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SAMMANFATTNING AV SKOLLUNCHERNA 

Bakgrund:  Den nya skollagen som trädde i kraft 2011 kräver att skolelevernas mat ska vara 

näringsriktig och att den ska vara näringsberäknad. Samtidigt är det nationella målet för 

offentliga måltider att maten ska innehålla minst 25 % ekologisk mat. 

För att undersöka överensstämmelse mellan näringsinnehåll i skolluncher med de svenska 

rekommendationerna för skolluncher i tre Landskrona skolor och två stockholmsskolor med 

högre och lägre andel ekologiska ingredienser.  

 

Metod:  Dubbelportionsmetoden användes för att samla in en identisk portion som den 

planerade under en vecka för varje av de ingående fem skolorna. För varje skola utgjorde en 

veckas insamlad lunch, ett prov (Composite sample), som analyserades på ett ackrediterat 

laboratorium för energi och näringsinnehåll. Proven analyserades tre gånger. Resultaten 

beräknades till ett dagsmedelvärde för varje skola. 

 

Resultat: Energiinnehållet var i stort sett i linje med rekommendationerna, men undantag av 

skola S4 där innehållet var högre. Innehåll av vitaminer och mineraler var högre i skola S4 

som hade högst andel av ekologiska ingredienser. Luncherna från S4 innehöll samtidigt en 

högre andel grönsaker, större andel ekologisk/kravmärkt mat och lagade samtidigt all mat på 

plats, men studiens design (litet antal skolor/undersökningsveckor) innebär att det inte är 

möjligt att statistiskt analysera skillnader. Saltinnehållet i de analyserade luncherna var över 

rekommendationen i samtliga skolor.  

 

Slutsats: Resultatet visar den att näringsmässiga kvaliteten på skollunchen kan påverkas av 

andel ekologiska livsmedel, andel vegetabiliska livsmedel, förekomst av fullkorn och graden 

av halvfabrikatanvändning. Resultaten tyder på att 200 ml mjölk behövs för att uppfylla 

kraven för riboflavin-, kalcium- och troligen även för magnesium-rekommendationerna.  

Det krävs fler och större studier för att kunna statistiskt säkerställa eventuella skillnader 

mellan skolorna och rekommendationerna och mellan de olika skolorna.   

Resultatet indikerar att det är möjligt att äta en näringsriktig lunch, förutsatt att andelen 

grönsaker är tillräcklig, att saltinnehållet minskas och att ett glas mjölk, eller en 

näringsmässigt motsvarande produkt, ingår i måltiden.  

  



2 

 

 

SUMMARY 

Background: To study the nutrient content of school lunch meals and make a comparison with 

recommendations, as required by Swedish educational law SFS 2010:800. 

Methods: Composite samples of lunch meals were collected using the double portion method 

and analyzed for total energy, macronutrient and micronutrient content. Samples were 

collected on five days at five elementary schools employing different strategies for preparing 

and serving food. 

Results: The macronutrient content and distribution of school lunches were generally in line 

with recommendations. Micronutrient levels were highest in meals containing the largest 

amount of organic food items. Levels of sodium chloride were generally higher than 

recommended. 

Conclusion: Further studies are needed to statistically test differences between recommended 

intake and school lunch data. In this study it was shown that students can obtain nutritious 

lunch meals at school, provided that the portion sizes actually consumed are appropriate and 

include sufficient amounts of vegetables. In order to satisfy guideline levels of riboflavin, 

calcium and magnesium, dairy products should also be included. 
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INLEDNING 

Den nya skollagen som trädde i kraft 2011 kräver att skolelevernas mat ska vara näringsriktig 

och att den ska vara näringsberäknad. Detta välkomnas av Livsmedelsverket, SLV som har 

förhoppningen att lagen ska öka intresset för skolmatens innehåll.  

Skolmaten som en del av de offentliga måltiderna berörs också av regeringens nationella mål 

att 25 % av de offentligt inhandlade livsmedlen ska vara ekologiska.  

”För att stimulera en positiv utveckling av marknaden bör konsumtionen av certifierade 

ekologiska livsmedel i offentlig sektor öka. Inriktningen bör vara att 25 % av den offentliga 

konsumtionen av livsmedel skall avse ekologiska livsmedel 2010” (Regeringens skrivelse 

2005/06:88, 2005). 

 

Vad som är näringsriktig mat definieras av de svenska näringsrekommendationerna från 2005 

(Livsmedelsverket, 2013g) som i sin tur bygger sina råd på de nordiska 

näringsrekommendationerna från 2004, NNR 2004 (Nordiska ministerrådet, 2011).  

För att avgöra om maten som serveras i Landskrona skolor är näringsriktig har 

Kostavdelningen deltagit i en undersökning där skolmaten har analyserats och jämförts med 

SNR 2005. 

BAKGRUND 

Näringsrekommendationer 

Studien baseras på de svenska näringsrekommendationerna från 2005 (Livsmedelsverket, 

2013g). Bakgrundsinformation har hämtats från, där inte annan referens ges, 

Livsmedelsverket och Näringslära för högskolan upplaga 5 och 6 (Abrahamsson et al, 2006: 

Abrahamsson et al, 2013: Livsmedelsverket, 2013g) I skrivande stund avslutas arbetet för de 

nya nordiska rekommendationerna (Nordiska ministerrådet, 2013).  

Det krävs omfattande arbete för att kunna fastställa näringsrekommendationer för 

energigivande och andra ämnen: protein, fett och kolhydrater (makronutrienter); vitaminer 

och mineraler (mikronutrienter) samt kostfibrer. Vetenskapliga studier har utförts under flera 

årtionden för att fastslå lämpliga rekommendationer för olika grupper; ålder, kön, fysisk 

aktivitetsnivå och hälsa/ohälsa.  

