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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund: Livsmedelsverket har tidigare inte rekommenderat vegankost till barn trots 

undersökningar som visar att en kost innehållande mycket vegetabilier minskar risken för 

flera välfärdssjukdomar, och att animaliskt fett ofta är en bidragande orsak till dessa 

sjukdomar. Med en vegansk kost finns risker för bristfälliga intag av fullvärdigt protein, 

Vitamin B12, D, kalcium, järn och alfa- linolensyra, men det finns också studier som visar att 

veganbarn får i sig tillräckligt av alla näringsämnen, samt att de flesta föräldrar är medvetna 

om att maten bör berikas med speciellt vitamin B12. 

Syfte: Studiens syfte var att jämföra två veckomatsedlar, en vegansk och en blandkost med 

avseende på näringsinnehåll, kostnad samt innehåll av frukt och grönsaker. Ett annat syfte var 

att låta förskolebarn provsmaka veganska mellanmål. 

Metod: En veckas blandkostmatsedel från en förskola i Umeå närings- och 

kostnadsberäknades och jämfördes med en komponerad vegansk matsedel och med Nordiska 

näringsrekommendationer, NNR. En av förskolans avdelningar, med 13 barn, fick därefter 

provsmaka veganska mellanmål. 

Resultat: Innehållet utav frukt och grönsaker var mer än dubbelt så hög i den veganska 

matsedeln än i blandkostmatsedeln. Andelen energigivande näringsämnen och fiberinnehållet 

var i båda kosterna i linje med rekommenderat intag. Dock var andelen fleromättat fett under 

NNR i blandkostmatsedeln och enkelomättat fett något under NNR för båda kosterna. 

Vitamin D, natrium samt selen låg under rekommenderat intag i både den veganska och 

blandkostmatsedeln. Det gjorde också retinolekvivalenterna i den veganska och järnintaget i 

blandkostmatsedeln. Bland de 13 barnen som hade tre röster var, en för vardera mellanmål, 

ogillade sammanlagt 17 röster de tre mellanmålen, elva röster gillade dem, och tio tyckte att 

de var någonstans mittemellan. Blandkostmatsedeln kostade 0.07 kronor per kcal och den 

veganska matsedeln 0.09 kronor per kcal.                                                        

Slutsats: Fördelningen utav de energigivande näringsämnena låg för båda matsedlarna inom 

ramen för rekommendationerna. Vid planering av både blandkost och vegetarisk kost bör 

dock innehållet av vitamin D och selen observeras. Den veganska matsedeln innehöll mer 

frukt och grönsaker än blandkostmatsedeln. Kostnaden var i princip densamma för båda 

matsedlarna. En längre testperiod utav mellanmålen skulle kunna ge annorlunda resultat, då 

barnens preferenser förändras ju fler gånger samma livsmedel smakas på. 
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ABSTRACT 

Background: The National food agency in Sweden, who gives out the nutrition 

recommendations, has previously not recommend vegan diet for children despite studies 

showing both that a diet containing a lot of plant foods reduces the risk of multiple 

welfare diseases, and that animal fat is often a contributing factor to these diseases. It can be 

risks for a deficient intake of complete protein, alpha- linolenic acid, vitamin B12 and D, and 

the minerals calcium and iron with a vegan diet. Some studies also showing that vegan 

children get enough of all the nutrients. It´s likewise studies that show that vegan children 

may satisfy enough of all nutrients, and that most parents are aware of the food to be 

fortified with vitamin B12. 

Objective: The aim of this study was to compare two weekly meal plans, one vegan and one 

omnivore meal plan regarding nutrient content, cost and the content of fruit and vegetables. A 

further aim was to let preschoolers taste vegan snacks. 

Method: The nutrition content and cost was calculated for a one week omnivorous menu 

from a preschool in Umeå, and compared with a composed vegan menu and the Nordic 

Nutrition Recommendations, NNR. One of the four sections in the preschool, with 13 

children, was then aloud to taste and evaluate vegan snack based on their five senses. 

Results: The study showed that the content of fruit and vegetables was more than twice 

higher in the vegan menu than in the omnivorous menu. The content of energizing nutrients 

and the content of fiber were in both menus in line with the recommendations. However, the 

content of polyunsaturated fat was under the recommendations in the omnivorous menu, and 

the monounsaturated fat slightly below the recommendations in both of the menus. Vitamin 

D, sodium and selenium were below the recommended intake in both the vegan and the 

omnivorous meal plan. Even did retinol in the vegan meal plan and iron in the omnivorous 

meal plan. Among the 13 children who had three votes each, one for each snack, 17 votes 

disliked the three snacks, eleven votes liked them. Ten thought they were somewhere in 

between. The cost of the omnivorous menu was 0.07 Swedish kronor per kcal and the vegan 

menu 0.09 Swedish kronor per kcal. 

Conclusion: The distribution of the most energizing nutrients was for both of the meals in the 

context of the recommendations. When planning both diet and vegetarian and vegan diet, the 

content of vitamin D and selenium should be observed. The vegan menu contained more fruits 

and vegetables than the omnivorous menu. The cost was in principle the same for both of the 

meal plans. A longer test period of the snacks could give different results, because the 

children's preferences change the more times the same food product is testing.  
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1.  BAKGRUND  

Idag finns det enligt Djurens rätts studie från 2009 mer än 150 000 veganer i Sverige, vilket 

motsvarar cirka 2 % utav den svenska befolkningen (1).
 
Studien syftade till att undersöka 

vegetarisk mat bland allmänheten, och visar på att intresset för vegansk och vegetarisk kost 

ökar. För att äta en vegansk kost krävs kunskap om vissa näringsämnen, som det annars finns 

risk att få i sig för lite utav om de livsmedel som utesluts inte ersätts med andra, vegetabiliska 

livsmedel. Detta gäller framför allt vitamin B12 där intaget riskerar att bli för lågt om 

berikade produkter inte intas, eftersom detta vitamin endast finns i animaliska produkter (2). 

