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Sammanfattning 
 
Bakgrund Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till 

goda matvanor en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige. Sedan juni 2011 ska 

skollunchen både vara kostnadsfri och näringsriktig. Tidigare studier har visat på att 

elever varken får i sig tillräckligt med energi eller näringsämnen genom skollunchen.   

Syfte Att undersöka hur 15-åringars intag av skollunch ser ut i relation till de nordiska 

näringsrekommendationerna samt om det finns någon skillnad mellan könen.  

Metod Uppsatsen är skriven på uppdrag av Skolmatsakademin. En kostundersökning 

med hjälp av fotografering genomfördes på 44 elevers skollunch i årskurs nio under två 

dagar. Cirka hälften av eleverna deltog under dag ett och resterande under dag två. 

Mängden livsmedel i elevernas skollunch bedömdes med hjälp av referensportioner och 

näringsberäknades i Dietist Net för att sedan jämfördas mot ”Bra mat i skolans” 

rekommendationer för energi- och näringsintag. Data analyserades i IBM SPSS 

Statistics 23 för att studera eventuella statistiska skillnader mellan könen.  

Resultat Elevernas energiintag var i genomsnitt lägre än rekommendationen och 

pojkarna hade ett högre energiintag än flickorna (p=0,001). Energifördelningen låg nära 

rekommendationerna. Intaget av vitaminer och mineraler understeg det 

rekommenderade intaget för en lunch. Av 44 elever åt 40 stycken frukt och grönsaker, 

men det genomsnittliga intaget var cirka 50 procent av rekommendationen. Pojkarna åt 

signifikant mer fibrer (p=0,036) och mättat fett (p=0,02) än flickorna. 

Slutsats Eleverna fick inte i sig enligt rekommendationerna för en skollunch varken när 

det gällde energi- eller näringsintag och variationen av intagen var stort mellan 

deltagarna. Mer omfattande studier bör utföras, gärna på en mer individuell nivå där 

individens energibehov tas hänsyn till. 

  



Abstract 
 
Background School meals in Sweden are free and an important part of health work by 

creating opportunities for good eating habits. Since June 2011, school meals are not 

only free but should also be nutritious. Previous studies have shown that students are 

not getting enough energy or nutrients through their school meals. 

Objective The aim of this study is to examine how the energy- and nutrient content in 

the Swedish school meals relates to the Nordic Nutrition Recommendations for 15-year-

old students and if there is a difference between genders. 

Method The essay is written on behalf of “Skolmatsakademin”. Photographed food 

records were carried out on 44 students’ school meals. Just over half of the students 

participated day one and the rest during day two. The amount of ingredients in each 

meal was assessed using reference portions, energy- and nutrient content were 

calculated in Dietist Net and compared against Nordic Nutrition Recommendations 

(NNR). The data was analysed in IBM SPSS Statistics 23 to distinguish any statistical 

difference between genders. 

Results The energy intake was on average lower than recommended and the boys had a 

higher energy intake than the girls (p = 0,001). The energy distribution for 

carbohydrates, fat and protein was close to NNR. The intake of vitamins and minerals 

was below recommended intake. Almost all (40 of 44) ate fruit and vegetables but the 

intake was only 50 percent of recommended intake. The boys had a higher intake of 

fibres (p = 0,036) and saturated fat (p = 0.02) than the girls. 

Conclusion Students did not have an intake according to NNR, not in terms of energy 

or nutrient intake. More extensive studies should be conducted for more reliable results, 

preferably on a more individual level where the individuals’ specific energy needs are 

accounted for. 
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1 Bakgrund 
 
Skolmaten i Sverige är kostnadsfri och är genom att skapa möjlighet till goda matvanor 

en viktig del av folkhälsoarbetet i Sverige (1). Alla elever som går i grundskolan ska 

sedan första juni 2011 enligt lag erbjudas kostnadsfri och näringsriktig mat (2). I 

Sverige anses ansvaret för barnens matvanor både vara statens och familjens, till 

skillnad från exempelvis Norge där föräldrarna endast bär ansvaret och barnen har med 

sig egen lunch till skolan (3). Skollunchen i Sverige bidrar även till jämlikhet, då alla 

elever får samma mat och en möjlighet till minst ett varmt mål om dagen. Skollunchen 

har även en påverkan på elevernas inlärningsbeteende i skolan. Vilket en studie som är 

utförd på elever i högstadiet i Storbritannien visade på, då resultatet i studien visade att 

skolmaten påverkade elevernas inlärningsbeteende positivt efter lunch (4).  
 

Varje kommun och skola har ett eget ansvar att planera och erbjuda mat som följer 

lagstiftningen (1). För att underlätta skolornas arbete ger Livsmedelsverket ut riktlinjer 

baserade på de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). Enligt 

näringsrekommendationerna bör lunchen stå för 25-35 procent av dagens totala 

energiintag (5). Fördelningen mellan de energigivande näringsämnena bör vara 25-40 

E% från fett, 10-20 E% från protein och 45-60 E% från kolhydrater. Vid planering av 

mat i skolan räknas ett genomsnitt av energi och näringsämnen ut, där skollunchen bör 

stå för 30 procent av intaget sett över minst en fyraveckorsperiod (1). Det finns även 

riktlinjer för hur ofta vissa livsmedel ska serveras (6). Det som främst har förändrats 

sedan lagen infördes är att serveringen av fisk har ökat samt att allt fler skolor erbjuder 

lättmjölk. 

