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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund Barn har idag ett för högt intag av mättat fett, vilket ökar risken att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar. Livsmedelsverket rekommenderar därför att lättmjölk och lättmargarin skall 

serveras i skolan för att uppnå en näringsriktig skolmåltid. 

Syfte Syftet var att undersöka föräldrars inställning till Livsmedelsverkets rekommendationer kring 

serveringen av lättmjölk och lättmargarin i skolan, hur konsumtionen av mjölk och margarin ser ut i 

hemmet samt samband med föräldrarnas kön, ålder och utbildningsnivå. 

Metod En enkätstudie genomfördes på tre utvalda skolor, innehållande elva frågor om inställning 

till och konsumtion av lättmjölk och lättmargarin. SPSS 20.0 användes för att analysera och 

bearbeta data där en signifikansnivå sattes till p<0,05.   

Resultat Deltagare i denna studie var 106 stycken, 81 kvinnor och 25 män. Majoriteten av 

deltagarna var negativa till de påståenden som lyfter fram lättmjölkens fördelar. Endast ett fåtal 

deltagare instämde i påståendet lättmjölk och lättmargarin minskar risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Många deltagare ansåg att lättmjölk var onaturligt/tillgjort och att det var 

smaklöst/smakar mest vatten. Mellanmjölk och smörgåsfett med en fetthalt över 40 % 

konsumerades mest av deltagarna i hemmet. Nästan hälften av deltagarna uppgav att de inte kände 

till Livsmedelsverkets råd gällande servering av lättmjölk och lättmargarin i skolan, dessa deltagare 

var mest positiva till att följa råden. Deltagarna som visste om råden var mest negativa till att följa 

dem. 

Slutsats Föräldrar har en negativ inställning till lättmjölk och lättmargarin, både i allmänhet och till 

införandet i skolan. Information från Livsmedelsverket når inte ut till mottagarna fullt ut och leder 

inte till förväntade beteendeförändringar. Det bristande förtroendet för Livsmedelsverket kan leda 

till en vidare ökning av höga blodfetter som i framtiden kan leda till en ökad risk till hjärt- och 

kärlsjukdomar hos barnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ABSTRACT 
 

Background Children of today have an excessive intake of saturated fat, which increases the risk of 

cardiovascular diseases. Therefore, the Swedish National Food Agency (NFA) recommends schools 

to serve low-fat milk and low-fat margarine, for a nutritious school lunch. 

Objective The purpose of the study was to investigate parents' attitudes towards the NFA's 

recommendations of serving low-fat milk and low-fat margarine in school, as well as how the 

consumption is at home and the association with parents’ age, gender and level of education.  

Method A questionnaire study containing eleven questions about parental attitude towards, and 

consumption of low-fat milk and low-fat margarine was distributed at three selected schools. SPSS 

20.0 was used to analyze and process the data. The level of significance was set at p<0,05. 

Results There were 106 people participating in this study, of which 81 were women and 25 men. 

The majority of participants were adverse to the claims that emphasize low-fat milk's benefits. Only 

a few participants agreed that low-fat milk and low-fat margarine decrease the risk of 

cardiovascular diseases. Many of the participants believed that low-fat milk was unnatural and 

tasteless/tastes mostly of water. Milk (1,5 % fat ) and margarine with a fat content of 40% or more, 

was most commonly consumed by the participants at home. Almost 50% of the participants stated 

that they were unaware of the NFA's recommendations to serving low-fat milk and low-fat 

margarine in school, these participants were the most positive towards the recommendations. The 

participants who knew about the NFA advices was the most reluctant to follow them. 

Conclusion Parents have a negative attitude towards low-fat milk and low-fat margarine, both in 

general and towards serving it at school. Information from the NFA does not reach out to recipients 

in full and do not lead to expected changes in behavior. The lack of confidence in the NFA could 

lead to a further increase of high blood fat that will cause the children cardiovascular diseases in the 

future.  
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1 BAKGRUND 
 

För att barn ska må bra, utvecklas samt prestera i skolan behöver de få i sig rätt mängd energi och 

näring (1). I dagens samhälle är vart femte barn överviktiga eller feta enligt Livsmedelsverket (2). 

Två bidragande faktorer som har visat sig kunna utveckla övervikt bland barn är arvet och hur 

matsituationen ser ut i hemmet (3). Kunskapen om vad barn skall äta för att uppnå välmående finns, 

men i själva praktiken är detta inte något som följs (4). Barns kost har generellt en bra fördelning 

mellan kolhydrater, fett och protein men problemet är att barn i för stor utsträckning konsumerar fel 

typ av kolhydrater och fett. 