För lågt intag utav fullvärdigt protein, vitamin D, kalcium, järn och alfa- linolensyra är andra 

risker som kan förekomma. Men även en blandad kost inkluderande animaliska produkter 

innebär ofta svårigheter med tillgodoseende av näringsämnen. I en uppsats där 

småbarnsföräldrars matvanor undersöks visar det sig att de medverkandes barn i genomsnitt 

inte uppnår SLV:s rekommendationer om varken frukt, grönsaker eller kostfiber, och för 

mättat fett överstiger intaget rekommendationen (4).  

Det finns ett flertal studier där konsumtion utav frukt och grönsaker visar en skyddande effekt 

för flera välfärdssjukdomar. I en studie gjord på över 60 000 kvinnor i Sverige visade sig de 

kvinnorna med ett lågt intag av frukt och grönsaker ha större risk för tjocktarmscancer (7). 

Det finns också studier som med både direkta och indirekta belägg kan visa att en kost 

baserad på vegetabilier är bra strategier för att förebygga cancer i allmänhet (8). Exempel på 

sådana är studier där medelhavskosten, som då till stor del baseras på vegetabilier, redovisas 

som den mest hälsofrämjande kosten när det kommer till att förebygga hjärt- och 

kärlsjukdomar (5, 6).  

Specifika studier på veganuppfödda barns tillväxt och utveckling har gjorts (10, 18, 24), och 

kan bland annat visa att dessa barn över lag får i sig tillräckligt av alla näringsämnen, samt att 

de flesta föräldrar är medvetna om att maten skall berikas med vitamin B12. Det redovisas 

också att en vegansk kost kan stå bakom normal tillväxt och utveckling (10). Trots detta har 

vegansk kost till barn aldrig rekommenderats utav Svenska Livsmedelsverket, SLV. Under 

senaste tiden har SLV dock lagt till på sin hemsida att ”Om den vegetariska kosten är väl 

sammansatt, innehåller berikade produkter och ger tillräckligt med energi kan även barn äta 

helt vegetarisk mat – veganmat.” (25). Men de barn som växer upp på vegansk mat kan trots 

detta stöta på problem i sin vardag, som att inte bli erbjuden vegansk mat när de börjar i 

förskolan och skolan (3).  

Studier har också gjorts på barns matvanor generellt. En sådan studie är Riksmaten - barn 

2003, som är en svensk studie på barns matvanor. Här påvisar resultaten brister i barns kost 

(9). Barnen åt hälften utav den rekommenderade mängden frukt och grönsaker om dagen. 

Intaget av mättat fett visade sig vara ungefär 50 % för högt enligt rekommendationerna, och 

intaget utav de omättade fetterna var för lågt. Gällande transfetter gav intaget i genomsnitt 

mindre än 1 % utav energin, vilket motsvarar WHO:s maxrekommendation. Hälften av 

transfetterna kom från mjölkprodukter samt kött från kor och lamm, och hälften från fetter 

som bearbetats industriellt som exempelvis bakverk, snacks, godis och feta såser. SLV 
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rekommenderar att intaget utav transfetter bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt, 

och därför är ytterligare minskningar önskvärda. I studien visade sig också intaget av fibrer 

vara för lågt, vilket skulle motverkas genom ett ökat intag utav baljväxter, frukt och 

grönsaker, bär, och fullkornsprodukter (9). Intaget utav natrium visade sig vara för högt i alla 

åldrar, och de främsta källorna till detta var bland annat kötträtter, exempelvis med korv. En 

undersökning av just fyraåringars BMI visade i Riksmaten att de barn som hade ett högre 

BMI konsumerade mer mjölkprodukter, hade en högre andel protein respektive en lägre andel 

kolhydrater i sin kost, än de barnen med ett lägre BMI (9).  

Det finns flera skäl än den hälsomässiga fördelen till att äta vegansk mat. Några av dem är de 

etiska, de miljömässiga (12) samt det prismässiga skälen. En kost baserad på vegetabilier är 

mer miljövänlig än en kost där animaliska produkter ingår.
 
I naturskyddsföreningens rapport 

Kött är mer än klimat redovisas ett flertal aspekter. Hela 80 % utav jordbrukets utsläpp står 

djurhållningen för (13). Nötköttsproduktionen släpper ut upp till 40 kg CO2-ekv. /kg kött. 

Och att odla foder till djuren som sedan är tänkta att hamna i livsmedelsindustrin kräver 

mycket mark, vilken istället hade kunnat användas för odling av grödor som kan gå direkt till 

oss människor, eller till andra tjänster för ekosystemet så som bioenergi.  

 

Barn i förskolan är i en ålder där de lätt påverkas av vad andra i deras närhet gör. Att visa på 

sunda matvanor och bra livsmedel är därför ett särskilt bra tillfälle att skapa förutsättningar 

för ett sunt framtida liv. Mat och matvanor blir därför desto viktigare. Att redan från en tidig 

ålder lära barn att äta hälsosamt, att ge förskolor möjligheten att erbjuda en näringsmässigt 

rätt sammansatt kost oavsett vilken kost eleven väljer är därför viktigt. I den ovan nämnda 

studien om småbarnsföräldrars matvanor visar sig också många föräldrar anse sig ha haft 

hälsosammare matvanor hemma om de hade haft mer tid (4). Därför blir näringsmässigt rätt 

komponerad mat på förskolan ännu viktigare, eftersom det är där barnen till stor del tillbringar 

sin vakna tid.  