 

Hem- och familjeförhållanden har en stor inverkan och föräldrarna har det största 

ansvaret för barnens matvanor, men då många barn idag äter allt fler måltider på skolan 

ökar ansvaret därifrån (1). För att förbättra kvalitén på skolmaten har ett verktyg tagits 

fram där personal som arbetar i kök kan få vägledning om hur skolmaten kan förbättras 

(7). Verktyget utgår från ett helhetsperspektiv och bedömer måltidskvalitet inom sex 

olika dimensioner, där bland annat näringsriktig mat ingår (8). En kartläggning som 

SkolmatSverige utfört visade på att skolor som använde sig av verktyget upprepade 

gånger hade en bättre kvalité på sina måltider än vad skolor som endast använde sig av 

verktyget en gång hade (9). 

 

Trots att skolmaten är kostnadsfri väljer många elever att hoppa över lunchen (10). En 

av orsakerna till detta är att de inte tycker att maten smakar bra. En studie från Göteborg 

visade att lunchen endast stod för 16-17 procent av det dagliga intaget (11). Studien 

visade även att pojkar åt mer av alla komponenter förutom sallad där flickorna åt mer. 

En svensk studie visar dock att eleverna får i sig rätt energimängd via lunchen (12). En 

finsk studie visade på att de flesta elever valde att äta av huvudrätten medan andra 

komponenter som mjölk, sallad och bröd valdes bort (13). En studie som jämförde 

frukt- och grönsaksintag hos elvaåringar i tio europeiska länder tryckte på vikten av 

skolmat (14). Sverige var ett av de länder med högst grönsaksintag av de länder som var 

med i studien där grönsaksintaget var högst under lunchen. En annan studie visade på 

att 70-90 procent av elever i åldrarna 9-18 år valde att äta skollunch (15). Den visade att 

eleverna som valde att äta skollunch tenderade att göra bättre livsmedelsval som låg 

närmare NNR samt fick i sig mer grönsaker. 
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I och med varierade resultat i de tidigare studierna samt den nya lagen för skollunch är 

det av intresse att undersöka vad eleverna faktiskt får i sig via skollunchen. Det spelar 

ingen roll om maten i skolan är näringsriktig om eleverna inte äter av den. 

 

2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka hur 15-åringars intag av skollunchen ser ut i relation 

till de nordiska näringsrekommendationerna. 

Frågeställningar: 

- Hur ser energiintaget samt energifördelningen ut i förhållande till NNR? 

- Hur ser intaget av mättat och fleromättat fett ut? 

- Hur ser intaget av vitamin D, vitamin C, folat och järn ut i förhållande till 

rekommendationerna? 

- Hur mycket frukt och grönsaker samt fibrer får eleverna i sig via skollunchen? 

- Finns det en signifikant skillnad mellan pojkar och flickor när det gäller de 

ovannämnda parametrarna? 

3 Metod 
 

Denna uppsats skrevs på uppdrag av Skolmatsakademin med inspiration av en tidigare 

uppsats från Uppsala universitet, där författarna undersökte intaget av skollunch hos 

elever i årskurs sju genom en kostundersökning samt en enkät (16). Skolmatsakademin 

är ett kunskapsnätverk för skolrestauranger i Västra Götaland som startades för att 

förbättra skolmaten och gynna goda matvanor i skolan (17).  

 

3.1 Val av metod 
 

Syftet med studien var att undersöka vad 15-åringar fick i sig under skollunchen i 

förhållande till NNR. En kvantitativ studie valdes ut som metod i form av en 

kostundersökning. Eftersom mycket data på kort tid kunde samlas in och det krävdes en 

liten insatts av respondenterna (18). Studien genomfördes under två efterföljande dagar 

under våren 2016 på en skola geografiskt stationerad i Västra Götaland. 

 
3.2 Urval 
 

I studien användes ett bekvämlighetsurval där inklusionskriterier var skolor i Västra 

Götaland och årskurs nio (18). Studiens målgrupp var individer i 15 års ålder. 

Skolmatsakademin skickade ut en intresseförfrågan till två kommuner som i sin tur 

skickade ut förfrågan till en skola var. Båda skolorna visade intresse och en av skolorna 

valdes då ut för att medverka i studien. Två klasser i årskurs nio valdes ut, en för varje 

dag och fick därefter information om studien både muntligt av kökschefen på skolan 

samt skriftlig information (Bilaga 1). Detta gjordes två dagar innan studien 

genomfördes. Övriga elever i årskurs nio fick information om studien genom 

informationsblad i anslutning till matsalen, där erbjudande om medverkan i studien 

gavs. Det var totalt 111 elever i årskurs nio varav 58 tillhörde de tillfrågade klasserna, 

av dessa ställde 44 personer upp. Alla som påbörjade studien slutförde den. 
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3.3 Tillvägagångssätt 
 

En kamera på stativ placerades framför en serveringsvagn för dokumentation. Detta var 

placerat mitt i matsalen, efter salladsbaren och innan disken. För att kunna hantera 

elevernas bilder konfidentiellt samt göra det möjligt att para ihop bilderna användes ID-

nummer, vilka bestod av numrerade post-it lappar med olika färger beroende på kön. 