Kolhydrater är en viktig källa hos barnen eftersom det är glukos från kolhydraterna som förser 

hjärnan med bränsle (5). Av den energi som barn får i sig från maten ska 50-60 E% komma från 

kolhydrater . Kolhydrater delas in långsamma och snabba kolhydrater, där snabba kolhydrater höjer 

blodsockerkurvan snabbt, vilket gör att man blir hungrig fortare. Ett för högt intag av snabba 

kolhydrater i form av sockerrika och näringsfattiga livsmedel är ett stort konsumtionsproblem hos 

barnen. En studie har visat att ett för högt intag av snabba kolhydrater hos barn ökar risken att 

drabbas av diabetes typ 2 i tidig vuxen ålder (6). Bland svenska barn är orsaken till ett för högt 

sockerintag är överkonsumtion av läsk, godis, snacks, glass och bakverk (4). Det socker som är 

ohälsosammast är socker i flytande form, exempelvis läsk. Detta eftersom socker i flytande form 

inte ger samma mättnadskänsla som socker i fast form, och ökar därför risken att drabbas av 

övervikt (7).  

En viktig del i barns kost är fett. Detta för att barnen skall kunna koncentrera sig, växa och uppnå 

välmående (8). Fett är bra på många olika sätt, dels som en energireserv, viktig för cellerna, skyddar 

de inre organen samt för hormonproduktion (5). Men det handlar inte bara om att få i sig fett, det 

även viktigt att tänka på vilken fettkvalité man får i sig. Av den energi som barnen får i sig från 

maten bör 5-10 E% komma från fleromättade fetter. Detta eftersom dessa fetter innehåller omega-3- 

och omega-6-fettsyror, vilka är livsnödvändiga som kroppen inte kan producera själv. Det 

rekommenderas även att barn skall få i sig max 10 E% mättat fett per dag. Enligt en undersökning 

har det visat sig att barn inte följer denna rekommendation. Barn har ett för högt intag av mättat fett 

samtidigt som deras intag av de viktiga fleromättade fetterna minskat (5, 8). Detta resulterar i en 

ökad risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden (9). Det finns även starka samband 

mellan övervikt, fetma och utveckling av diabetes typ 2 (10). 

För att minska risken att drabbas av dessa sjukdomar är det bättre att byta ut det mättade fettet till 

omättat fett (11). Omättat fett sänker även kolesterolnivån i blodet. Genom att välja lättare 

mejeriprodukter eller mjukare fetter, exempelvis olja eller flytande margarin, blir intaget av mättat 

fett mindre samtidigt som fleromättat fett ökar (5). Man kan också välja att byta ut standardmjölk 

mot lättmjölk, eftersom lättmjölk innehåller sex gånger mindre mättat fett (8). Livsmedelsverket ger 

därför rådet att lättmjölk och lättmargarin skall serveras i skolan för att uppnå en näringsriktig 

skolmåltid .  

Måltiderna som serveras i skolan är en viktig del i folkhälsoarbetet eftersom alla elever får ta del av 

bra matvanor under skollunchen (8). Genom att äta skollunch får barnen bättre förutsättning till 

lärande i skolan, skollunchen kan även ses som en pedagogisk måltid. Skolmåltiden skall enligt 

Skolverket vara kostnadsfri samt näringsriktig (12). Livsmedelsverkets ”Bra mat i skolan” är ett 

stöd för att lättare kunna planera måltider som uppfyller de svenska näringsrekommendationerna, 

bland annat Livsmedelsverkets rekommendationer om servering av lättmjölk och lättmargarin i 

skolan (12, 13). Dessa rekommendationer används även som ett stöd för att skollagens krav på 

näringsriktighet eftersträvas. Bra matvanor i skolan bidrar med kunskap till barnen som är en 
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satsning för framtiden (12). 

 

1.2 Mjölkdebatten i media 
 

På den nationella forskningsportalen forskning.se som drivs av tolv myndigheter och stiftelser har 

man sett att media har en stor påverkan inom kost och hälsa och är vår viktigaste informationskälla 

(14). Upprepar media ett budskap tillräckligt ofta och väl kommer befolkningen tillslut att påverkas 

av det. En debatt som i dagsläget ligger i fokus är rekommendationerna kring lättmjölk och 

lättmargarin i skolan (15). I debatterna har det framgått att många föräldrar ställer sig negativa till 

detta. Anledningarna är många där föräldrar bland annat anser att lättmjölken är ohälsosam, 

onaturlig och innehåller tillsatser. Något som även oroar föräldrarna är att lättmjölken inte bidrar till 

fullständig mättnadskänsla och som sedan leder till ett sötsug hos barnen. Dessa rekommendationer 

gör att många föräldrar känner sig upprörda. De finns även åsikter om att fokus borde läggas på 

andra kostförändringar för att minska intaget av mättat fett. 

På grund av Livsmedelsverkets råd kring lättmjölk och lättmargarin i skolan och den pågående 

debatten i media vill vi undersöka mer kring föräldrars inställning till detta. 

2 SYFTE 
 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars inställning till livsmedelsverkets rekommendationer 

gällande riktlinjerna kring servering av lättmjölk och lättmargarin i skolan. 

Följande frågeställningar avsågs att studera: 

 Hur ser föräldrarnas inställning ut gällande serveringen av lättmjölk och lättmargarin i 

skolan? 

 Hur ser serveringen av mjölk och margarin ut i hemmet? 

 Kan man se något samband mellan kön, ålder och utbildning kring föräldrars inställning till 

servering av lättmjölk och lättmargarin i skolan? 