 

2. SYFTE 

Syftet var att jämföra en förskolas veckomatsedel av blandkost med en vegansk 

veckomatsedel med avseende på följande aspekter:   

 Närings- samt frukt- och grönsaksinnehåll (matsedlarna för respektive kost jämförs 

mot nordiska näringsrekommendationer) 

 Kostnad 

Ett annat syfte var att, med SAPRE- metoden som grund, låta förskolebarn provsmaka 

veganska mellanmål. 
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3. METOD 

3.1. Jämförelse av veganmatsedel och blandkostmatsedel 

3.1.1. Förskolan 

 

Sanda förskola valdes på grund utav att det är en förskola som redan profilerar sig som en 

förskola med utomhusprofil, vilket innebär att hälsofrämjande aspekter till viss del också 

tidigare medvetandegjorts. En annan anledning till att förskolan valdes var att den låg relativt 

centralt i Umeå. Sanda är en förskola i Umeå där aktiviteter planeras efter årstid för att 

eftersträva utomhusvistelse i så stor utsträckning det är möjligt hela året. Förskolan har 68 

barn fördelat på fyra avdelningar. Två småbarnsavdelningar med barn mellan ett och tre år, 

och två avdelningar för de äldre barnen mellan fyra och sex år. Sanda förskola beställer och 

köper själv in maten och väljer recept för det som skall lagas. Detta är upp till förskolan själv 

att bestämma. Dock följs riktlinjerna för Bra mat i förskolan från SLV (2). 

 

3.1.2. Närings- och kostnadsberäkning av matsedlarna 

Innan studiens start togs kontakt med förskolan Sandas rektor respektive kokerska för 

godkännande att göra studien på förskolan. Vid telefonkontakt med kokerskan bestämdes ett 

datum för träff med genomgång utav projektplanen samt plan för tillvägagångssätt. Under 

mötet med kokerskan valdes en befintlig veckomatsedel ut från förskolan.  

Den mängd mat som på förskolan burkade lagas beräknades efter antalet barn, och vad som 

brukade gå åt. Olika maträtter var olika populära, vilket kökspersonalen på förskolan tog i 

beaktande då måltiderna planerades. Varje recept delades därför vid beräkning av 

portionsstorlekar med antalet barn på förskolan, och matsedeln lades därefter in i 

kostdataprogrammet Dietist XP för att näringsberäknas. På de livsmedel som var av halv- 

eller helfabrikat lästes innehållsförteckningen av och skrevs direkt in i dataprogrammet. Med 

hjälp av Dietist XP gjordes också en vegansk veckomatsedel motsvarande förskolans 

ordinarie matsedel. Den veganska matsedeln komponerades utifrån att inte vara allt för olik 

den ordinarie matsedeln, men samtidigt utan för mycket halv- och helfabrikat. Med hjälp utav 

Bra mat i förskolan (2) och Dietist XP:s standardnorm för barn 2-5 år gjordes en 

veckomatsedel som näringsberäknades i Dietist XP. I detta program är frukost- och 

lunchportionerna anpassade efter åldersgrupp. Mellanmålens storlek anpassades efter Dietist 

XP:s normstorlek samt de ordinarie mellanmålsstorlekarna.  

I programmet Dietist XP användes standardnormen för barn 2-5 år med ett energibehov på 

1267 kcal. Programmets standardportioner för livsmedelsmängder användes för att beräkna 

mängderna av varje livsmedel i respektive måltider. De båda matsedlarna jämfördes sedan 

med Svenska näringsrekommendationer, SNR (14). Gällande jämförelse utav fiber, vitaminer 

och mineraler mot rekommendationerna dividerades varje näringsämne var för sig i respektive 

matsedel med den veckans genomsnittliga energiinnehåll i kcal, för att multipliceras med det 
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energiintag som enligt Dietist XP är ett rimligt intag för en förskoledag, 887 kcal. Denna 

energimängd inkluderar frukost, lunch och mellanmål.  

Efter beräkningar utav portionsstorlekar och näringsinnehåll gjorde också en 

kostnadsberäkning. Samtliga livsmedelspriser, både för förskolans ordinarie matsedel och för 

den veganska matsedeln, hämtades från Servera Restaurang och Storkök AB:s sortiment i 

Bella, som är den databas där kokerskan på Sanda förskola vanligtvis beställer ifrån, och 

portionskostnader kunde därefter räknas ut. De livsmedel och dess priser som inte fanns i 

Bella kollades upp i en konsumbutik i Umeå. För att få en representativ och rättvis bild i 

jämförelsen mellan de två matsedlarna har näringsinnehåll och pris beräknats per kilokalori. 

Samtliga måltider visas i bilagorna 1 respektive 2 (Bilaga 1, 2).  

 

3.2. Provsmakning och bedömning av veganska mellanmål 

3.2.1. Urval 

 

Tre utav de fem de mellanmålen från den veganska matsedeln plockades ut från 

veckomatsedeln för att låta en av Sanda förskolas fyra avdelningar provsmaka och bedöma 

dem. Avdelningen hade 13 barn mellan fyra och sex år. Samtliga 13 barn deltog i 

provsmakningen. Mellanmålen valdes ut för att dels vara så olika som möjligt sinsemellan, 

men också med avsikt att inte vara för olika de ordinarie mellanmålen. En tanke var också att 

försöka välja mellanmål med så många av de livsmedel som redan fanns i köket på Sanda 

förskola som möjligt.                                                                    

 

3.2.2. Metoder 

 

Provsmakningen utav mellanmålen skedde utifrån SAPRE- metoden som pedagogiskt 

hjälpmedel (15). De tre mellanmålen som testades valdes ut med avsikt att vara relativs lika 

de ordinarie mellanmålen, men så olika varandra som möjligt. Ett mellanmål provsmakades i 

taget, och till varje mellanmål fick personalen ett formulär med tre olika smileys, ”god ()”, 

”inte så god ()” eller ”mittemellan ()” avsett för varje barn. Personalen satt med barnen 

för att med formuläret som hjälp ge ett slutbetyg på varje mellanmål, dels genom att barnen 

berättade vad de tyckte men också genom personalens observationer. Ett externt bortfall på ett 

utav mellanmålen förekom. 