Referensportioner vägdes upp för de båda dagarna för huvudrätten, sallad samt dryck 

för att sedan användas som mall vid analysering av bilderna. En halvportion samt en 

helportion mättes upp för de respektive huvudrätterna. 

 

Eleverna fick ta för sig lunch som vanligt och kom sedan för en första dokumentation. 

Eleverna ställde sin bricka med mat på serveringsvagnen och fick tilldelat ett ID-

nummer. För att underlätta för eleverna tejpades en ruta upp där brickan skulle placeras. 

Dryck, bröd och smör dokumenterades genom val, mängd och antal på ett enskilt 

protokoll. Elevernas brickor fotograferades innan de började äta, om de hämtade mer 

mat och en sista gång efter dem ätit klart. Innan en ny portion hämtades 

dokumenterades elevernas tallrik för att fånga upp eventuella rester, dessa bilder 

markerades med en stjärna på brickan. Vid en ny portion drogs ett streck på ID-lappen 

för att informera om vilken bild i ordningen det var. Kom eleverna endast med en tallrik 

fanns en extra bricka tillhands. 

 

3.4 Databearbetning och analys 
 

Data från kostundersökningen näringsberäknades i Dietist Net. Vid inmatning av varje 

elevs intag under lunchen i Dietist Net användes referensportionerna som hjälpmedel 

för att bedöma mängderna på tallrikarna. Data från Dietist Net importerades sedan till 

Excel och vidare in i statistikprogrammet IBM SPSS Statistics 23 för statistisk analys. 

Vid analys låg fokus på energi, energifördelning och näringsintag i maten samt om det 

fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan könen. Normalfördelad data 

presenterades med medelvärde (±SD) medan icke normalfördelad data presenterades 

med medianen [25:e-75:e percentilen]. För att undersöka om det fanns någon signifikant 

skillnad mellan könen användes Mann Whitney U-test vid icke normalfördelad data och 

Independent Sample T-test för normalfördelad data. Signifikansnivån i studien sattes till 

p ≤ 0,05. Vid jämförelse av elevernas intag med NNRs rekommendationer för 

energiintag, energifördelningen, näringsintaget samt frukt och grönsaksintaget under 

lunchen användes ”Bra mat i skolans” rekommendationer (1). Val av granskade 

näringsämnen utgår från de näringsämnen som lyfts speciellt i ”Bra mat i skolan” och 

utifrån  rekommendationerna för 13-15 åringars intag. Vid redovisning av energiintag 

kategoriserades eleverna i tre variabler under NNR (< 6290 kcal), inom NNR (620-870 

kcal) och över NNR (> 870 kcal) för att på ett överskådligt sätt se elevernas intag. 

 

3.5 Etiska aspekter 
 

Endast elever som hade fyllt 15 år var med i studien då inget medgivande från målsman 

behövdes. Innan undersökningen genomfördes informerades eleverna och pedagogerna 

om studien både muntligt och skriftligt (Bilaga 1). Där framkom det att deltagandet i 

studien var frivilligt och anonymt samt att eleverna när som helst kunde avbryta sin 

medverkan om de önskade. 



 8 

4 Resultat 
 

I studien deltog 44 elever, 28 pojkar och 16 flickor. Dag ett serverades fiskburgare med 

fullkornsbröd samt potatismos och dag två serverades lasagne. Det erbjöds även ett 

vegetariskt alternativ men ingen deltagare i studien valde det. Dag två fanns det även 

fiskburgare från dagen innan som alternativ, ett fåtal deltagare valde då att äta både 

lasagne och fiskburgare. I salladsbaren fanns det under dag ett sju olika sallader och 

under dag två 13 olika sallader samt en fröblandning och vinägrett. 

 

4.1 Energiintag 
 

Resultatet visade att nästan hälften av eleverna (n=20) hade ett energiintag under NNR 

(Figur 1). Det fanns en signifikant skillnad mellan könen (p=0,001) (Tabell 1). 

Flickorna fick i genomsnitt i sig 475 [294-624] kcal och pojkarna fick i sig 841 [522-

1070] kcal. Det fanns en stor spridning av energiintaget där det lägsta energiintaget var 

216 kcal och det högsta intaget var 1966 kcal. Det var endast pojkar som hade ett intag 

över NNR. 

 

 
 

Figur 1. Hur 15-åriga pojkar (n=26) och flickor (n=18) når upp till Nordiska 

näringsrekommendationer för energi vid en skollunch redovisat i antal elever, Västra 

Götaland våren 2016. 

 

4.2 Energifördelning 
 

Analysen av energifördelningen visade att det inte fanns någon signifikant skillnad 

mellan könen vad gäller energifördelning (p= 0,696-0,944) (Tabell 1). Figur 2 visar 

energifördelningen av fett, protein och kolhydrater för eleverna, där fett och protein var 

inom rekommendationerna och kolhydrater var under NNR. Det var tolv elever som 

hade en energifördelning enligt NNR och alla förutom en deltog under dag ett. De hade 

tagit av alla komponenter det vill säga bröd, fiskburgare, sallad, mos och sås. De som 

inte kom upp i rekommendationerna hade för lågt intag av kolhydrater och för högt 
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intag av protein. De elever som hade för högt intag av protein åt alla under dag två då 

det serverades lasagne. 