 

3 METOD 
 

Eftersom studiens syfte var att undersöka föräldrars inställning till lättmjölk och lättmargarin i 

skolan valdes en kvantitativ tvärsnittsstudie för att nå ett större urval vilket underlättade jämförelser 

(16). Enkäter användes som verktyg för datainsamling. 

 

3.1Urval 
 

Målgruppen för studien var föräldrar till barn i årskurs 1-3 på skolor som serverade lättmjölk till 

skollunchen. Föräldrar rekryterades via ett bekvämlighetsurval och 160 stycken enkäter delades ut. 

Ett bortfall på 54 enkäter (34 %), 106 enkäter besvarades.  
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3.2 Tillvägagångssätt 
 

Enkäten var uppbyggd i tre delar med ett tillhörande följebrev (Bilaga 1, 2) och till hjälp användes 

”Enkätboken” (16). Enkäten bestod av elva frågor. Den första delen innehöll bakgrundsfrågor 

såsom kön, ålder och utbildningsnivå. Den andra delen handlade om föräldrars inställning till 

lättmjölk och lättmargarin i skolan. Slutligen togs det upp frågor kring val av mjölk och margarin i 

hemmet. Innan enkäterna delades ut genomfördes en pilotstudie på fem individer som passade 

studiens målgrupp, detta för att undvika eventuella fel kring enkäten. De fem individer som deltog 

var bekanta till författarna. Under pilotstudien upptäcktes inga fel och enkäten behövde därför inte 

revideras.  

 

För att få tillåtelse att dela ut enkäterna kontaktades rektorerna på respektive skola. Enkäterna 

delades personligen ut till tre utvalda skolor, till barn i årskurs 1-3 för att besvaras av föräldrar. En 

enkät per barn tilldelades. Vi träffade alla berörda lärare på respektive skola och informerade om 

studiens syfte. På en skola delades 60 enkäter ut till sex olika klasser med ett urval på tio föräldrar 

per klass. På den andra skolan delades 50 enkäter ut i tre olika klasser. I två av dessa klasser 

tilldelades alla barn en enkät. I den tredje klassen tilldelades 2/3 av barnen enkäter. Slutligen på den 

sista skolan delades ytterligare 50 enkäter ut. Till skillnad från de tidigare skolorna så deltog 

författarna i ett personalmöte där lärare i årskurs 1-3 medverkade. Enkäterna lämnades till lärarna 

som sedan tog ansvaret för utdelning av dessa. Efter föräldrars besvarning samlade lärarna in 

enkäterna och lämnade dessa vidare till rektorn. Urvalet av barn på respektive skola gjordes av 

lärarna. Föräldrarna fick två dagar på sig att besvara enkäten innan den skickades tillbaka med 

barnet till skolan där lärarna samlade in enkäterna. Författarna hämtade därefter enkäterna på 

respektive skola. 

 

3.3 Databearbetning 
 

För att underlätta datainmatningen kodades varje enkät med en siffra. Materialet analyserades sedan 

i SPSS 20.0. Signifikansnivån fastställdes till p<0,05. För att undersöka eventuella skillnader eller 

samband användes Chi-2-test. All data bearbetades och därefter kategoriserades relevanta variabler. 

För att kunna se eventuella samband mellan kön, ålder och utbildningsnivå och de övriga frågorna 

kategoriserades svarsalternativen i dessa frågor (Bilaga 2). Åldersfördelningen i fråga 2 delades 

först in i fem olika grupper med ett intervall på sex år (25-30, 31-36, 37-42, 43-48, 49-54 år), detta 

för att kunna se åldersspridning bland deltagarna. Därefter delades de fem grupperna in i ”yngre” 

(25-36 år) och ”äldre” (37-54 år), för att lättare kunna se eventuella samband. Gällande 

utbildningsnivå fanns sex olika svarsalternativ att välja mellan. Dessa svarsalternativ delades sedan 

upp i två olika grupper, låg- och högutbildade. Till gruppen ”lågutbildade” ingick grund-

/folkskoleutbildning, gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning. Högskole- och 

universitetsutbildning tillhörde gruppen ”högutbildade”. När föräldrarna tillfrågades om det är 

viktigt att kommunerna/skolorna följer Livsmedelsverkets råd om att servera lättmjölk och 

lättmargarin i skolan kunde deltagarna välja bland fyra olika svarsalternativ. Vid analysen 

kategoriserades svarsalternativen i två grupper där ”mycket viktigt” och ”ganska viktigt” 

kategoriserades som ”viktigt” och ”inte särskilt viktigt” och ”inte alls viktigt” blev ”ej viktigt”.  

 

Två frågor (Bilaga 2) innehöll påståenden om lättmjölk och lättmargarin av både positiv och negativ 

karaktär. De positiva innefattade påståenden som lyfter fram lättmjölk och lättmargarinets fördelar 

enligt Livsmedelsverket. De negativa påståendena stämmer inte överens med egenskaperna hos 

lättmjölk och lättmargarin. Svarsalternativen i fråga 6 och 8 delades in i mindre grupper. Vi analys 

av dessa frågor inkluderades endast ”instämmer helt” och ”instämmer ej”. Svarsalternativen 

”instämmer delvis” och ”instämmer något” uteslöts från analysen. Gruppen ”vet ej” ansågs ej ha 
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någon åsikt i frågan och valdes därför att uteslutas i dessa analyser, i de andra frågorna 

medräknades alltid dessa deltagare.  