 

3.3. Etiska aspekter 

 

Innan studien på när barnen fick provsmaka mellanmål lämnades information om studien ut 

till föräldrarna, där syfte, tillvägagångssätt samt möjligheten att inte delta fanns.  
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4. RESULTAT 

4.1 Näringsinnehåll 

4.1.1 Energigivande näringsämnen 

 

I blandkostmatsedeln var kolhydratinnehållet vissa dagar både under och över 

rekommendationen. Också protein- och fettinnehållet låg vissa dagar över de 

rekommenderade nivåerna. I den veganska matsedeln höll sig samtliga energigivande 

näringsämnen inom ramarna för vad som rekommenderas i SNR (Tabell 1), och både 

blandkostmatsedeln och den veganska matsedeln låg över hela veckan i genomsnitt inom 

rekommendationerna. 

 

Tabell 1 Innehåll av energigivande näringsämnen presenterat som energiprocent i respektive kost i relation till SNR*, 

Umeå 2011. 

 Kolhydrater, 

genomsnitt 

Kolhydrater, 

spridning 

Protein, 

genomsnitt 

Protein, 

spridning 

Fett, 

genom-

snitt 

Fett, 

spridning 

Blandkostm

atsedel 

53 46- 62 18 16- 23  28 19-37 

Vegansk 

matsedel 

57 56- 58 14 14- 15 29 28- 29 

SNR 50- 60  10- 20  25- 35  

* SNR= Svenska näringsrekommendationer. 

 

Det mättade fettet för de båda matsedlarna låg inom det rekommenderade intaget. När det 

gäller det omättade fettet låg det fleromättade fettet i blandkostmatsedeln på hälften av vad 

den veganska matsedeln innehöll. Det gäller också innehållet utav omega 3. Det 

enkelomättade fettet låg något under rekommendationen för både blandkostmatsedeln och den 

veganska matsedeln. Fettkvalitén visas nedan (Tabell 2). 
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Tabell 2 Energiprocent mättat, enkelomättat och fleromättat fett för blandkostmatsedeln respektive den veganska 

matsedeln i förhållande till SNR*, Umeå 2011. 

 Mättat 

fett 

Enkelomättat 

fett 

Fleromättat 

fett 

Omega 3 Omega 3 

resp. 6 

Blandkostmatsed

el 

8,2 8,6 4 0,6 4 

Vegansk 

matsedel 

5,2 9,6 9,7 1,8 7,6 

SNR Max 10 10-15 5-10 >1 >3 

*Svenska näringsrekommendationer. 

 

4.1.2 Fiber, vitaminer och mineraler samt intag av frukt och grönsaker 

 

I blandkostmatsedeln var fibrerna, vitaminerna och mineralerna i enlighet med de 

rekommenderade intagen i sex av elva fall. Vitamin D samt mineralerna järn, natrium och 

selen låg under rekommendationerna.  

Gällande den veganska matsedeln översteg innehållet av vitaminer, mineraler och fiber 

rekommendationerna i sju av elva fall. Fiberinnehållet i den veganska matsedeln låg på det 

dubbla mot vad som rekommenderas utav Svenska näringsrekommendationer. Mer än dubbelt 

var också innehållet utav vitamin C i denna matsedel. För vitamin D, retinolekvivaleterna, 

natrium samt selen låg innehållen under de rekommenderade intagen. I tabellen nedan visas 

de genomsnittliga intagen för blandkost- respektive den veganska matsedeln i förhållande till 

de rekommenderade dagsintagen. Innehållen av fiber, vitaminer och mineraler i de båda 

matsedlarna är beräknade på samma energimängd, vilken motsvarar ett rekommenderat 

energiintag under en dags förskolemat (Tabell 3).  
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Tabell 3 Genomsnittliga intag av näringsämnen i blandkost- respektive vegansk matsedel i förhållande till de 

rekommenderade dagsintagen på förskolan
1
, Umeå 2011. 

 Fiber 

(g/MJ) 

Vit. 

C 

(mg) 

Vit. 

D 

(µg) 

Rekv. 

(µg) 

Vit. 

B12 

(µg) 

Ca 

(mg)  

Fe 

(mg) 

Na 

(g) 

Ribo- 

flavin 

(mg) 

Se 

(µg) 

Zn 

(mg) 

Blandkost-

matsedel  

3 29,3 2,6 288,4 2,5 609,4 5,2 1,1 1,1 14,2 5,8 

Vegansk  

matsedel 

6 77,5 1,1 225,7 0,8 451,3 7,1 1,3 0,6 12,1 4,4 

Rek.  

intag 

3 21 5,3 245 0,6 420 5,6 1,8 0,5 17,5 4,2 

 

Rekommendationerna kring frukt och grönsaker ser lite annorlunda ut för barn än för vuxna 

(2). När det gäller barn under fyra år bör helst varje måltid innehålla någon frukt eller 

grönsak. Intaget bör sedan med åldern öka successivt, för att vid fyra års ålder intas i en 

mängd på ungefär 400 gram. Den veganska matsedeln innehöll mer frukt och grönsaker än 

blandkostmatsedeln. Intaget i den veganska matsedeln varierar mellan 145 och 370 gram om 

dagen, med ett genomsnittligt intag på 252 gram per dag. I blandkostmatsedeln varierade 

intaget mellan 109 och 138 gram per dag, och hade ett genomsnittligt intag på 121 gram per 

dag. Detta gäller endast de måltider som serveras på förskolan. 