Under den tid dessa studier har utförts har kraven ändrats. De etiska kraven har skärps och 

studier där man tar bort enskilda näringsämnen är ej tillåtna. Kraven på statistisk bedömning 

har ökat i takt med att statistiska analysprogram blivit allt kraftfullare.  

Under de senaste femtio åren har olika ämnen varit i fokus. Många av studierna på järn, 

kalcium och D-vitamin är av senare datum, medan andra studier på ämnen som riboflavin och 

tiamin är av tidigare datum. 

Tidigare gjordes studier på enskilda näringsämnen, numera analyseras även matmönster och 

metastudier utförs (en sammanvägning av resultat från flera studier). Det finns olika typer av 

koststudier och olika metoder för att registrera mat och näringsintag. 
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Koststudier 

Huvuddragen av informationen om metoder för koststudier är hämtade från Svenska 

livmedelsverkets hemsidor (Livsmedelsverket, 2013a). I de fall studien presenterar resultat 

som författarna själva har utfört, kallas studierna för originalstudier. De studier som används 

för att studera samband mellan matkonsumtion och hälsa delas vanligen in i två huvudtyper: 

experimentella studier och icke experimentella studier, även kallade observationsstudier. 

Experimentella studier (forskarna studerar den situation de skapat): ”I de experimentella 

studierna avgör forskaren exponeringen (matvanorna) i olika grupper. Exempel på 

experimentella studier är randomiserade kliniska prövningar och interventionsstudier. 

Experimentella studier värderas generellt högt, men varje studies kvalitet måste bedömas 

enskilt”  

Observationsstudier (forskarna studerar den situation som finns): ”Icke-experimentella studier 

kallas även observationsstudier. Forskarna mäter (observerar) exponeringen (matvanorna) hos 

deltagarna och relaterar detta till olika utfall, till exempel en sjukdom eller en riskmarkör för 

sjukdom. Icke-experimentella studier värderas generellt lägre än experimentella studier, men 

varje studie måste bedömas enskilt. Exempel på icke-experimentella studier är 

tvärsnittstudier, fall-kontrollstudier och kohortstudier. Kohortstudier värderas generellt högre 

än fall-kontroll-studier, som i sin tur värderas högre än tvärsnittsstudier (Livsmedelsverket, 

2013b). 

Om du vill läsa mer om koststudier finns bra information på livsmedelsverkets hemsida: 

http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-naring/Maten-och-var-halsa/Att-undersoka-samband-

mellan-matvanor-och-halsa/ 

Metoder för att mäta matvanor 

Ofta krävs det att man har data på individnivå när man vill beskriva konsumtion. 

a) Food frequency questionnaire (FFQ), är ett ganska enkelt och snabbt sätt att få in mycket 

data som inte är så kostsamt. Data samlas in med hjälp av enkäter i form av frekvensformulär 

där antalet gånger och ungefärlig storlek anges i ett formulär. 

b) 24-timmarsintevju, där deltagarna noggrant intervjuas om sin matkonsumtion och 

tillagningsmetoder under de senaste 24 timmarna. Konsumtionen registreras i gram och 

vanligen upprepas intervjuerna.  

c) Kostdagboksmetoden grundas på att försökspersonerna återger vad som konsumerats under 

en bestämd tidsperiod. Försökspersonen registrerar all som konsumerats genom att väga eller 

skatta (ex med hjälp av bilder) och anger i gram vad de ätit och druckit. Registreringsperioden 

kan variera i längd. 

d) Dubbelportionsmetoden. Metoden innebär att identiska måltider, som den som 

konsumerats, analyseras på lab. Metoden är arbetskrävande och dyr . Den används därför 

mindre ofta. Metoden använder inte en gemensam kostdatabas utan alla värden är studiens 

analysvärden. Det innebär att risken för felrapportering har minskat. Den ger exakta uppgifter 

mängder av de analyserade mikro- och makronutrienterna i näringsämnena i livsmedlet eller 

måltiden, men ger ingen information på en allmän nivå när det finns få försökspersoner i 

studien. Mat- och koststudier använder vanligen data från en stor central databas som visar 
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medelvärden för mikronäringsämnen, utan distributionsuppskattningar eller 

säsongsvariationer. I dubbelportionsmetoden fås ett värde, för varje analyserat ämne, som 

visar vad den analyserade måltiden innehöll vid det tillfället. Dubbelportionsmetoden har 

används tillsammans med andra metoder (Samuelson G., 1970). Om det finns tillräckligt 

många mätpunkter kan resultaten användas i en sk tvärsnittsstudie (Livsmedelsverket, 2011a) 

Sammanställningar av originalartiklar  

En review (översikt) sammanställer slutsatser från flera originalartiklar och ger en 

övergripande slutsats. ”En review kan vara systematisk eller icke-systematisk. En systematisk 

översikt redovisar på vilka grunder artiklar inkluderats och exkluderats så att en annan 

forskare ska kunna utföra samma översikt. Resultatet från en review värderas generellt högt 

men den ger inte samma information som en meta-analys. En systematisk översikt värderas 

generellt högre än en icke-systematisk. Även översikter som kombinerar olika studietyper är 

värdefulla eftersom de ger fler typer av bevis. De olika studietyperna kan ha olika felkällor 

men om resultaten ändå pekar åt samma håll ger det tyngd åt översiktens slutsats.” 