 

I fråga 9 som handlade om servering av mjölk i hemmet fanns det fyra olika svarsalternativ. Vid 

analys av konsumtion i hemmet bevarades dessa svarsalternativ. När eventuella samband skulle ses 

kategoriserades svarsalternativ i två grupper. Lättmjölk och mellanmjölk slogs ihop till 

lättmjölk/mellanmjölk medan standardmjölk sparades. Svarsalternativet ”serveras ej” exkluderades 

från analysen på grund av att dessa deltagare inte serverade mjölk. Tjugo deltagare hanterades som 

”missing” eftersom 14 deltagare i fråga 9 kryssade i två svarsalternativ och på fråga 10 var det tre 

stycken (Bilaga 2). Två deltagare kryssade i två svarsalternativ på både fråga 9 och 10. En deltagare 

missade att fylla i två av fem påstående på fråga 6. 

 

3.4 Etiska aspekter 
 

I följebrevet informerades föräldrarna om syftet med studien och att deltagandet i denna enkät var 

frivilligt. Även att deltagandet kunde avbrytas när som helst samt att materialet hanterades 

konfidentiellt. Lärarna samlade ihop alla enkäter från barnen så att författarna inte kunde 

sammankoppla inlämnade enkäter med respektive barn. 

 

4 RESULTAT 
 

Antal deltagare som medverkade i denna studie var 106 personer, varav 81 kvinnor och 25 män.   

Medelåldern var 39 år (SD ± 5) och deltagarnas åldersspridning var 25 till 52 år (Figur 1). 
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Figur 1. Åldersspridning bland deltagarna, Örnsköldsvik, april 2013 (n=106). 

 

 

Drygt hälften av deltagarna (55 %) hade genomfört en högskole- eller universitetsutbildning. Den 

andra delen (45 %) hade grund-/folkskoleutbildning, gymnasieutbildning eller eftergymnasial 

utbildning. 

 

 

4.1 Föräldrars inställning till lättmjölk och lättmargarin i skolan 
 

Av 106 deltagare visade det sig att 40 % kände till Livsmedelsverkets råd gällande serveringen av 

lättmjölk och lättmargarin till skollunchen för att uppnå en näringsriktig skolmåltid. Nästan hälften 

av deltagarna (44 %) uppgav att de inte kände till dessa råd och 15 % kände delvis till detta. Lite 

mer än hälften av deltagarna (56 %) ansåg att det inte var viktigt att följa Livsmedelsverkets råd, de 

resterande (44 %) ansåg att dessa råd var viktiga. Deltagarna som kände till Livsmedelsverkets råd 

om att servera lättmjölk och lättmargarin till skolmåltiden ansåg (n=28) att det inte är viktigt att 

följa råden (Figur 2). Men detta var inte signifikant p=0,125.  

 

Kön, ålder eller utbildningsnivå verkar inte påverka vilken inställning man har till att 

kommunerna/skolorna följer Livsmedelsverkets råd om att servera lättmjölk och lättmargarin till 

skollunchen (p=0,673, p=0,221, p=0,500). 
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Figur 2. Skillnad i föräldrars uppfattning om det är viktigt att följa Livsmedelsverkets råd att 

servera lättmjölk/lättmargarin i skolan, fördelat på kännedom om råden, Örnsköldsvik, maj 2013 

(n=106). 

 

4.2 Deltagarnas åsikter om lättmjölk och lättmargarin 
 

De flesta deltagarna höll inte med om påståenden som lyfter fram fördelar med lättmjölk och 

lättmargarinets (Tabell 1). Deltagarna som instämde var endast ett fåtal. Deltagarna (36 %) ansåg 

inte att servering av lättmjölk och lättmargarin i skolan minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar 

senare i livet, endast ett fåtal av deltagarna instämde i detta (6 %). Flertalet av deltagarna (37 %) 

instämde ej i påståendet att lättmjölk är ”hälsosammare pga. att det innehåller mindre mättat fett”. 

Att lättmjölk bidrar till en näringsriktig skolmåltid var det endast 11 % av deltagarna som instämde 

med, men detta var inte signifikant i sambandet mellan kön, ålder och utbildningsnivå (p=0,786, 

p=0,403, p=0,644).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

11 

Tabell 1. Deltagarnas åsikter om de påståenden som lyfter fram lättmjölk och lättmargarinets 

fördelar enligt Livsmedelsverket, Örnsköldsvik, april 2013. 