 

4.2 Kostnad 

 

Sanda förskolas respektive de veganska måltidskostnaderna visas i tabellerna nedan (Tabell 4, 

5). Sanda förskolas matbudget låg denna vecka på sammanlagt 80,13 kronor per person, och 

den veganska matsedelns budget på 80,15 kronor per person. Per kilokalori kostar 

blandkostmatsedeln respektive den veganska matsedeln 0,07 respektive 0,09 kronor. De 

största prisskillnaderna mellan den veganska och blandkostmålen är frukost- respektive 

lunchpriserna. I de veganska frukostarna är det sojamjölken som är det dyraste livsmedlet, och 

dessa frukostar kostar på grund utav detta det dubbla mot vad blandkostfrukostarna gör. För 

luncherna är det blandkostmatsedeln som är dyrast. I dessa luncher är det de animaliska 

livsmedlen som är de dyraste. Den största skillnaden i livsmedelspriser från båda matsedlarna 

generellt är vilken typ av mjölk som köps in samt de animaliska produkterna. Sojamjölken 

kostade 20,36 kronor per liter, och havremjölken kostade 11,74 kronor litern, medan 

komjölken kostade 7,52 kronor litern. Samtliga priser från Serveras sortiment i databasen 

Bella.  

                                                           
1
 Rekommendationerna baseras på NNR:s rekommendationer för barn 2-5 år. 
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Tabell 4 Genomsnittlig kostnad för blandkostmatsedelns respektive den veganska matsedelns olika mål, dagar samt hela 

veckan, Umeå 2011. 

 Spridning Genomsnittlig 

kostnad 

Frukost, blandkost 2,17- 2,62 2,4 

Frukost, vegansk 4,03- 5,82 4,74 

Lunch, blandkost 4,79- 11,84 9,06 

Lunch,  

vegansk 

5,39- 7,64 6,49 

Mellanmål, blandkost 2,57- 5,64 3,53 

Mellanmål, vegansk 2,42- 5,17 3,62 

Frukt, blandkost 0,76- 1,26 1,01 

Frukt,  

vegansk 

0,76- 1,26 1,01 

Summa per dag, 

blandkost 

11,04- 19,47 16,02 

Summa enskilda dagar, 

vegansk 

13,31- 19,29 16,03 

Summa hela veckan, 

blandkost 

 80,13 

Summa hela veckan, 

vegansk 

 80,15 

 

4.3 Provsmakning av mellanmål 

 

De tre mellanmålen som testades var en smoothie gjord på havremjölk, äpple, banan och lite 

solrosfrön, en tunnbrödsrulle med vegansk mjukost och paprika, samt en hummussmörgås på 

grahamsbröd med en skiva tomat, lite olivolja och örtsalt (Bilaga 3). Tretton barn mellan tre 

och fem år deltog i studien. Av dessa 13 var det ett barn som inte ville smaka på frallan. 

Några barn kommenterade att de tyckte att den smakade lite surt. Andra kommentarer om 

mellanmålen var att smoothien smakade lite surt respektive beskt. I tabell 6 nedan visas hur 

många barn som tyckte vad om respektive mellanmål. 
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Tabell 6 Fördelning av barn som tyckte om, inte tyckte om eller tyckte att mellanmålen smakade sådär. Tretton barn 

deltog i studien, som utfördes i Umeå 2011. 

 
  

Smoothie 4 3 6 

Tunnbrödsrulle 4 3 6 

Hummusfralla 3 4 5 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

 

Sanda förskola ingår inte i Måltidsservice, som annars planerar skolors, vissa förskolors och 

äldreboendens matsedlar, vilket innebär att den köksansvariga på Sanda själv ansvarar för 

matinköp, planering matsedlar samt matlagning. Den köksansvariga på Sanda näringsberäknar 

inte måltiderna, men utgår från SLV:s näringsrekommendationer när hon planerar måltiderna 

till matsedlarna. Därför näringsberäknades också blandkostmatsedeln, precis som den 

veganska matsedeln, utifrån de recept som används på Sanda förskola. Anledningen till att 

Sanda förskola valdes beror på att det är en förskola som redan profilerar sig som en förskola 

med utomhusprofil, vilket innebär att hälsofrämjande aspekter till viss del också tidigare 

medvetandegjorts. Eftersom Sanda förskola inte ligger under Måltidsservice bidrar detta till 

att den köksansvariga på Sanda har större valfrihet och möjligheter att göra förändringar, om 

den skulle vilja det. Att välja en förskola som inte näringsberäknar sina matsedlar kan ha sina 

nackdelar då faktorer som popularitet av olika måltider prioriteras före näringsinnehåll eller 

mängden frukt och grönsaker.  

Näringsberäkningar bygger alltid på att personerna som dessa görs för äter upp den mat som 

planerad för dem. Därför kan svinn och dess mängd också vara en faktor som spelar stor roll i 

denna studie. Om alla äter upp sina portioner stämmer beräkningarna bra, men självklart äter 

inte alla barn lika mycket, och har heller inte lika mycket aptit varje dag. Detta gäller samtliga 

beräknade måltider, både blandkosten och den veganska.  

Något annat att ta i beaktande är att den veganska matsedeln är komponerad med ändamålet 

att jämföras med en blandkostmatsedel i just den här studien. Hade den veganska matsedeln 

istället komponerats i förskolan för på samma villkor och med samma ändamål som 

blandkostmatsedeln, att användas i dagligt bruk, hade också den förmodligen påverkats av 

faktorer så som måltidspopuläritet. 