(Livsmedelsverket, 2013b) 

Meta-analys är ”ett sätt att med statistiska analyser sammanställa resultat från flera olika 

studier. Arbetet sker systematiskt: urvalet av studier som ingår i en meta-analys baseras på i 

förväg uppställda kvalitetskriterier; data samlas in från originalartiklar och en ny statistisk 

analys görs baserad på resultaten från de enskilda studierna. En meta-analys blir på detta sätt 

jämförbar med en mycket stor studie. Resultatet blir en kvantitativ slutsats och man får en 

övergripande skattning av risken baserad på data från alla studierna. Resultatet från en meta-

analys värderas generellt mycket högt.” (Livsmedelsverket, 2013b)  

Tillvägagångssätt vid kostanalyser 

När man samlat in kostdata, dvs konsumerade livsmedelsmängder i gram, används en 

kostdatabas för att beräkna hur mycket av olika makro- och mikronutrienter försökspersonen 

har konsumerat. Metoderna innebär att deltagarna kan över- eller underskatta sin konsumtion 

och rapportera för höga eller för låga intag (Black & Cole, 2001; Macdiarmid & Blundell, 

1998). Barn i fjärde klass har inte god förmåga att rapportera det de ätit, de är sämre på att 

rapportera vad de ätit till frukost än vad de ätit till lunch (Baxter, Royer, Hardin, Guinn, & 

Smith, 2007). 

I kostdatabasen finns uppgifter om energi och näringsämnes innehåll för de flesta vanliga 

livsmedel. Värdena är ett medelvärde och visar inget spridningsmått. Den svenska 

kostdatabasen uppdateras kontinuerligt vilket innebär att en del värden är relativt nya men 

också att andra värden är av tidigare datum, i vissa fall har inte nya rätter och livsmedel 

analyserats. 

Om det finns tillräckligt många mätpunkter/försökspersoner, kan man därefter statistiskt 

analysera data, för att undersöka om det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan tex 

olika konsumtionsnivåer (exponering) och hälsoeffekter (resultat). Studiedesignen kan tillåta 

analys av orsak-verkansamband (kausalitet).  

Grupper för näringsrekommendationer 
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När det gäller de energigivande näringsämnena i maten – fett, kolhydrater och protein – är 

rekommendationerna uppdelade på två åldersgrupper: barn under 2 år och barn över 2 år och 

vuxna. Rekommendationerna för intag av vitaminer och mineralämnen är uppdelade på kön 

och åldersgrupper. Av de nordiska näringsrekommendationerna framgår att de flesta studierna 

har utförts på vuxna. Studier på spädbarn och äldre barn är relativt få och för många 

näringsrekommendationer har värdena extrapolerats från vuxendata. 

Gemensamt för de nordiska/svenska näringsrekommendationerna är; 

- rätt mängd energi i förhållande till behov, 

- bra proportioner mellan de energigivande ämnena, 

- rätt mängd av näringsämnen (vitaminer och mineraler) i förhållande till behov, 

- det finns inga rekommendationer för flavonoider och karotenoider, men för vuxna och barn 

över tio år anses det att behovet täcks av 500 g bär, frukt och grönsaker per dag 

(Livsmedelsverket. 2012a). 

Makronutrienter 

Energi 

I NNR beräknas energibehovet genom att summera BMR (basic metabolic rate; (Schofield, 

1985) och ett skattat värde för den fysiska aktivitetsgraden. Det totala energibehovet baseras 

således på ålder, kroppsvikt och den fysiska aktivitetsgraden. Det finns emellertid kritik mot 

denna ekvation av Tverskaya et al. (Tverskaya, Rising, Brown, & Lifshitz, 1998), som anser 

att Schofieldekvationen överskattar BMR för pojkar och underskattar BMR för flickor, samt 

att den inte tar hänsyn till energibehovet hos överviktiga och feta barn. 

Det dagliga energibehovet enligt NNR är 8,6 MJ för 10-åriga flickor och 9,2 MJ för 10-åriga 

pojkar. (Nordic Council of Ministers, 2004b) 

Fördelningen av de energigivande ämnena uttrycks som energiprocent (E%) och gäller alla 

friska från två års ålder. 

Protein 

Enligt NNR 2004 bör andelen från protein i kosten som behövs för att täcka behovet vid ett 

adekvat näringsintag bör successivt öka från 4,3 E% vid två års ålder för att vid 17 års ålder 

utgöra 8,7E% för flickor och 7,3E% för pojkar. Enligt SNF2005 och NNR 2004 bör protein 

bidra med 10-20 E%. Med hänsyn till variation i kosten och kostvanor i de nordiska länderna 

rekommenderas 15 E% för planeringsändamål, denna nivå anses mer än väl uppfylla behoven 

av de essentiella aminosyrorna (Nordic Council of Ministers, 2004b; Svenska 

livsmedelsverket, 2011).  

Fett 

Rekommendationen för fett bör, enligt SNF 2005 och NNR 2004, vara 25-35 E%. 

Populationsmålet är 30 E% används för planeringsändamål av SFN 2005. Transfettsyror från 

partiellt härdade fetter bör begränsas i möjligaste mån, eftersom de påverkar metabolismen av 

PUFA (poly unsaturated fatty acids) (Aggett, 2004). Den sammanlagda andelen mättat fett 

och transfett bör inte överstiga 10 E% (SNF 2005 och NNR 2004).  
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Enligt SNR bör enkelomättade fettsyror bidra med 10-15E% och fleromättade fettsyror med 

5-10E% inklusive ca 1E% från n-3 fettsyror. Högre intag av fleromättade fettsyror än 10 

energiprocent rekommenderas inte (Svenska livsmedelsverket, 2011). NNR 2004 

rekommenderar 1E% n-3fettsyror och 4 E% n-6 fettsyror (Nordic Council of Ministers, 

2004b). 

Kolhydrater och kostfibrer 

Kolhydrater bör enligt NNR 2004 och SNR 2005 bidra med 50-60 E% . Populationsmålet är 

55 E%, vilket bör användas för planeringsändamål, enligt SNR 2005(Livsmedelsverket, 

2012a). Intaget av renframställda sockerarter bör inte överstiga 10 E%. Renframställda 

sockerarter omfattar sackaros, glukos, fruktos, stärkelsehydrolysat etc. 