Påståenden Instämmer 

helt 

n (%) 

Instämmer 

delvis 

n (%) 

Instämmer 

något 

n (%) 

Instämmer 

ej 

 

n (%) 

Vet ej 

 

n (%) 

Totalt 

 

n (%) 

Nyttigt pga. berikning 

med D-vitamin 

14 (13) 28 (26) 30 (28) 18 (17) 16 (15) 106 (100) 

Hälsosammare pga. att 

det innehåller mindre 

mättat fett 

12 (11) 27 (26) 19 (18) 39 (37) 9 (9) 106 (100) 

Lättmjölk/lättmargarin 

i skolan minskar risken 

för hjärt- och 

kärlsjukdomar... 

6 (6) 13 (12) 13 (12) 38 (36) 36 (34) 106 (100) 

Lättmjölk/lättmargarin 

gör barn mindre 

överviktiga... 

6 (6) 14 (13) 15 (14) 52 (49) 19 (18) 106 (100) 

Lättmjölk bidrar till en 

näringsriktig 

skolmåltid... 

12 (11) 22 (21) 16 (15) 37 (35) 19 (18) 106 (100) 

  

Deltagarna (28 %) ansåg att lättmjölk är smaklöst och smakar mest vatten (Tabell 2). De äldre var 

mest instämmande kring detta påstående i jämförelse med de yngre (83 % respektive 17 %) 

(p=0,024). I påståendet ”lättmjölk/lättmargarin gör att mitt barn presterar sämre i skolan” svarade 

flertalet (39 %) att de instämde ej. Deltagarna (37 %) instämde ej med att lättmjölk framkallar 

sötsug.  
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Tabell 2. Deltagarnas åsikter om de negativa påståendena som inte stämmer överens med 

egenskaperna hos lättmjölk och lättmargarin, Örnsköldsvik, april 2013. 

Påståenden Instämmer 

helt 

n (%) 

Instämmer 

delvis 

n (%) 

Instämmer 

något 

n (%) 

Instämmer 

ej 

 

n (%) 

Vet ej 

 

n (%) 

Totalt 

 

n (%) 

Onaturligt/tillgjort 

 

25 (24) 29 (27) 17 (16) 28 (26) 6 (6) 105 (100) 

Smaklöst/smakar mest 

vatten 

30 (28) 31 (29) 12 (11) 22 (21) 10 (9) 105 (100) 

Lättmjölk/lättmargarin 

gör att mitt barn 

presterar sämre i 

skolan... 

13 (12) 11 (10) 

 

 

6 (6) 

 

 

41 (39) 35 (33) 106 (100) 

Barn får i sig för lite 

fett när de dricker 

lättmjölk... 

28 (26) 22 (21) 

 

 

18 (17) 

 

 

27 (26) 11 (10) 106 (100) 

Lättmjölk framkallar 

sötsug... 

7 (7) 3 (3) 

 

 

7 (7) 

 

 

39 (37) 50 (57) 106 (100) 

 

4.2 Servering av mjölk och margarin i hemmet 
 

Mellanmjölk var den mjölksort som serverades mest hemma av deltagarna (61 %) (Figur 3). Några 

deltagare konsumerade standardmjölk (27 %), samt lättmjölk (9 %). Majoriteten av kvinnorna 

serverade mellanmjölk (65 %) till skillnad från männen där antalet var färre (47 %). Resultatet 

visade också att kvinnor serverade lättmjölk mer sällan än männen (4 % respektive 24 %) 

(p=0,048).  

 

Av de deltagare som serverade lättmjölk eller mellanmjölk i hemmet var det 36 stycken (57 %) som 

ansåg att det var viktigt att kommunerna/skolorna följer Livsmedelsverkets råd om att servera 

lättmjölk/lättmargarin till skollunchen. Av de deltagare som serverade standarmjölk i hemmet var 

det 5 stycken (19 %) som ansåg att det var viktigt att följa dessa råd (p=0,001). 
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Figur 3. Deltagarnas (n=90) val av mjölksort i hemmet, Örnsköldsvik, maj 2013. 

 

I hemmet serverade majoriteten av deltagarna (78 %) smörgåsfett med en fetthalt över 40 %. 

Smörgåsfett med en fetthalt under 40 % serverade endast 15 % av deltagarna. 

 

5 DISKUSSION 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Denna studie hade ett deltagarantal på 106 stycken där ett bekvämlighetsurval valdes. 

Urvalsprocessen kunde inte ses som ett representativt urval för hela befolkningen i stort, men 

deltagarantalet räckte för att kunna få en uppfattning om föräldrars inställning. Författarna delade ut 

enkäter till skolor som serverade lättmjölk, vilket kan ha påverkat urvalet av deltagare eftersom 

avståndet mellan skolorna inte blev som önskat. Hade enkäterna delats ut till skolor där avståndet 

mellan dem varit längre, skulle en större spridning avseende geografiskt, socioekonomiskt och 

kulturellt urval kunna setts. Ett annat problem som kan ha påverkat var svårigheter att få tag på 

rektorer samt att lärarna möjligen kan ha delat ut enkäter till barn med föräldrar som ansågs vara 

skötsam med inlämning. 