Eftersom syftet var att jämföra förskolans matsedel med en vegansk matsedel har endast de 

mål som serveras i förskolan studerats. En dags näringsbehov skall därför inte vara helt 
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tillgodosedda, då endast frukost, lunch och mellanmål ingår i förskolans matsedel. När det 

gäller inmatning utav livsmedel i Dietist XP fanns alla livsmedel inte med, utan matades in 

manuellt med hjälp utav näringsdeklarationerna från originalförpackningarna. Detta gjordes 

också på vissa livsmedel som redan fanns, för att få rätt fetthalt eller innehåll och mängder i 

hel- och halvfabrikat. Detta tillämpades i större utsträckning för den veganska matsedeln där 

flera utav de valda livsmedlen inte fanns med i programmet, och där vissa berikningar i 

exempelvis sojamjölken inte stämde med den valda produkten.  

Vid uträknande utav måltidskostnader var utgångspunkten den databas som förskolan 

använder sig utav för att beställa mat från den grossist som förskolan och Umeå kommun 

använder sig utav. Några utav livsmedlen som används på Sanda, och även livsmedel som 

användes i den veganska matsedeln finns inte med i denna databas. Dessa livsmedel brukar 

inhandlas av kökspersonal på Sanda i vanlig livsmedelsbutik. De livsmedel och dess priser 

som inte fanns i databasen kollades därför upp i en konsumbutik i Umeå. I vanliga 

livsmedelsbutiker finns inte storpack i de kvantiteter som beställs från grossisten. Detta 

innebär ett högre pris för de varor som köpts i småpack i vanliga affärer.  

Mellanmålen som testades på förskolan valdes ut med utgångspunkt att de sinsemellan skulle 

vara så olika som möjligt, men samtidigt relativt lika de ordinarie mellanmålen. Vid 

provsmakningen på förskolan delades enkäter ut till förskolepersonalen som satt en vid varje 

av de tre bord som avdelningen satt uppdelade i. Trots att en av de avdelningarna med de 

äldre barnen valts för testet upplevdes enkäterna svåra att fylla i. Personalen fyllde i samtliga 

enkäter åt barnen på respektive bord, men många barn var svåra att få att svara på frågorna. 

Med hjälp utav observationer från personalen kunde ett slutgiltigt betyg på respektive 

mellanmål ändå ges. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Med tanke på att de två kosterna endast jämförts under en veckas tid är detta inte 

representativt för vegan- respektive blandkoster generellt. Studien ger dock en fingervisning 

om skillnader mellan bland- och vegankost. 

Prismässigt verkar många människor ha föreställningar om att en vegansk kost skulle vara 

mycket dyrare än en kost där animaliska produkter ingår, kanske mycket beroende på de 

halvfabrikat som på senare år har kommit till livsmedelsbutikerna. Ett annat exempel är 

havre-, soja- och rismjölk som är dyrare än komjölk. Anledningen till detta är för att staten 

subventionerar komjölken i skolor och andra offentliga sektorer, vilket gör att de offentliga 

sektorerna sparar pengar på att köpa denna mjölk (16, 17). Om dessa subventioner hade hävts, 

eller om mjölk gjord på vegetabilier också den var subventionerad hade den veganska 

matsedeln blivit billigare än vad den i denna studie blev, och därmed billigare än 

blandkostmatsedeln. Hade offentliga sektorer som skolor och förskolor valt att köpa in 

vegetabilisk mjölk istället för komjölk skulle de genom detta också minska påverkan på 

utsläpp av växthusgaser som mjölkindustrin spelar en stor roll i (11). I jämförelsen mellan 
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blandkostmatsedelns och den veganska matsedelns kostnad fanns ingen större skillnad. Att 

välja en vegansk kost kan också ses ur hälsoaspekter. Vegankost har i flera studier visats 

kunna minska risken för vissa kroniska sjukdomar i vuxen ålder som har sin grund i 

barndomen (10, 18). I den här studien innehöll den veganska matsedeln en större mängd frukt 

och grönsaker, och i och med detta också en större mängd vitamin C. Detta i linje med 

tidigare studier som visat att en kost baserad på vegetabilier, en vegansk kost, ökar chansen att 

få i sig den rekommenderade mängden frukt och grönsaker om dagen (10, 18). Dock skulle 

även en blandkost kunna innehålla samma mängd frukt och grönsaker som den veganska 

matsedeln om den komponeras på ett annat sätt än hur blandkostmatsedeln är komponerad på 

i denna studie. Resultaten från den här studien visar också att den veganska matsedeln har ett 

högre intag av fiber, vitaminer och mineraler samt omega 3. För barn finns inga egentliga 

rekommendationer för intag av kostfiber, utan de rekommendationer som finns är de för 

vuxna. Flera studier har dock gjorts, och visat på att rådet för vuxna kan tillämpas på barn från 

och med fyra års ålder (19). För barn som är yngre än så rekommenderas ett mindre intag 

fiber för att undvika att barnen blir lösa i magen. Att fiberintaget är högre i den veganska 

matsedeln än i blandkostmatsedeln bör därför beaktas. Exempelvis hade havregrynsgröten 

kunnat bytas ut mot en gröt med mindre fiber, så som mannagrynsgröt eller soygurt med frukt 

eller flingor. De bröd som serverades hade också kunnat variera mer med ljusare varianter. 