Intaget av kostfibrer bör för vuxna vara 25-35 g/d, motsvarande 3g/MJ (Livsmedelsverket, 

2012a). WHO definierar kostfibrer som fibrer från fullkornscerealier, frukt, grönsaker och 

baljväxter och rekommenderar minst 25 g/dag (World Health Organization & Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 1998). Rekommendationerna för barn är ännu 

inte fastställda. Intaget från skolåldern bör emellertid öka successivt för att i tonåren motsvara 

rekommendationerna för vuxna. (Livsmedelsverket, 2012c). Fiberintaget bland svenska barn i 

förskole- och skolåldern var 1,8 gram per MJ (Livsmedelsverket, 2003). Intag av lämpliga 

mängder kostfibrer från olika livsmedel är viktigt även för barn. Från skolåldern bör 

fiberintaget successivt öka, för att under tonåren nå den nivå som rekommenderas för vuxna.  

För att uppnå tillräckligt intag av näringsämnen och kostfibrer, speciellt bland barn och vuxna 

med lågt energiintag (< 8 MJ/d), rekommenderas en begränsning av intaget av renframställda 

sockerarter till 10 E% (Livsmedelsverket, 2012c). 

 

Rekommendationen innebär för de flesta en ökning av både kolhydrat- och kostfiberintaget. 

Ökningen bör i första hand ske i form av en ökad konsumtion av naturligt kolhydrat- och 

fiberrika livsmedel, dvs. grönsaker, rotfrukter, frukt, bär och spannmålsprodukter, som också 

är naturligt rika på vitaminer och mineralämnen. Åtgärder har vidtagits för att öka 

konsumtionen av frukt och grönsaker (Knai C., Pomerleau J., Lock K., & McKee M., 2006; 

Reinaerts E., De Nooijer J., & VriesN.K., 2008). En lämplig balans mellan kolhydrater och 

fett i kombination med högt fiberintag bidrar till att minska risken för övervikt och därmed 

sammanhängande ohälsa .  

Mikronutrienter 

Generellt kan sägas är att B-vitaminer och vitamin C är vattenlösliga. Det innebär att de inte 

kan lagras i kroppen, och att risken för överdosering är mindre än för fettlösliga vitaminer. De 

förstörs till stor del av tillagning och varmhållning vilket kan ge upphov till brister 

(Abrahamsson L., Andersson A., Becker, & Nilsson G., 2008). De fettlösliga vitaminerna kan 

lagras i lever och fettväv. Mineraler/mineralämnen är grundämnen som återfinns t.ex. i 

skelettet och som en del av molekyler. 
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Tiamin 

Tiaminintaget är relaterat till energiintaget. Tiamin kan förstöras av alkalisk miljö ex 

bakpulver, eller hög halt av klorin i dricksvattnet, man brukar räkna med att ca 30 % förloras i 

genomsnitt vid varm tillagning (Kimura M, Itokawa Y, & M., 1990). Hög konsumtion av vitt 

ris kan leda till lågt tiaminintag (Kimura M et al., 1990). Brister är ovanliga och sällsynta vid 

adekvat energiintag, men kan leda till anorexia, störningar i nervsystemet och mentala 

förändringar. Symtom hos barn uppträder tidigare och kan vara allvarliga, och även inkludera 

störningar på hjärtat (Abrahamsson L., Andersson A., Becker, & Nilsson G., 2008). 

Riboflavin 

I rekommendationen bibehålls referensvärdet för riboflavin som ges 1996 på grund av 

avsaknad av nya uppgifter. Rekommendationen gäller både barn och vuxna. (Nordic Council 

of Ministers, 2004b) 

Riboflavinförlusterna vid tillagning är beräknade till ca 25 % . Halterna i livsmedel minskar 

vid ljusexponering men ökar vid fermentering. Riboflavinbrist kan ge upphov till hudproblem 

och även mentala störningar. Mejerivaror är en av de viktigaste källorna till riboflavin. Detta 

innebär att barn som är laktosintoleranta eller har komjölksproteinallergi bör få kompensation 

genom andra riboflavinrika livsmedel så som lever, äggula och svamp. 

Vitamin C 

Vitamin C (askorbinsyra) är förutom en kraftfull antioxidant en viktig kofaktor för flera 

enzym, inklusive neurotransmittorer. Rekommendationen för barn på 50 mg/dag är 

extrapolerad från vuxenbehovet. En annan roll för askorbinsyra är att öka nedbrytningen av 

histamin som är del av en allergisk reaktion. Askorbinsyra förstörs lätt av bland annat syre 

och värme generellt brukar man en förlust på 50 % vid varm tillagning.(Abrahamsson L., 

Andersson A., Becker, & G., 2008) . 

Folsyra 

Folat och folsyra är olika former av samma vitamin. Folat finns naturligt i mat. Folsyra är en 

industriellt framställd form av folat som används vid berikning och i kosttillskott. Eftersom 

det inte finns forskningsdata för barn har NNR-rekommendationen satts till 5 µg folsyra per 

kg kroppsvikt och dag för 1-14 åringar. Motsvarande värden för 10-13åringar är enligt SLV är 

200 µg/dag. Rekommendationen från NNR-1996 bibehålls (Svenska livsmedelsverket, 2011)  

Vitamin A och betakaroten 

Vitamin A är ett samlingsnamn för flera ämnen med vitamin A aktivitet. I gruppen finns 

retinoider och karotenoider. I gruppen retinoider finns retinol som även kallas preformerat 

(färdigbildat) vitamin A, denna grupp hittas i animaliska livsmedel. Karotenoiderna som finns 

i vegetabiliska livsmedel, kallas provitamin A. De har inte retinolaktivitet i sig utan kan 

omvandlas till vitamin A i kroppen. Den huvudsakliga källan för A-vitamin i kosten är i form 

av betakaroten. 
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Resultat från flera studier tyder på en antagonism mellan Vitamin A (retinol) och Vitamin D, 

vilket kan innebära att överintag av endera vitaminet kan modereras av det andra. A-

vitaminbrist kan öka risken för infektioner, medan överskott kan leda till osteoporos. 