Studien hade ett externt bortfall på 34 %. Hade dessa enkäter lämnats in hade studien fått ett större 

urval och därmed ett trovärdigare resultat. På en av skolorna samlade lärarna in enkäter för att sedan 
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lämnas vidare till rektorn på skolan efter rektorns begäran. En anledning till bortfallet på denna 

skola (som var på 50 %) kan vara att lärarna glömt att lämna vidare enkäterna till rektorn. Hade 

författarna gått till respektive lärarna för att samla in enkäterna hade bortfallet möjligen minskat. På 

de andra två skolor gick det till på detta sätt, något som resulterade i ett mindre bortfall. Vissa 

deltagare hade glömt att besvara frågorna på baksidan av enkäten och exkluderades från studien. 

Detta hade kunnat undvikas genom tydligare instruktioner som att beskriva att enkäten fortsatte på 

baksidan.   

I studien fanns även ett internt bortfall på 19 %. I frågorna angående konsumtion av mjölk och 

margarin i hemmet hade många deltagare kryssat i två svarsalternativ och valdes därför att uteslutas 

vid analys av dessa frågor. Detta hade kunna utförts på ett bättre sätt med tydligare instruktioner. 

Det skulle ha angivits att endast ett svarsalternativ fick kryssas i, till exempel den mjölksort som 

konsumerades mest i hemmet. Deltagarna som inte deltog eller som missat att fylla i någon fråga 

kan ha påverkat resultatet. Dessa deltagare kan ha angett andra svarsalternativ jämfört med den 

generella deltagaren. Könsfördelningen i studien blev ojämn eftersom vi inte styrde vilken 

förälder/vårdnadshavare som besvarade enkäterna. Detta hade kunnat utföras bättre genom att dela 

upp enkäterna så att hälften skulle besvaras av kvinnor och andra hälften av män, vilket skulle ha 

framgått på enkäten. En jämnare könsfördelning hade då möjligen kunnat ses och även eventuella 

signifikanta samband mellan könen. I påståendefrågorna om lättmjölk och lättmargarin valdes 

”instämmer delvis” och ”instämmer något” att tas bort vid analys eftersom det är svårt att veta 

skillnaden mellan dessa och dessutom är båda alternativen positivt formulerade. Detta gjordes för 

att få fram tydligare åsikter. 

Föräldrarna hade två dagar på sig att besvara enkäten, något som kan ha varit både positivt och 

negativt. Föräldrarna kan ha haft tidsbrist med att besvara enkäten, hade dessa föräldrar fått mer tid 

på sig att besvara enkäten kan bortfallet blivit mindre. Samtidigt som tidspressen kan ha påverkat 

dem positivt och medfört att besvarningen utfördes direkt. Studien kan anses ha en hög reliabilitet 

och validitet eftersom frågorna i enkäten utformades utifrån syftet och frågeställningarna med hjälp 

av ”enkätboken” samt att en pilotstudie genomfördes innan enkäterna delades ut (16). Enkäten hölls 

kortfattad så att föräldrarna kunde ta sig tid att besvara enkäten med bibehållen fokus så att svaren 

blev tillförlitliga. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Föräldrars inställning till servering av lättmjölk/lättmargarin i skolan  
 

Livsmedelsverket rekommenderar att lättmjölk och lättmargarin skall serveras i skolan som ett led 

för att uppnå en näringsriktig skolmåltid. Detta anses bäst för barns hälsa och är dessutom 

vetenskapligt belagt (8). Denna studie visade att nästan hälften av deltagarna inte känner till 

Livsmedelsverkets råd gällande serveringen av lättmjölk och lättmargarin i skolan. De deltagare 

som inte känner till råden visade sig även vara mest positivt inställda till att följa råden. En 

påverkan till detta kan vara att dessa deltagare påverkats av följebrevet där det beskrev varför man 

skall servera lättmjölk i skolan, med tanke på det mättade fettet. Eftersom vi angav att vi är 

kostvetare så kan tillförlitligheten blivit större hos deltagare. Deltagarna som kände till råden visade 

sig vara mest negativa till dem. Orsaken till detta kan vara att dessa deltagare påverkats av media, 

eftersom media bidrar med mer eller mindre trovärdig information som kan skapa förvirring hos 

deltagarna (17). Forskning har visat att upprepat budskap i media ökar chansen att man påverkas av 

buskapet (14). De deltagare som visste om råden kan ha påverkats av medias upprepande negativa 

budskap kring lättmjölk och därmed skapa en negativ bild av lättmjölk. En annan orsak till deras 

negativa attityd kan vara ett bristande förtroende till Livsmedelsverket. 

Det är viktigt att föräldrar har kunskap om vad som serveras på barnens skola. Både för att de själva 
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ska få en egen uppfattning om skollunchen och för att tala positivt om den inför barnen (18). 

Livsmedelsverket går ut med råd som syftar på att maten ska vara säker, den ska också vara 

näringsriktig (12, 19). Att föräldrar då inte anser att det är viktigt att följa dessa råd som 

Livsmedelverket går ut med kan tyckas vara konstigt, men som ovan nämnt kan det bero på 

bristande förtroende till Livsmedelsverket. Studiens resultat visar att föräldrarna överlag har en 

negativ inställning till lättmjölk. Majoriteten av föräldrarna ansåg att lättmjölk var 

onaturligt/tillgjort och smakade mest vatten. I påståendet ”lättmjölk/lättmargarin i skolan minskar 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar”, var det hela 36 % av deltagarna som inte instämde. Detta 

påstående är något som Livsmedelsverket uttalar sig som en av anledning till att man serverar 

lättmjölk på skolorna (8) och det är därför skrämmande att föräldrarna motsäger sig detta. 