 

Tabell 1. Energi- och näringsinnehåll i en skollunch för 15 åriga elever (n=44) i 

förhållande till 30 procent av rekommenderat dagligt intag enligt Nordiska 

näringsrekommendationer, Västra Götaland, våren 2016. Data presenteras med median 

[25 percentil-75 percentil] eller medelvärde (±SD). 

 Pojkar Flickor Alla NNR P-

värde 

N (antal) 26 18 44   

Energi (kcal) 

 

841 

[522-1070] 

475 

[294-624] 

631 

[342-895] 

680-

870 

0,001* 

Kolhydrater 

E% 

41,9 

(±0,07) 

42,1 

(±0,1) 

42,0 

(±8,4) 

45-60 0,944 

Protein E% 19,3 

(±0,05) 

18,7 

(±0,7) 

19,0 

(±5,61) 

10-20 0,696 

Fett E% 37,1 

(±0,06) 

37,3 

(±0,12) 

37,0 

(±8,9) 

25-40 0,940 

Mättat fett (g) 8,15 

[6,0-10,3] 

4,67 

[3,88-6,56] 

6,79 

[4,2-9,45] 

< 8,3 0,02* 

Fleromättat fett 

(g) 

1,48 

[0,89-2,19] 

1,27 

[0,51-2,14] 

1,35 

[0,58-2,18] 

4,1- 8,3 0,410 

Fiber (g) 10,1 

[4,75-11,8] 

5,80 

[3,87-7,67] 

6,71 

[4,22-10,6] 

9 0,036* 

Vitamin D (g) 0,4 

[0-1,1] 

0,8 

[0-0,7] 

0,73 

[0,1-1,10] 

2,3 0,063 

Vitamin C (mg) 22,2 

[10,7-34,6] 

17,4 

[9,48-, 31,0] 

19,5 

[9,77-31,9] 

23 0,667 

Folat (g) 58,6 

[25,6-93] 

47,1 

[32,4-57,3] 

50,7 

[30,1-81,1] 

90 0,352 

Järn (mg) 1,09 

[0,84-1,65] 

0,82 

[0,68-1,04] 

0,97 

[0,68-1,45] 

4,5 0,097 

Frukt och 

grönsaker (g) 

50 

[27-80] 

50 

[40-90] 

50 

[29-84] 

100 0,317 

* Mann Whitney U-test användes vid icke normalfördelad data och Independent Sample 

T-test för normalfördelad data. Signifikansnivån sattes till p ≤ 0,05. 
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Figur 2. Genomsnittlig energifördelning av fett, kolhydrater och protein i en skollunch 

för 15-åriga elever (n=44), Västra Götaland, våren 2016. 

 

4.2.1 Fettkvalité 
 

Intaget av mättat fett var i genomsnitt 6,79 gram och var inom rekommendationerna för 

NNR (< 8,3 gram) (Tabell 1). Det fanns en signifikant skillnad mellan könen (p=0,02). 

Pojkarna fick i sig mer mättat fett än flickorna (8,15g respektive 4,67g). Det var nio 

elever som fick i sig för mycket av det mättade fettet. Av dessa hade sex stycken ett 

energiintag över NNR och sju stycken drack standardmjölk. Intaget av fleromättat fett 

var i genomsnitt 1,35 gram och var mindre än rekommendationerna för NNR (4,1–8,3 

gram). Pojkarna fick i sig mer fleromättat fett än flickorna (1,48g respektive 1,27g), 

dock fanns det ingen signifikant skillnad mellan könen (p=0,410). Två elever låg inom 

rekommendationerna, dessa elever åt under dag ett och hade mycket sås på sina 

tallrikar. Såsen innehöll majonnäs som var den största källan för fleromättat fett den 

dagen. De hade även ett energiintag över NNR. 

 

4.3 Vitaminer och mineraler 

 

Elevernas intag av granskade vitaminer och mineraler var alla under NNRs 

rekommendationer för en lunch. Pojkarna hade ett högre intag av vitaminer och 

mineraler än flickorna, det fanns dock ingen signifikant skillnad (p=0,063-0,667). Ingen 

av eleverna fick i sig tillräcklig med järn. De som låg närmast rekommendationerna låg 

på 3,53 mg respektive 3,11 mg och hade ett energiintag över NNR (1193 kcal 

respektive 1591 kcal). Järnintaget för eleverna var i genomsnitt 22 procent av 

rekommenderat intag (4,5 mg). Rekommendationerna för folatintag kom nio elever upp 

till. De elever som hade lägst intag av folat åt lite eller inga grönsaker alls. Det 

genomsnittliga intaget av folat var 56 procent av rekommenderat intag (90 µg). De 

elever som fick i sig tillräckligt med vitamin C var 18 stycken, vilka var de elever som 

åt mest grönsaker. Genomsnittet för intaget av vitamin C var 41 procent av 

rekommenderat intag (23 mg). Det var endast en elev som nådde upp till det 

rekommenderade intaget av vitamin D, vilken var den elev som fick i sig mest energi 

under lunchen (1966 kcal). Intaget för vitamin D var i genomsnitt 32 procent av 

rekommenderat intag (2,3 µg). Av 44 elever var det 15 stycken som inte hade något 

intag av vitamin D alls. Dessa elevers lunch innehöll inga mejeriprodukter. 