Betakaroten men ej retinol räknas till antioxidanterna. De rekommenderade värdena är 

extrapolerade från vuxnas med hänsyn taget till metabol vikt och tillväxtfaktorer. 

Rekommendationen är 600 RE (retinolekvivalenter) både från NNR och SLV, och är samma 

för flickor och pojkar    

Vitamin E 

NNR och SLV rekommendationerna är 7-8 (α-tokoferolekvivalenter, α-TE) per dag för 10-13 

åringar. Den rekommenderade mängden är baserad på innehåll i bröstmjölk och förhållandet 

mellan α-TE och linolsyra eller total mängd PUFA dvs hur stor andelen av vitamin E (α-TE) 

är i förhållande till mängden fleromättade fettsyror. (Nordic Council of Ministers, 2004a). 

Brister har visats öka risken för sk degenerativa sjukdomar (cancer, hjärtkärlsjukdomar och 

grå starr)(Nordic Council of Ministers, 2004a). 

Kalcium 

NNR-rekommendationen bygger på att kalciumretentionen i skelettet är mellan 70 och 150 

mg under perioden 1-10 år. Balansstudier på små barn visar en hög retention vid lågt intag 

vilket indikerar effektiv anpassning. Tillsammans med uppgifter om benmineralinnehåll, och 

vetskapen att absorptionen är mer effektiv upp till 24 år, är rekommendationen satt till 900 

mg/ d för hela åldergruppen 10-20 år. (NNR s 317). 

Magnesium 

Det finns inga uppgifter om magnesiumbehoven för små barn. Rekommendationen baseras på 

innehållet i bröstmjölk och en balansstudie (Greger et al 1978). Värdena från 1996 bibehålls 

(Nordiska ministerrådet, 2004). 

Järn 

Ökningen i järnmassa i relation till tillväxten bedöms vara något högre hos barn och 

ungdomar än hos vuxna män. Behovet anses var täckta till 95% vid ett intag 9 mg / d. Högre 

rekommendationer skulle kräva en orealistisk järnrik kost (Nordiska ministerrådet, 2004). 

Zink 

Uppgifter om endogena förluster av zink vid olika intag saknas för barn. I förhållande till 

kroppsvikt, verkar barn ha större förluster än vuxna. För växande barn grundas 

rekommendationen på basala förluster på 0,1 mg/kg och på att zinkinnehållet i nya vävnader 

är 30 mg/kg. (NNR s384) 

Tidigare balansstudier antydde ett zinkbehov på 6-7 mg/dag, men vid intag på den nivån 

hittades låga halter i plasma och hår. Förhållandet mellan längd-ålder förbättrades genom 

tillskott varför ett intag av 10 mg rekommenderas (RDI S210). 
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Natrium 

Det finns inga studier på barn och heller inga rekommendationer för natriumintag. Råden 

bygger på extrapolerade värden för vuxna 2,1g /1000 kcal (0,5 g /1000 kJ). Enligt SLV anses 

skolbarn äta för mycket natrium (Livsmedelsverket, 2007). 

SNR har som mål att natriumintaget bör minska till 2,3 gram per dag (motsvarande 6 gram 

NaCl) hos kvinnor och till 2,8 gram (7 gram NaCl) hos män. 

Kostens NaCl-innehåll, bör inte överstiga 0,5 g/MJ (NNR). Anledningen är att man inte bör 

vänja barn vid kost med högt saltinnehåll eftersom ett högt saltintag under uppväxten kan ge 

ökad risk för högt blodtryck som vuxen (Nordiska ministerrådet, 2004).  

Nya rekommendationer (NNR 2012) 

Förslag till de nya nordiska näringsrekommendationerna håller på att diskuteras, de svenska 

näringsrekommendationerna (SNR) visar stor överenstämmelse med NNR. Efter en grundlig 

revidering, förblir de flesta av rekommendationerna från den fjärde upplagan (NNR 2004) 

(Nordiska ministerrådet, 2012) oförändrade. En skillnad är att det finns ett förslag att höja det 

rekommenderade intaget av Vitamin D 

I de nya rekommendationer som är under bearbetning (Livsmedelsverket, 2012a) konstaterar 

Irene Mattisson, biträdande chef för Risk- och nyttovärderingsavdelningen på 

Livsmedelsverket, ”Rätt sorts fett innebär i praktiken att man väljer olja och margarin istället 

för smör, medan rätt sorts kolhydrater betyder mer fullkorn och fibrer och mindre socker och 

vitt mjöl”. Förslaget lägger större vikt vid kvalitet än vid de kvantiteter man äter av fett och 

kolhydrater (Livsmedelsverket, 2012b).  

Bioaktiva ämnen, fytokemikalier 

Viktiga fytokemikalier är karotenoider (ex. karotener, xantofyller) och flavonoider 

(polyfenoler, flavonoler, antocyaner och katekiner). Polyfenoler kan vara färglösa eller ha en 

blå-röd färg, medan karotenoider har en gul-orange-röd färg. Denna grupp av ämnen har 

effekt på hälsan, men eftersom det inte finns tillräckligt med resultat från experimentell 

forskning, saknas rekommendationer för intag. Behovet förmodas täckas om 

rekommendationen att äta minst 500 g frukt och grönsaker om dagen följs Livsmedelsverket. 

(2012a).  