Bönor, linser och frön innehåller också en hel del fiber, vilket också flera av de färdiga 

sojaprodukterna gör. Att välja någon av dessa olika produkter och inte kombinera dem i varje 

måltid kan vara bra att tänka på för att minimera risken för överkonsumtion. I en studie kring 

tillväxt och utveckling hos veganbarn konstateras också att fiberintagen är högre hos veganer 

än för allätare, men också än för lakto-ovo-vegetarianer (10). Intaget kan i vissa fall, 

konstateras det, överskrida rekommendationerna. Det är dock inte känt om detta skulle kunna 

vara till någon nackdel. När det gäller innehåll utav vitaminer och mineraler är vitamin D 

lägre i den veganska matsedeln än i blandkostmatsedeln. Eftersom vitamin D kan tillgodoses 

på två sätt, genom föda och genom solexponering, är det svårt att mäta den totala mängd D- 

vitamin som kan tillgodoses hos barnen. I norra Sverige gäller detta dock endast några få 

månader om året. Men att under sommarmånaderna utsätta händer och ansikte för solen två 

till tre gånger i veckan i 20-30 minuter per gång förefaller att ge adekvat D- vitamin (20). 

Eftersom Sanda är en förskola med utomhusprofil är chansen relativt hög att behovet av 

vitamin D under sommarhalvåret tillgodoses. Under vinterhalvåret bör därför berikade 

produkter intas. Vitamin B12 låg i den veganska matsedeln över rekommendationen, vilket 

innebär att inga extra tillskott behovs för att tillgodose detta behov. Detta på grund utav att 

den havre- och sojamjölk som användes i matsedeln var berikad med detta vitamin. Innehållet 

av vitamin A låg något under det rekommenderade intaget, och lägre än vad intaget utav 

vitamin A var i blandkostmatsedeln. Detta skulle kunna höjas genom en ökad konsumtion av 

livsmedel med högt innehåll utav antingen retinol eller karotenoider. Exempel på sådana 

livsmedel är vissa berikade, vegetabiliska mjölker och morötter, torkad papaya, grönkål eller 

spenat. Två av mineralerna som jämfördes var kalcium och järn. I denna studie var intaget av 

kalcium i den veganska matsedeln lägre än i blandkostmatsedeln, med över 

rekommendationen. Plawecki och Weaver m.fl. skriver i sin studie att kalciumabsorptionen 

från grönsaker med låg oxalathalt, som kål, broccoli och grönkål varierar mellan 52 % till 
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uppemot 59 %, jämfört med 32 % för komjölk (21). I studien var mängderna för kål 85 gram, 

broccoli 71 gram, grönkål 75 gram. Grönsakerna jämfördes med 240 gram komjölk. Detta 

skulle kunna ses som ett skäl att äta mer av dessa grönsaker istället för att dricka komjölk, 

som ofta används som en anledning till varför komjölken är så viktig för barn. I den veganska 

matsedeln bidrog soja- och havremjölken med en del kalcium, då de också var berikade med 

detta mineral. Intaget av järn var i denna studie högre i den veganska matsedeln än i 

blandkostmatsedeln. Ingen signifikant skillnad i järnstatus, inklusive hemoglobin, serumjärn 

och ferritin sågs heller hos barn mellan sex och tolv år och som lever som vegetarianer i en 

studie gjord på University of Massachusetts (22). Någon anemi kunde inte heller hittas. De 

två övriga mineralerna som jämfördes var zink och selen. Innehållet av selen i den veganska 

matsedeln låg både under rekommendationen och var mindre än innehållet i 

blandkostmatsedeln. Spannmål som ris och pasta, rotfrukter och vissa typer av berikad, 

vegetabilisk mjölk är några exempel på livsmedel innehållande selen som skulle kunna ökas i 

kvantitet på förskolan för att tillgodose selenbehovet. Gällande zinkinnehållet i den veganska 

matsedeln var det mindre än i blandkostmatsedeln, men över rekommendationen. En bra 

bidragande faktor till det är havregrynsgröten till frukost och brödet till måltiderna. Zink blir 

alltså inte svårare att tillgodose i en vegansk matsedel än i en blandkostmatsedel på förskolan.  

Intresset av att svara på frågor angående maten fanns hos flera barn inte, utan fokus låg istället 

på att något nytt fanns i deras närhet. Samtliga barn kunde ändå ge ett slutgiltigt betyg på 

respektive mellanmål, vilket var målet. Aspekter som kan ha spelat in i barnens agerande och 

svar kan vara gruppdynamiken runt borden, personalens agerande samt vanor hemifrån. 

Många av barnen smakade exempelvis inte på smoothien förrän personalen gjorde det och 

kommenterade den positivt. Barn är, precis som andra människor, vanemänniskor. Att detta 

var första gången många av barnen smakade på en smoothie eller på hummus kan därför ha 

haft stor påverkan. Rädslan för ny mat kallas för neofobi (23). Neofobi är en vanlig och 

naturlig reaktion som många barn upplever när de utsätts för att prova nya maträtter och 

livsmedel. Neofobin brukar vara störst i åldrarna två till fem år, vilket barnen på förskolan 

också var. Genom att upprepande gånger servera den nya maträtten med några dagars 

mellanrum kan rädslan övervinnas. Tveksamheten minskar sedan med tiden. Enligt SLV:s 

rapport om mat till små barn kan detta ta tio till 15 gånger. I rapporten beskrivs också att den 

nya maten kan vara lättare att acceptera om barnet ser att en vuxen person, helst mamman, äta 

samma mat. På förskolan hade en bra lösning på problemet i och med detta varit att prova 

mellanmålen under en längre period för att de ska få vänja sig vid smaker, konsistenser och 

lukter. 