37 E%
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19E%
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4.4 Frukt, grönsaker och fibrer 
 

Salladsbarens utbud varierade per dag och tidpunkt under lunchen. Av 44 elever tog 40 

stycken frukt eller grönsaker till sin lunch. Eleverna hade ett genomsnittligt intag på 50 

gram [29g, 84,g] vilket var under NNR (Tabell 1) och det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan könen (p=0,317). Det var endast fem elever som fick i sig minst 100 

gram frukt och grönsaker, tre av dessa åt endast sallad till lunch. De fyra elever som 

hade högst intag av frukt och grönsaker (117, 171, 271, 307 gram) låg alla på ett 

energiintag under 500 kcal. Genomsnittet för intaget av frukt och grönsaker var 50 

procent av rekommendationen (100 g). Intaget av fibrer understeg rekommendationerna 

och det fanns en signifikant skillnad mellan könen (p=0,036), där pojkarnas intag var 

högre än flickornas. Genomsnittet för intaget var 74,56 procent av rekommenderat intag 

(9 g). Det var en av 44 elever som åt hårdbröd till lunchen.  

 

4.5 Dryck 
 

Som dryck erbjöds vatten, lättmjölk (0,5 %) och standardmjölk (3 %). Av 44 elever 

valde 14 stycken att dricka mjölk till maten, 13 pojkar och en flicka. Av dessa valde 

elva stycken elever (tio pojkar och en flicka) att dricka standardmjölk. Det var 17 av 18 

flickor och 13 av 28 pojkar som valde att dricka vatten.  

 

5 Diskussion 
 

5.1 Metoddiskussion 
 

Fördelarna med att göra en observationsstudie är att det går snabbt att samla in data och 

det krävs en liten insats av respondenterna (18). Dessa fördelar kan även kopplas till 

kameradokumentation vid en kostundersökning då det är en slags observationsstudie. 

Hade en vägd kostregistrering valts som metod hade studien tagit längre tid och 

påverkan på eleverna hade varit större. En annan fördel med en observation av intag är 

att en verklig bild studeras och risken för felrapportering undviks. Det kan vara faktorer 

som att respondenterna glömt vad det ätit eller inte svarat sanningsenligt som kan ske 

vid en enkätstudie eller vägd kostregistrering.  

 

Validiteten anser vi är svår att bedömda då vi endast observerade elevernas intag under 

lunchen. En rewiev artikel har lyft svårigheter med att bedöma validiteten på en 

observationsstudie (19). De menar på att ett oberoende mått behövs som komplettering 

för att göra en bedömning. Kostundersökningar valideras oftast genom en bedömning 

av energiintaget som rimligt, denna bedömning är svår att göra i denna studie eftersom 

endast lunchen studerades. Hela dagens intag hade behövts studerats för att kunna 

avgöra om energiintaget var rimligt eller inte. I denna studie har fokus legat på intern 

validitet där alla eventuella scenarion togs i beakt innan utförandet och genom detta har 

vi stävat efter en hög validitet. Den interna validiteten handlar om hur mycket en 

slutsats är trovärdig (18).En risk som har haft i åtanke är att eleverna kan ha blivit 

påverkade av att de observeras. Det märktes att vissa elever blev påverkade av studien, 

på det viset att de själva kommenterade sin uppläggning av maten. Att eleverna blev 

observerade kan också ha påverkat intaget genom att de åt upp all sin mat istället för att 

slänga den, samt valde att inte hämta mer mat trots att de inte var mätta. Tydliga 

instruktioner för studiens genomförande informerades både innan och under studien till 
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eleverna. De kan dock ha glömt att rapportera vid exempelvis hämtning av mer mat 

eller dryck. Vår placering i matsalen reducerade även risken för missar eftersom vi hade 

uppsyn över eleverna och kunde påminna dem om dokumentation. Studien genomfördes 

på endast en skola (n=44) vilket har gjort att urvalet är för litet för att resultatet i denna 

studie ska kunna generaliseras. Extern validitet handlar om att resultatet kan 

generaliseras utanför den undersökta gruppen (18). För att kunna se fler och tydligare 

samband hade fler deltagare behövts.  

 

Studien har utgått från “Bra mat i skolans" rekommendationer där de inte tar hänsyn till 

varken kön, vikt, längd eller fysisk aktivitet, vilka är faktorer som påverkar hur mycket 

varje elev egentligen bör få i sig via lunchen. Dessa rekommendationer användes för att 

underlätta bedömning och analysering för oss. Undersökningen gjordes endast under två 

dagar medan måltiderna i skolan näringsberäknas över minst fyra sammanhängande 

veckor (1). Vilket innebär att intaget av måltiderna som serverades under våra 

undersökningsdagar kan kompenseras med intag av måltider under den resterande 

perioden. 