Många av de dokumenterade studierna vid ökat intag av fytokemikalier visar positiv effekt på 

hälsan. Undantag är till exempel intag av fytinsyra, som finns i fullkornsmjöl, och minskar 

absorptionen av järn. Fytinsyran bryts emellertid ned när surdeg används som jäsningsmedel. 

Till någon del kan detta balanseras av förekomsten av vitamin C, kött och fisk i måltiden. 

Även andra polyfenoler kan minska järnupptaget (Abrahamsson L. et al., 2013) men samtidigt 

betonas att den viktigaste faktorn för absorption är hur välfyllda järndepåerna är 

(Livsmedelsverket, 2011b).  
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Nutrition och prestation 

Makronutrienter  

Näringsstatus är en avgörande faktor för hjärnans funktion. Prestationsförmågan försämras 

dels på grund av att blodsockret sjunker och hungerkänslorna blir märkbara (energibrist-

makroämnesbrist), och dels på grund av brist av andra viktiga ämnen (mikroämnesbrist). 

Viktiga ämnen för prestation är proteiner, essentiella fettsyror, vitaminer, mineraler, dvs i 

princip alla energi- och näringsämnen.  

Skollunchen bör tillföra 25–35% av det dagliga närings- och energibehovet. Barn som äter en 

skollunch som tillgodoser behovet av energigivande ämnen och näringsämnen, presterar 

bättre i skolan. (SLV) anser att skolprestationen påverkas av vilken näring barnen får: det 

finns ”studier som tyder på att frukost och skolmat har betydelse för hur bra man gör ifrån sig 

i olika inlärningsuppgifter. Det är alltså viktigt att äta bra mat regelbundet för att man ska 

klara av skolarbetet. Bra och regelbundna matvanor är ett bra sätt att garantera optimal mental 

prestationsförmåga. Är man hungrig kan man dessutom få svårt att koncentrera sig och hänga 

med i undervisningen”.  

 

Den optimala fördelningen av de energigivande ämnena är mycket omdiskuterad (Dye L., 

Lluch A., & Blundell J. E., 2000). SLVs studie på barns matvanor och intag av energi- och 

näringsämnen, Riksmaten 2003, visar att barnen hade en bra fördelning av protein (14-16 

energiprocent, E %), fett (31-32 E %) och kolhydrater (53-54 E %) i kosten men typen av fett 

och kolhydrater var inte tillfredställande. Generellt sett åt de för mycket socker (12-14 E %), 

mättade fettsyror (14 E %) och salt (8,1–9,4 g/10 MJ), och för lite fleromättade fettsyror (3,6-

3,7 E %) och fibrer (1,8 g 10 MJ). 

 

Mikronutrienter 

Metabolism av makronutrienter sker med hjälp av enzymer där till exempel B-vitaminer kan 

vara utgångsmaterial (ex niacin, riboflavin) eller där mineraler är en del av enzymet (ex järn, 

koppar, zink). Brister på B-vitaminer har negativ effekt på fysisk och mental hälsa hos barn 

och påverkar tillväxt, motoriska funktioner och skolprestation (Dani J., Burrill C., & B., 

2005). Brister tycks vara en del av bakgrunden till ADHD (attention deficit hyperactivity 

disorder) (Dani J. et al., 2005) 

Oönskade ämnen i maten 

Maten ska inte endast ge oss den näring vi behöver, den ska dessutom inte innehålla oönskade 

ämnen. Det kan vara tungmetaller (ex: kadmium, aluminium, bly och arsenik), patogena 

bakterier, mögelgifter, kemiska ämnen såsom dioxiner eller PCB. 

Få eller inga studier har gjorts på innehåll av oönskade ämnen i skolmat. I denna studie valdes 

två av dessa ämne/ämnesgrupper ut; kadmium och dioxin, bakgrundsinformationen är hämtad 

från Kemikalieinspektionen och SLVs hemsidor. 
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Kadmium  

Kadmium används ämnet framför allt till uppladdningsbara batterier och erhålls som 

biprodukt vid zinkframställning samt vid återvinning av metall ur skrot. Gränsvärdena 

varierar för olika livsmedelsgrupper mellan 0,05-0,3 milligram per kilo livsmedel. Utsläpp till 

luft sker främst vid sopförbränning till följd av ofullständig insamling av nickel-

kadmiumbatterier, vid metalltillverkning samt förbränning av fossila bränslen.  

Kadmium tas lätt upp av växternas rotsystem. Handelsgödsel och avloppsslam utgör en 

betydande del av kadmiumtillförseln till åkermark. Försurad åkermark kan medföra ökade 

kadmiumhalter i grödor (Livsmedelsverket, 2013f).  

 

Kadmium ansamlas framför allt i njurarna, och det är också där som skador först uppträder. 

Mängden i njurarna ökar under stor del av livet beroende på att den biologiska halveringstiden 

är 10-30 år. Eftersom kadmiumhalterna i njurarna byggs upp under lång tid ses effekterna på 

njurfunktionen vanligen först i den senare delen av livet. Flera nyare studier tyder på att 

känsligheten i befolkningen är större än vad man tidigare trott, vilket betyder att njurpåverkan 

börjar uppträda vid en kadmiumkoncentration lägre än 50 mg/kg njurbark. 

Kemikalieinspektionen har oktober 2012 publicerat en rapport där kadmium anses vara en 

riskfaktor för benbrott och kosta samhället 4 miljarder årligen (Kemikalieinspektionen, 2012). 

Dioxiner och PCB 

”Dioxiner” är ett samlingsnamn för polyklorerade dibenzodioxiner (PCDD) och polyklorerade 

dibenzofuraner (PCDF). Det finns 75 varianter av PCDD och 135 olika varianter av PCDF. 

PCB är en industrikemikalie som har haft många olika användningsområden innan det 

förbjöds på 1970-talet. Vissa PCB-varianter är dioxinlika, det vill säga har en struktur som är 

mycket lik dioxinernas och verkar på samma sätt som dioxinerna i kroppen. 

