överstiger det maximala saltintaget för lunch. 

Betyg 
Män: 3 av 10 poäng. På grund av att protein, sockerart och fettmängderna anses bra. 

Kvinna: 4 av 10 poäng. På grund av energi, protein, sockerart och fettmängderna anses bra. 
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Bakad potatis 

 Enhet Bakad potatis m skagenröra 

sallad  

Vald vikt g 510 

Portion g 510 

Energi (kJ) kJ 3 397  

Energi (kcal) kcal 812  

Protein g 15,8  

Fett g 55,3  

Kolhydrater g 57,1  

Fibrer g 14,0  

Salt g 1,9  

Kolhydrater     

Monosackarider g 4,3  

Disackarider g 1,6  

Sackaros g 0,2  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 8,8  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 27,4  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 15,6  

Summa 

transfettsyror 
g ea 

*Totalt mättat fett = 9,58 E% 
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Män 

Energi 

Inget att anmärka på.  

Protein 

Kommer inte upp i det minimala proteinintaget för lunch.  

Fett 

Överstiger det maximala fettintaget för lunch. Det mättade fettet överstiger också maximun 

gränsen i gram, dock inte i energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden överstiger maximun gränsen, vilket anses bra.   

Salt 

Inget att anmärka på.   

Kvinnor 
Energi 

Överstiger energiintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på. Helt okej. 

Fett 

Överstiger det maximala fettintaget för lunch. Det mättade fettet överstiger också maximun 

gränsen i gram, dock inte i energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden överstiger maximun gränsen, vilket anses bra.   

Salt 

Inget att anmärka på.  

Betyg 
Män: 6 av 10 poäng. På grund av att energi, kostfiber, sockerart, saltmängderna och mättat 

fett i E% anses bra. 

Kvinnor: 6 av 10 poäng. På grund av att protein, kostfiber, sockerart, saltmängderna och 

mättat fett i E% anses bra. 
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Sallad 

 Enhet Kycklingsallad m 

dressing  

Vald vikt g 300 

Portion g 300 

Energi (kJ) kJ 1 328  

Energi (kcal) kcal 317  

Protein g 36,6  

Fett g 12,1  

Kolhydrater g 14,1  

Fibrer g 2,5  

Salt g 2,1  

Kolhydrater     

Monosackarider g 3,9  

Disackarider g 0,6  

Sackaros g 0,6  

Fullkorn totalt g 48  

Fettsyror     

Summa mättade fettsyror g 1,8  

Summa enkelomättade 

fettsyror 
g 6,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 2,9  

Summa transfettsyror g ea  

*Totalt mättat fett = 5,02 E% 
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Män 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på.   

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Inget att anmärka på.   

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Inget att anmärka på.  

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Fibermängden når inte upp till det minimala intaget för lunch. 

Salt 

Ligger på maxgränsen för saltintag för lunch.  

Betyg 
Män: 6 av 10 poäng. På grund av att protein, mättat fett, sockerarter och saltmängderna anses 

bra.  

Kvinnor: 6 av 10 poäng. På grund av att protein, mättat fett, sockerarter och saltmängderna 

anses bra. 
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Smörgås 

 Enhet Baguette grov m skaldjur 

tonfisk smögenröra sallad  

Vald vikt g 240 

Portion g 240 

Energi (kJ) kJ 1 897  

Energi (kcal) kcal 453  

Protein g 13,8  

Fett g 14,6  

Kolhydrater g 62,9  

Fibrer g 7,0  

Salt g 1,8  

Kolhydrater     

Monosackarider g 4,2  

Disackarider g 3,0  

Sackaros g 0,1  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 0,9  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 6,0  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 3,2  

Summa 

transfettsyror 
g ea  

*Totalt mättat fett = 1,75 E% 
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Män 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Kommer inte upp i det minimala proteinintaget för lunch. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Inget att anmärka på.  

Salt 

Inget att anmärka på.   

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Kommer precis upp i minimum mängden för lunch. 

Fett 

Kommer nästan upp i minimum mängden för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

är låga jämfört med det maximala intaget, vilket anses bra. 

Kostfibrer 

Inget att anmärka på.  

Salt 

Inget att anmärka på.   

Betyg 
Man: 6 av 10 poäng. På grund av mättat fett, sockerart, kostfibrer och saltmängderna anses 

bra. 

Kvinnor: 7 av 10 poäng. På grund av protein, mättat fett, sockerart, kostfibrer och 

saltmängderna anses bra.  
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Yoghurt  

 Enhet Fruktyoghurt fett 2,5%  

Vald vikt g 200 

Portion g 200 

Energi (kJ) kJ 815  

Energi (kcal) kcal 195  

Protein g 6,6  

Fett g 5,0  

Kolhydrater g 30,0  

Fibrer g 1,0  

Salt g 0,2  

Kolhydrater     

Monosackarider g 4,0  

Disackarider g 25,0  

Sackaros g 18,0  

Fullkorn totalt g 0  

Fettsyror     

Summa mättade 

fettsyror 
g 3,3  

Summa 

enkelomättade 

fettsyror 

g 1,2  

Summa fleromättade 

fettsyror 
g 0,1  

Summa 
transfettsyror 

g 0,1  

*Totalt mättat fett = 14,98 E% 
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Män 

Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Kommer inte upp i det minimala proteinintaget för lunch. 

Fett 

Kommer inte upp i det minimala fettintaget för lunch. Det mättade fettet anses vara acceptabel 

mängd i gram, det överstiger dock i E%.  

Kolhydrater  

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

går över maximum gränsen.  

Kostfibrer 

Kommer inte upp i det minimala fiberintaget för lunch. 

Salt 

Inget att anmärka på.   

Kvinnor 
Energi 

Kommer inte upp i det minimala kaloriintaget för lunch. 

Protein 

Kommer inte upp i det minimala proteinintaget för lunch. 

Fett 

Kommer nästan upp i minimum mängden för lunch. Det mättade fettet överstiger maximum 

gränsen både i gram och energiprocent. 

Kolhydrater 

Kommer inte upp i det i minimala kolhydratintaget för lunch. De renframställda sockerarterna 

går över maximum gränsen. 

Kostfibrer 

Kommer inte upp i det minimala fiberintaget för lunch. 

Salt 

Inget att anmärka på.   

Betyg 
Män: 3 av 10 poäng. På grund av att mättat fett i gram och salt anses bra 

Kvinnor: 2 av 10 poäng. På grund av att saltmängden anses bra.  

 

 

 

 

 