 

Enligt Bryman bör intrabedömarreabilitet uppmärksammas vid observationsstudier, det 

innebär att människors bedömningsförmåga försämras med tid eftersom att det är svårt 

att fokusera en längre stund (18). I denna studie använde vi oss av en 

kameradokumentation vilket gjorde att under själva studien påverkades inte data 

insamlingen och vi anser att studien har en hög intrabedömarreabilitet. Bryman nämner 

också interbedömarreliabilitet vid observationsstudie, som handlar om att vid 

översättning av data finns det en risk att överensstämmelse kan vara liten mellan olika 

observatörer (18). Vid analysering av portioner i denna studie diskuterades därför 

mängden av komponenterna i de olika luncherna. Detta skedde framförallt under de 

första bilderna och vid osäkerhet, för att säkerställa att båda hade samma bild av hur 

stor mängd det var och på det sättet öka interbedömarreliabiliteten i denna studie.  

 

Vid val av skola skickades en förfrågan ut via Skolmatsakademins nätverk och sedan 

valdes en intresserad skola ut för att delta. Eftersom skolan själv visade intresse för 

studien kan det ha påverkat resultatet då det kan innebära att skolmatspersonalen har ett 

stort engagemang för sitt arbete. Detta kan i sin tur innebära att skolmaten och framför 

allt salladsutbudet var bättre anpassat till eleverna än genomsnittet i svenska skolor. 

 

Det var ett antal elever som valde att inte delta i studien, framförallt under dag två. 

Många elever i den tillfrågade klassen var inte och åt i matsalen den dagen. Orsaken till 

detta kan bero på att de var frånvarande, inte tyckte om maten eller inte ville vara med i 

studien. Det kan vara av intresse att i framtida studier undersöka varför vissa elever 

väljer att inte äta lunch i matsalen. I denna studie var det alltså endast de elever som 

faktiskt åt något i matsalen som inkluderades.  

 

5.2 Resultatdiskussion 
 

5.2.1 Energi 
 

Eleverna fick i genomsnitt i sig mindre energi än NNRs rekommendationer och 

spridningen av intagen var stor, där pojkarna fick i sig mer energi än flickorna. En 

tidigare svensk studie som tittade på energiintaget för pojkar och flickor under en hel 

dag såg även att pojkar hade ett högre energiintag än flickor (20). Den stora spridningen 
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av intaget som resultatet i denna studie visade på, kan bero på vad eleverna tyckte om 

maten. En brittisk studie undersökte över 100 elevers åsikter om skollunch (21). 

Eleverna skulle genom bilder rangordna maträtter efter smak samt hur nyttig de ansåg 

att de var, där bland annat hamburgare, fiskpinnar och pasta var bland de populäraste 

rätterna när det gällde smak. Maträtterna som serverades under denna studies 

undersökningsdagar anser vi därför kan tillhöra mer populära maträtter, vilket kan 

förklara intagen som låg högt över NNR. 

 

I en amerikansk studie undersöktes bland annat hur kompisar påverkar matvanor hos 

ungdomar (22). De menade på att kompisar påverkar matvanorna genom att eleverna 

valde att äta samma mat som sina kompisar för att inte sticka ut. Vilket kan vara en 

bidragande faktor till resultatet i denna studie då pojkar åt mer en flickor, detta kan ha 

berott på att eleverna åt med kompisar med samma kön. En annan studie undersökte 

kollegors påverkan på intag av snacks, vilket visade på att deltagarna åt mer om de åt 

med kollegor som de kände (23). Den visade även på en könsskillnad där kvinnor 

anpassade sig mer efter sällskapet än vad män gjorde. Därför kan eleverna i denna 

studie ha påverkats av sitt sällskap under lunchen. Denna aspekt är viktig att ta hänsyn 

till både för skolmatspersonal och pedagoger, eftersom det kan påverka intaget under 

lunchen. Pojkar har dessutom ett generellt större energibehov än flickor, vilket kan bero 

på att pojkar oftast har en högre aktivitetsnivå (24). Detta kan även det vara en 

förklaring till skillnaden i energiintag i denna studie.  

 

5.2.2 Energifördelning och fettkvalité 
 

Det var mindre än hälften av eleverna som hade en energifördelning motsvarande NNR, 

trots att genomsnittsintaget hos eleverna hamnade nära rekommendationerna. En finsk 

studie som har undersökt både elevers intag under skoltid samt anställdas intag under 

arbete visade att det var mindre än en tredjedel av eleverna som åt av alla komponenter 

under en skollunch (15). Eleverna i denna studie som hade en energifördelning inom 

rekommendationerna åt av alla komponenter under lunchen, vilket tyder på att ett intag 

av alla lunchens komponenter ökar möjligheten till att få rätt energifördelning vid 

måltiden. Energifördelningen var relativt lika mellan könen, det tolkar vi som att 

flickorna och pojkarna åt liknande gällande sammansättning av måltiden, men att 

pojkarna helt enkelt åt mer mat. 