Dioxiner och PCB är miljöföroreningar som på olika sätt fått stor spridning i miljön. Dioxiner 

bildas i små mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid 

förbränningsprocesser, till exempel sopförbränning.  

Vi får i huvudsak i oss dioxiner och PCB via maten. Dioxiner och PCB är fettlösliga och finns 

främst i feta animaliska livsmedel som fisk, kött och mejeriprodukter. Särskilt höga halter har 

fet fisk som strömming och lax från förorenade områden, till exempel Östersjön. 

 

Användningen och utsläppen av PCB och dioxiner har minskat kraftigt sedan 1970-talet. Det 

har lett till att halterna i livsmedel sjunker, om än långsamt. För dioxiner tycks dock 

haltminskningen i miljön ha avstannat i vissa områden och halterna i strömming har legat på 

samma nivåer under den senaste 15-årsperioden (Bignert 2007). Detta tyder på att tillförseln 

av dioxiner till Östersjön fortsätter. 

 

Livsmedelsverket har vid flera tillfällen gjort beräkningar av hur mycket dioxiner och PCB 

den svenska befolkningen får i sig via maten. Den senaste beräkningen för vuxna (17-74 år) 

visade att medianintaget av dioxiner och dioxinlika PCBer var 1,1 pg TEQ/kg kroppsvikt, 
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ungefär hälften av det tolerabla dagliga intaget (TDI; 2 pg/kg kroppsvikt/dag). Fisk bidrog 

med ca 50 % av det totala intaget. Mejeriprodukter bidrog med 17 % och kött med 12 %. 

Under fosterperioden är känsligheten för dioxiner och PCB som störst. I olika typer av studier 

av djur och människa misstänks dessa ämnen kunna påverka reproduktionen 

(fortplantningen), immunförsvarets funktion, utvecklingen av centrala nervsystemet (hjärnan), 

samt orsaka cancer. Resultat från epidemiologiska studier av människor antyder att 

exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka födelsevikten, barnens 

motoriska och kognitiva utveckling och eventuellt även påverka risken för 

infektionssjukdomar samt allergier/astma (Livsmedelsverket, 2013d). 

Dioxinekvivalenter (TEQ) 

För att kunna bedöma den totalt effekten av alla dioxinlika ämnen används ofta ett 

ekvivaleringsverktyg där den samlade halten av dioxiner och dioxinlika PCB-er uttrycks i 

TCDD-ekvivalenter,(TCDD;  2,3,7,8- tetraklordibenzo-p-dioxin) (TEQ).  

 

Dioxiner och PCBer är stabila föreningar som är svåra att bryta ner. De kommer därför att 

finnas kvar i miljön och i kroppen under lång tid. Stabiliteten gör att dessa ämnen 

ackumuleras i näringskedjorna, vilket gör att de högsta halterna återfinns i bl.a. rovfiskar från 

förorenade områden, t.ex. Östersjön. Dioxiner och PCB-er är även fettlösliga, vilket innebär 

att de ansamlas i fettvävnaden hos djur och människor och kan hittas i bl.a. modermjölk.  
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Gränsvärde 

Inom EU finns idag ett gränsvärde för dioxiner i fiskoljor på 2 pg dioxin- 

(PCDD/PCDF)TEQ/g fett samt ett gränsvärde på 10 pg TEQ/g fett som också inkluderar 

dioxinlika PCB-er. 

 

Inom EU har man fastställt ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för dioxiner och dioxinlika PCB-

er på 2 pg TEQ/kg kroppsvikt och dag. Detta motsvarar den mängd dioxinlika ämnen som en 

människa kan få i sig varje dag under hela livet utan att riskera några negativa hälsoeffekter 

(The European Commision, 2001). 

 

Det pågår mycket arbete med att tillgängliggöra information om skolmat, för närvarande har 

få resultat publicerats om bidrag av näringsämnen från skolluncher i Sverige. Skolelevers 

faktiska konsumtion av lunch och deras kunskaper om mat och näring är oklara.  

En litteratursökning (pub med) visade att många studier har undersökt frukost, tonåringar och 

socioekonomiska faktorer. Det är därför problematiskt att diskutera överenstämmelse mellan 

intag av mikro- och makronutrienter och rekommendationer 

Det finns behov av att få veta vilken betydelse sammansättningen av lunchmåltiden liksom 

livsmedlens ursprung, bearbetning och lagring har på näringsvärde och därmed 

skolprestationer. 

Dubbelportionsmetoden, som 1970 beskrivits av Keys and Kimura (Keys A. & Kimura N., 

1970) innebär att en identisk portion till den som konsumerats har samlats in och analyserats 

på lab. Tekniken innebär att man minskar/utesluter en del av de problem som finns med över- 

och underrapportering med andra tekniker eftersom hela den konsumerade portionen 

analyseras och det inte krävs att den intervjuade ska minnas allt i rätt mängder. När 24 

timmars intervju använts för att undersöka 10-åriga barns matvanor noterades mellan 

konsumerade och rapporterade mängder (Baxter et al., 2007).  

Trots att dubbelprotionsmetoden sällan används, eftersom den är dyr och tidskrävande, har vi 

använt den för att minska rapporteringsfel, och resultaten kan komma att komplettera 

information om skolbarns intag av mikro- och makronutrienter. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Syftet med denna pilotstudie är att undersöka och beskriva det faktiska näringsinnehållet i fem 

skolluncher och jämföra det med a) det teoretiska värde som erhållits vid menyplanering och 

b) de svenska näringsrekommendationerna. Genom att använda resultaten från analyserna och 

från en enkät om mat preferenser och kunskap om hälsosamma livsmedel, syftar studien 

också till att identifiera möjliga livsmedels- och näringsbrister. 