 

6. SLUTSATS 

I enlighet med denna studie visade sig den veganska matsedeln innehålla mer frukt och 

grönsaker, fiber, större andel omättade fetter samt mindre andel mättat fett än 

blandkostmatsedeln. Innehållet utav vitamin D, A och B2 samt mineralerna kalcium, selen 

och zink var dock lägre i den veganska matsedeln än blandkostmatsedeln. Prismässigt visade 
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sig ingen märkbar skillnad mellan de två matsedlarna, trots subventionerad komjölk. Sex 

stycken av de som smakade på respektive mellanmål tyckte inte om dem, fyra stycken tyckte 

om två av mellanmålen samt tre stycken som tyckte om det tredje. En längre testperiod utav 

mellanmålen skulle kunna ge annorlunda resultat, då barnens preferenser ändras ju fler gånger 

de får smaka något nytt. För att få en mer representativ bild av skillnader mellan vegansk kost 

och blandkost krävs dock fler studier. 
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                        Bilaga 1 (1/3) 

Veckomatsedel Sanda förskola 

 

Måndag:  

Frukost: Havregrynsgröt med äpplemos och lättmjölk. Frukostknäcke med räkost. 

Lunch: Stekt korv med makaroner och ketchup, 1 skiva hårt bröd, riven morot och kålrot, ett 

glas lättmjölk. 

Mellanmål: Filmjölk med bär och havrefras. Ett halvt äpple innan lunch. 

 

Tisdag:  

Frukost: Mannagrynsgröt med äpplemos och lättmjölk. Falu rågrut med mjukost. 

Lunch: Biff stroganoff med potatis, kålrot-, gurka- och tomatsallad, 1 skiva hårt bröd med 

margarin, ett glas lättmjölk. 

Mellanmål: Två skivor bröd med margarin, ost och paprika. Ett glas lättmjölk. Ett  halvt päron 

innan lunch. 

 

Onsdag: 

Frukost: Grahamsgröt med äpplemos och lättmjölk. Frukostknäcke med mjukost. 

Lunch: Fisk med dill- och osttäcke, ris, majs och ärter, hårt bröd med margarin, ett glas 

lättmjölk. 

Mellanmål: Egengjort yoghurt gjord på filmjölk, jordgubbar och lite socker. Havrefras. En 

halv banan innan lunch. 

 

Torsdag:  

Frukost: Havregrynsgröt med äpplemos och lättmjölk. Frukostknäcke med räkost. 

Lunch: Tacopaj med rivna morötter, hårt bröd med margarin och ett glas lättmjölk. 

Mellanmål: Två skivor bröd med margarin, skivat ägg och ett glas lättmjölk. Ett halvt äpple 

innan lunch. 

 

Fredag:  

Frukost: Havregrynsgröt med äpplemos och lättmjölk. Frukostknäcke med mjukost. 

Lunch: Potatis- och broccolisoppa med mjukt bröd, margarin, ost och paprika. Ett glas 

lättmjölk. 

Mellanmål: Smörgås med margarin och leverpastej. Ett glas lättmjölk. Ett halvt päron innan 

lunch. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                        Bilaga 2 (2/3) 

Vegansk veckomatsedel 

Måndag: 

Frukost: Havregrynsgröt med linfrön, äpple och sojamjölk. Hårt bröd med margarin och 

paprika. 

Lunch: Busenkla korvgrytan med ris och gröna ärter. Hårt bröd och margarin. Ett glas vatten. 

Mellanmål: Smoothie på banan, äpple, sojamjölk och solrosfrön. 

Tisdag: 

Frukost: Havregrynsgröt med sojamjölk och hallon. Hårt bröd med tahini och gurka. 

Lunch: Gratinerad färspasta med morot och purjolök. Ett glas vatten. 

Mellanmål: Tunnbrödsrulle med vegansk mjukost och paprika. Ett glas vatten. 

Onsdag: 

Frukost: Havregrynsgröt med äpple, linfrön och sojamjölk. Hårt bröd med margarin, tomat 

och örtsalt. 

Lunch: Linsgryta med rotfrukter. Hårt bröd med margarin. Ett glas vatten. 

Mellanmål: Sojamjölk med havregryn, äpple och kokosflingor. 

Torsdag: 

Frukost: Havregrynsgröt med hallon och sojamjölk. Hårt bröd med tahini och gurka. 

Lunch: Krämig potatissoppa med hårdbröd. Ett glas vatten. 

Mellanmål: Grahamsfralla med hummus, tomat, en skvätt olivolja och örtsalt. Ett glas vatten. 

Fredag: 

Frukost: Grahamsgröt med hallon, solrosfrön och sojamjölk. Hårt bröd med vegansk mjukost 

och paprika. 

Lunch: Grönsaksbiffar med potatis och tomatsås. Ett glas sojamjölk. 

Mellanmål: Grahamsbröd med tahini, tomat, gurka, isbergssallad och en skiva tofu. Ett glas 

vatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                        Bilaga 3 (3/3) 

Recept på mellanmål som testades på förskola 

 

Smoothie på banan, äpple, sojamjölk och solrosfrön 

1,5 dl sojamjölk 

½ banan 

½ äpple 

1,5 tsk solrosfrön 

Blanda ihop ingredienserna och mixa med stavmixer. Smaklig måltid! 

 

Tunnbrödsrulle med vegansk mjukost och paprika 

1 skiva tunnbröd (45 g) 

16 g Tofuline creamy spread naturell 

30 g skivad paprika 

 

Grahamsfralla med hummus, tomat och ett glas mjölk 

1 grahamsfralla (45 g) 

10 g hummus (se recept nedan) 

2 skivor tomat 

1 glas sojamjölk 

 

Hummus, ca 400 g 

5 dl kokta kikärter 

½ dl vatten 

3 msk olivolja 

3-4 tsk citronsaft 

1 pressad vitlöksklyfta 

1 tsk salt  

1 tsk svartpeppar 

Mixa ihop alla ingredienser i en matberedare. Bred på smörgåsen, eller ha till maten. Smaklig 

måltid! 

 



 

 
 

 