 

I "Riksmaten barn" från 2003 som är en kostundersökning på barn i åldrarna fyra, åtta 

respektive elva år hade 95 procent av deltagarna ett högre intag av mättat fett än 

rekommendationerna (25). Den visade också på att pojkarnas intag av mättat fett var 

högre än flickornas vilket även resultatet i denna studie visade på. Orsaken till detta kan 

bero på att pojkarna valde standardmjölk och flickorna valde att dricka vatten som 

måltidsdryck. En annan studie har kommit fram till att val av lägre fetthalt på mjölken 

kan bidra till ett lägre intag av mättat fett men att fetthalten inte har någon påverkan på 

det totala energiintaget (26). Att det inte fanns någon skillnad på det totala energiintaget 

berodde på att deltagarna kompenserade den lägre fetthalten på mjölken med 

kolhydrater. En svensk studie på 424 ungdomar i åldrarna 16-17 år har tittat på 

ungdomars matvanor i förhållande till kön och övervikt såg ett negativt samband mellan 

övervikt och mjölkdrickande, det fanns dock ingen skillnad mellan könen (20). På 

grund av de varierade resultaten från de tidigare studierna är det svårt att fastställa 

varför intaget av mättat fett skiljer sig mellan könen i denna studie. Troligen är det 
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högre energiintaget som påverkar mest, sett utifrån att energiintaget skiljer sig så pass 

mycket mellan pojkar och flickor.  

 

Enligt resultatet från denna studie fick varken pojkar eller flickor i sig fleromättat fett 

enligt rekommendationerna. "Riksmaten barn" visade även den att intaget av fleromättat 

fett inte var tillräckligt men pojkarna fick i sig mer än flickorna (25). För att öka intaget 

av fleromättat fett kan en viss del av det animaliska fettet bytas ut mot vegetabiliskt fett, 

förslagsvis vid tillagning av lunchen. Detta skulle även innebära att intaget av mättat 

fett minskar.  

 

5.2.3 Vitaminer och mineraler 
 

Det låga intaget av vitaminer och mineraler som resultatet redovisar kan höra ihop med 

det låga energiintaget. Hade eleverna ätit tillräckligt med energi samt frukt och 

grönsaker hade intaget av mikronutrienterna också ökat. Till skillnad från denna studie 

visade resultat från "Riksmaten Barn" som har tittat på intaget under hela dagen att de 

flesta barn når upp till rekommendationerna för vitaminer och mineraler (25). En studie 

som har använd data från ”Riksmaten Barn” med fokus på barns intag av skollunch kom 

fram till samma resultat som denna studie, att eleverna inte får i sig tillräckligt med 

vitaminer och mineraler under skollunchen (12). Intaget av vitamin D i den studien låg 

på cirka 30 procent av rekommenderat intag vilket även resultatet i denna studie gjorde. 

Det låga intaget kan bero på att det inte serverades något livsmedel som hade särskild 

högt innehåll av vitamin D under undersökningsdagarna. Majoriteten av eleverna valde 

dessutom att dricka vatten istället för mjölk till maten. Berikade produkter 

rekommenderades att användas för att öka intaget av vitamin D (12). Därför kan 

eleverna dricka berikad mjölk som måltidsdryck för att öka intaget.  

 

Järnintaget i denna studie låg under rekommendationerna. Av samtliga vitaminer och 

mineraler är brist på järn vanligast förekommande (27). Speciellt flickor i fertil ålder har 

ett ökat behov av järn. Det låga intaget av järn i denna studie beror troligtvis på att det 

serverades fisk en utav dagarna. Skolan kan byta ut vissa livsmedel för att höja intaget 

av vitaminer och mineraler. I en svensk studie som har studerat elevers intag under 

skollunchen menade författarna på att det behövs förbättring av näringsinnehåll 

gällande bland annat järn och vitamin D (12). Problemet med ett för lågt intag tror vi till 

en viss del ändå kommer att kvarstå. En tidigare studie visar på att trots att eleverna har 

vetskapen om vad som är hälsosamt saknar de djupare kunskap om vad vitaminer och 

mineraler har för funktioner i kroppen (28). De visste alltså vad som var nyttigt men 

inte varför, vilket visade sig bidrog till en låg motivation till att göra hälsosamma 

livsmedelsval. Då eleverna själva tar maten i matsalen bör skolan utifrån resultatet i 

denna studie arbeta med hur de kan påverka elevernas livsmedelsval, förslagsvis med 

utökad kunskap om vikten av att äta frukt och grönsaker.  

 

5.2.4 Frukt, grönsaker och fibrer 
 

Det intag som ungdomar har av frukt och grönsaker tenderar att följa med in i 

vuxenlivet (29). Därför är det oroväckande att intaget var under NNR i denna studie och 

att av de fem elever som fick i sig inom rekommendationerna var det tre elever som 

endast åt sallad till lunch. En europeisk studie som har undersökt elvaåringars intag av 

frukt och grönsaker visade även den på att eleverna åt för lite frukt och grönsaker (14). 

Tidigare studier visade på att flickor hade ett högre intag av frukt och grönsaker än 



 15 

pojkar (10, 13, 14). Resultatet från denna studie visade inte på någon skillnad mellan 

könen. Det stora utbudet av frukt och grönsaker kan ha inneburit att de flesta elever 

hittade något i salladsbaren som föll dem i smaken, vilket förklarar det stora antalet 

elever (40 av 44) som faktiskt åt sallad till lunch. Intaget av frukt och grönsaker var 

dock endast högt när eleverna enbart åt sallad till lunch. Vi tror att det beror på att dessa 

elever inte tyckte om maten den dagen och ersatte lunchen med sallad. Trots att många 

åt frukt och grönsaker kom få upp till rekommendationerna. Ett alternativ för att öka 

intaget är att tillsätta mer grönsaker i de lagade måltiderna. 