Majoriteten av föräldrarna instämde inte heller i att ”lättmjölk är hälsosammare på grund av att det 

innehåller mindre mättat fett”, vilket är den största anledningen till varför man serverar lättmjölk i 

skolor (8).  

Matvanor är något som kommer tidigt hos barnen och konsekvenserna av föräldrars negativa till 

befintliga kostråd kommer förändringsarbetet av felaktig kost ta längre tid. Detta kan leda till en 

fortsatt ökning av höga blodfetter som i framtiden leder till hjärt- och kärlsjukdomar hos barnen (8). 

Detta eftersom den största källan till mättat fett i Sverige är mejeriprodukter (4). Föräldrar kan även 

påverka att barnen inte konsumerar lättmjölk i skolan eftersom de inte förespråkar detta. Denna 

negativa inställning till lättmjölk har även observerats tidigare (15). 

 

För att ändra föräldrars uppfattning om lättmjölk och lättmargarin i skolan behövs mer information 

om varför man serverar lättprodukter i skolan. Anledningen bakom införandet, vilka effekter 

lättmjölk och lättmargarin har samt vilka nackdelar som kan ses om råden kring lättmargarin och 

lättmjölk inte följs. Hade detta framgått från första början innan rekommendationer trädde i kraft 

hade troligtvis inte studiens resultat visat det samma. En annan anledning till föräldrars negativa 

inställning till lättprodukter kan vara trenden om LCHF, eftersom denna kost motsäger 

Livsmedelsverkets råd om att servera lättprodukter (8, 20). En studie visar att ökade insatser krävs 

för att möjliggöra för föräldrar att välja livsmedel som innehåller till exempel mindre mättat fett (5). 

Folkhälsoinsatser krävs alltså för att kostvanor ska förbättras och därmed förändras (21). Om 

informationen fortsätter att vara bristande kommer föräldrarnas inställning till lättmjölk fortfarande 

vara negativ. Vilket kan bidra till att intaget av det mättade fettet fortfarande kommer vara högt hos 

barnen. 

 

5.2.2 Deltagarnas servering av lättmjölk/lättmargarin i hemmet  
 

Studien visar att majoriteten av deltagarna valde en fetthalt över 40 % på smörgåsfett, ett resultat 

som även kan ses i den nationella studien Riksmaten (4). Enligt Riksmaten är mellanmjölk den 

mjölksort som konsumeras mest, något som även kunde påvisas i denna studie. I denna studie 

kunde man se att kvinnorna serverade mellanmjölk oftare än männen, samtidigt som männen oftare 

serverade lättmjölk. I Riksmaten kunde man se att kvinnor oftare konsumerade mellanmjölk och 

lättmjölk än männen. Detta är trots allt inte fullt jämförbart eftersom Riksmaten inkluderade 

konsumtion och denna studie om servering. Eftersom mellanmjölk och smörgåsmargarin över 40 % 

serverades mest i hemmet av föräldrarna, har dessa troligtvis en negativ inställning till lättmjölk och 

lättmargarin. Det kan också bero på okunskap om lättmjölk och lättmargarinets betydelse. Skulle 

föräldrarna få rätt information kring lättprodukternas betydelse skulle en ökning av dessa produkter 

möjligen kunna ses i hemmet. Det är viktigt att ändra föräldrars attityd eftersom de har en stark 

påverkan till barnens inställning. Detta går att se i en annan studie som visar att matsituationen i 

hemmet har en stark påverkan på barnens framtida matvanor (3).   
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6. SLUTSATS 
 

Studien visade att många av föräldrarna hade en negativ inställning till lättmjölk och lättmargarin, 

både i allmänhet och till införandet i skolan. Information från Livsmedelsverket når inte ut till 

mottagarna fullt ut och leder inte till förväntade beteendeförändringar. De bristande förtroende för 

Livsmedelsverket kan leda till en vidare ökning av höga blodfetter som i framtiden kan leda till 

ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar hos barnen. 

7. YRKESRELEVANS 
 

Det är viktigt att nå ut med information på rätt sätt när nya rekommendationer tillkommer, detta för 

att undvika eventuella misstolkningar. Media har en stark påverkan gällande kosttrender hos 

individer, på grund av detta så måste tydlig information framföras från kostexperter för att undvika 

medias negativa påverkan. 

8. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 
 

SB och MS har tillsammans planerat undersökningen och utformat enkäten, genomfört 

datainsamlingen samt bearbetat och analyserat data. Uppsatsen har författats tillsammans. 