 

Fiberintaget låg under rekommendationerna och pojkarna fick i sig mer fibrer än 

flickorna. Det genomsnittliga intaget var 74,56  procent, vilket vi anser är relativt högt. 
Dag ett fanns det endast fullkornsbröd till fiskburgarna vilket vi tror bidrog till en stor 

del av fiberintaget. En tidigare studie som utfördes i Nederländerna visade att ett högt 

intag av fibrer gav ett lägre BMI (30). Detta kan bero på att intag av fibrer ger en längre 

mättnadskänsla och en långsammare blodsockerstigning, som kan leda till minskat 

småätande (31). För ett högre intag skulle lasagneplattorna kunna bytas ut mot ett 

fullkorns alternativ, samt att eleverna tar hårdbröd till lunchen. 

 

5.3 Samhällsrelevans 
 

Som tidigare nämnts ska skollunchen sedan juni 2011 vara kostnadsfri och näringsriktig 

(2). Då resultatet från denna studie, tillsammans med tidigare studier, visar att elever 

äter för lite skollunch (10,11), är studier som denna av samhällsrelevans. Det visar på att 

ett arbete för att fortsätta utveckla skollunchen är viktig. Eftersom förutsättningar finns 

för eleverna att äta näringsriktigt är det även viktigt att fokusera på elevernas kunskap 

kring mat och hälsa, då eleverna själva väljer vad de äter under skollunchen. Det kan 

bidra till bättre livsmedelsval i skolmatsalen som sin tur leder till att elevernas intag av 

både energi och näringsämnen hamnar närmare NNR.  

 

5.4 Genus 
 

Kvinnor är mer mån om sin vikt och tycker att det är viktigare att äta hälsosamt än män 

(32). Det anses även vara kvinnligt att äta hälsosamt medan det anses vara manligt att 

varken bry sig om hälsa eller vikt (33). Detta kan förklara skillnaden i energiintag 

mellan pojkarna och flickorna i denna studie. En kvalitativ studie som undersökte 

ungdomars syn på kroppsideal visade att en manlig kropp ansågs vara muskulös med 

breda axlar och vältränad mage medan att var smal med lite kurvor ansågs vara 

idealkroppen för kvinnor (34). Resultatet visade även på att flickorna tänkte mer på sitt 

utseende och påverkades mer av kraven som ställs från samhället. De tidigare studierna 

kan ge en förklaring till den stora skillnaden av intaget hos pojkar och flickor. Flickorna 

i denna studie kan ha påverkas av idealet som finns och därför begränsat sitt intag 

medan pojkar inte analyserar sitt intag på samma sätt, då de inte har samma kroppsideal.  

6 Slutsats 
 

Eleverna i studien fick inte i sig enligt NNR varken när det gäller energi- eller 

näringsintag under skollunchen och variation av intagen var stort mellan deltagarna. 

Pojkarna fick i genomsnitt i sig mer när det gäller intag av energi, fibrer och mättat fett 

jämfört med flickorna. Mer omfattande studier behövs, gärna på en mer individuell nivå 

där individens energibehov tas hänsyn till. Det finns en stor nytta med att undersöka hur 
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matintaget under skollunchen kan ökas samt hur skolan kan påverka eleverna att göra 

bättre livsmedelsval. 

7 Författarens bidrag till arbetet 
 

FÖ och RH har planerat, genomfört och analyserat data tillsammans. Författarna har 

även sökt litteratur och författat uppsatsen tillsammans.  

8 Tack 
 

Stort tack till skolan som tog emot oss och eleverna som deltog i studien. Vi vill också 

tacka Skolmatsakademin som gav oss förtroende och möjligheten att genomföra denna 

studie.  
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  Bilaga 1(1/1) 

 

 

Informationsbrev till elever. 
 

Hej! 

 

Rebecca och Fanny heter vi och är två kostvetarstudenter från Umeå universitet. Vi 

läser sista terminen på vår utbildning och håller för tillfället på med en undersökning 

om hur skollunchen ser ut för elever i årskurs nio. Därför undrar vi om du skulle vara 

intresserad av att delta i vår undersökning, det enda kravet för att delta är att du har fyllt 

15 år. 

 

Undersökningen kommer att gå till på följande vis: 
När du kommer in i matsalen tar du för dig av den mat, dryck och bröd du vill äta till 

lunch. Vi kommer att stå vid ett bord där du kommer för att få din mat dokumenterad 

med hjälp av en kamera. Här kommer du även få ett ID-nummer tilldelat, för att din 

medverkan ska kunna hållas anonym. Om du hämtar något mer under måltiden går du 

förbi oss för ytterligare dokumentation. Sedan avslutas det med att du kommer förbi oss 

innan du lämnar in tallriken till disken. 

 

Vi kommer att komma in till din klass innan lunch och informera om hur 

undersökningen kommer att gå till. Du har även möjlighet att då ställa frågor till oss.   

 

Din medverkan i undersökningen kommer inte påverka din vistelse i matsalen nämnvärt 

men är av väldigt stor betydelse för oss. Undersökningen är frivillig och du kan avbryta 

din medverkan när som helst.  

 

Vi hoppas att du är intresserad av att delta i vår undersökning. 

 

Tack på förhand! 

 

Hälsningar 

Fanny Öhman och Rebecca Häggkvist 

 