9. TACK 
 

Ett stort tack vill vi rikta till deltagarna som tog sig tid att medverka i denna studie. Vi vill även 

tacka deltagarna i vår pilotstudie. 
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  Bilaga 1 

 

 

Umeå Universitet 

Institutionen för kostvetenskap 

 

Föräldrars inställning till lättmjölk/lättmargarin i skolan 

 

Vi är två studenter från Umeå Universitet som studerar kostvetenskap. Just nu skriver vi vårt 

examensarbete som handlar om föräldrars inställning till lättmjölk och lättmargarin i skolan. Ett 

problem i dagens samhälle är att barn får i sig en för stor mängd mättat fett. På grund av detta så 

rekommenderar livsmedelsverket att lättmjölk och lättmargarin ska serveras i skolan för att uppnå 

en näringsriktig skolmåltid. Detta eftersom lättmjölk och lättmargarin innehåller mindre mättat fett. 

 

Vi vore tacksamma om ni föräldrar tog er tid att besvara denna enkät. Enkäten består av 11 frågor 

och tar ca 5 minuter att fylla i. Deltagandet i denna enkät är frivilligt och anonymt och kan när som 

helst avbrytas. Materialet kommer inte att kunna kopplas till enskilda personer utan kommer enbart 

att användas till denna studie. 

 

Vi som gör denna studie heter Sandra Bylin och Matilda Söderlind. Har ni några synpunkter eller 

frågor angående enkäten är ni välkommen att mejla oss på: sandra_bylin@hotmail.com 

 

Tack på förhand för din medverkan! 
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  Bilaga 2 (1/3) 

 

 

 

Fråga 1. Kön 

□ Kvinna 

□ Man 

 

Fråga 2. Vilket år är du född? 
Skriv ditt årtal på linjen 

19_______. 

 

Fråga 3. Utbildning 

Markera din högsta avslutade utbildningsnivå 

□ Grundskola/Folkskola 

□ Realskola/2-årig gymnasieutbildning 

□ 3-årig gymnasieutbildning 

□ Eftergymnasial utbildning (minst 1 år) 

□ Universitet/Högskoleutbildning ≤ 2 år 

□ Universitet/Högskoleutbildning > 2 år 

Annat alternativ__________________________ 

 

Fråga 4. Känner du till Livsmedelsverkets råd om att servera lättmjölk/lättmargarin till 

skollunchen för att uppnå en näringsriktig skolmåltid? 
Med lättmjölk menas en procenthalt på 0,5 % fett och lättmargarin en fetthalt på max 40 % fett, ex 

becel lätt, lätta, lätt & lagom. 

□ Ja 

□ Nej 

□ Delvis 

Egna kommentarer________________________ 

 

Fråga 5. Anser du att det är viktigt att kommunen/skolorna följer livsmedelsverkets råd om 

att servera lättmjölk/lättmargarin till skollunchen? 

□ Mycket viktigt 

□ Ganska viktigt 

□ Inte särskilt viktigt 

□ Inte alls viktigt 

 

Fråga 6. Anser du att lättmjölk är... 
Markera med ett kryss i vilken grad du instämmer med varje påstående



  Bilaga 2 (2/3) 

 

 

 

 Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer 

ej 

Vet ej 

onaturligt/ 

tillgjort 

     

nyttig pga. berikning med D-

vitamin. 

     

hälsosammare pga. att det 

innehåller mindre mättat fett 

     

smaklöst/ smakar mest vatten      

 

Bilaga 1 (3/3) 

 

Fråga 7. Vet du vilken sorts mjölk som serveras på ditt/dina barns skola? 

Markera flera alternativ om så är fallet 

□ Lättmjölk 0,5 % 

□ Mellanmjölk 1,5 % 

□ Standardmjölk 3 % 

□ Vet ej 

 

Fråga 8. Nedan följer en rad olika påståendena som rör lättmjölk/lättmargarin. I vilken grad 

instämmer du med dem? 
Markera med ett kryss 

 

Jag anser att... Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

något 

Instämmer 

ej 

Vet ej 

lättmjölk/lättmargarin gör att mitt barn 

presterar sämre i skolan... 

     

lättmjölk/lättmargarin i skolan minskar 

risken för hjärt- och kärlsjukdomar... 

     

barn får i sig för lite fett när de dricker 

lättmjölk... 

     

lättmjölk/lättmargarin gör barn mindre 

överviktiga... 

     

lättmjölk framkallar sötsug...      

lättmjölk bidrar till en näringsriktig 

skolmåltid... 

     

 

Fråga 9. Om ni serverar mjölk i hemmet. Vilken mjölksort serveras barnet/barnen då? 

□ Lättmjölk 0,5 % 

□ Mellanmjölk 1,5 % 

□ Standardmjölk 3 % 

□ Serveras ej 

Annat alternativ____________________________
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Fråga 10. Om ni serverar smörgåsfett i hemmet. Vilken typ av smörgåsfett serveras då? 

□ Fetthalt mer än 40 % , ex. bregott, norrgott. 

□ Fetthalt mindre än 40 %, ex. becel lätt, lätta, lätt & lagom. 

□ Vet ej 

Annat alternativ____________________________ 

 

Fråga 11. Har du ytterligare synpunkter på undersökningen skriv dem gärna här: 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

Med vänliga hälsningar, Sandra och Matilda 

 