 

För att kunna bedöma om skolmaten ger barnen vad som behövs för att prestera väl i skolan är 

dessa frågor av intresse: Innehåller skolmaten tillräckligt med energi med en bra fördelning av 

energiprocent och är näringskvaliteten tillräckligt hög? 
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MATERIAL OCH METODER 

Studiens utformning 

Deltagande skolor 

Tre skolor från Landskrona (1-3) med identiska menyer valdes slumpmässigt ut att ingå i 

studien. Under våren 2011 erbjöds tre valfria måltider, inklusive en vegetarisk måltid, vid 

lunchtid. Skollunchen var utformad för att ge 33 % av alla makro-och mikronäringsämnen 

som behövs under dagen. I Landskrona görs en teoretisk beräkning av skolluncherna varje 

dag. Denna lunch har i studien fått namnet Teoretisk, och består av 1/3 av vardera av de tre 

lunchalternativen som erbjuds.  

I genomsnitt innehöll skolmaten i Landskrona 22,6% ekologiska livsmedel under år 2011. 

Två skolor från Stockholm, en med en högre (70 %) och en med en lägre grad(19 %) av 

ekologiska livsmedel (S4-S5), valdes att ingå i studien som jämförelse. 

Skolluncher 

Skolluncherna bereds på olika sätt. Skola 3 förbereder dels de luncher som äts på skolan, och 

dels de som levereras till skola 1. Skola 2 förbereder lunchen som äts på skolan. Skola 4 

förbereder lunch som äts på skolan, och skola 5 får varm mat från ett stort centralt kök och 

förbereder sallader på skolan. Från varje skola (Tabell 1A) har en lunch, sammansatt enligt 

menyn, samlats in av kökschefen strax före servering. Från varje skola har de fem luncher 

som lagts samman till en sammanlagd veckolunch per skola, fått namnen skollunch S1-S5.  

 

Metoder 
Analyser 

Alla insamlade skolluncher placerades omedelbart efter uppsamlingen i en frys som höll 

minus 20 grader. Luncherna som samlats in under veckan med utgjorde ett veckoprov för 

varje skola. Alla veckoprov som tagits sändes följande måndag till Eurofins Food & Agro 

ackrediterat laboratorium i Lidköping, Sverige, för analys.Varje veckoprov analyserades i 

triplikat och resultaten dividerades med fem och presenteras som genomsnitt per dag för 

provveckan. Alla prover samlades in under våren 2011. Dryck ingick inte i analysen, men 

vägdes och registrerades separat. Veckoproverna för skolluncher analyserades för innehåll av 

protein, totalt fett, mättat fett, enkelomättat fett, fleromättat fett (omega-3 och omega-6), 

retinol, B-karoten, vitamin E, vitamin C, folsyra, tiamin, riboflavin, kalcium, magnesium, 

natrium, järn, zink, vatten och aska. Kolhydrater och total energi beräknades med hjälp av 

värdena för protein totalt fett, vatten och aska. Värdena för salt beräknades med hjälp av 

värdena för natrium. De erhållna veckovärdena dividerades med fem och resultaten beskriver 

ett genomsnittligt dagligt lunchintag under vecka. Uppgifter om BMI, fysisk aktivitetsnivå, tid 

för att äta, mängd och typ av dryck för eleverna registrerades. 

Frågeformulär om mat och näring 

För att undersöka elevernas kunskaper om mat, erbjöds alla 152 skolbarn i fjärde klass i de tre 

Landskronaskolorna som deltog i studien att svara på frågor i ett frågeformulär. 
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Undersökningen omfattade frågor om hur ofta bröd, fisk, grönsaker och mjölk konsumerades, 

om favoritmat och icke-favoritmat, och vilken mat/rätter som de ansåg vara hälsosamma eller 

ohälsosamma. Dessutom ställdes frågor om när under skoldagen de var hungriga. I 

resultatdelen benämns dessa respondenter på frågeformuläret för skolbarn. 

Utvärdering av resultat 

Denna pilotstudie beskriver det faktiska energi-, makro-och mikronäringsämnesinnehållet i 

skolluncher i fem skolor under våren 2011. På grund av det begränsade urvalet är det inte 

möjligt att utvärdera statistiskt signifikanta skillnader mellan skolluncher och/eller 

elevluncher. Resultaten kan dock användas för identifiering av möjliga näringsbrister och 

även för adekvat näringsinnehåll och kommer att vara av intresse att utforma en större studie. 
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RESULTAT 

Energibehovet har beräknats som 33 % av dagsbehovet motsvarande 637 kcal. På samma sätt 

har de olika makro- och mikromängderna erhållits. Tabell 2 och 3 beskriver energiinnehållet i 

skolluncherna, medan näringsinnehållet, d.v.s. vitaminer och mineraler, beskrivs i tabell 4 

(vikt) och 5 (vikt/1000 kcal).  

 

Tabell 1A; beskrivning av skolorna i studien 

Skola  1 2 3 4 5 

ort Landskrona Stockholm 

Antal barn som 

serverades 

206 310 795 1700 458 

Råvarukostnad 

per portion (kr) 

8.6 

 

8.0  10.5  

Andel organiska 

råvaror (%) 

22.6 70 19 

Tillagning Varm 

mat 

från S3 

Tillagar och 

serverar varm 

mat och 

sallader 

Tillagar 

och 

serverar 

varm mat 

och 

sallader 

Tillagar och 

serverar varm 

mat och 

sallader 

Serverar varm 

mat från 

centralkök 

Sallad tillagas 

på plats 

 

I Tabell 1 beskrivs de tre skolorna från Landskrona, och de två stockolmsskolorna som 

användes som jämförelse och ingick i studien. Antalet elever som åt lunch varierade mellan 

206 till 1700, kostnaderna varierade mellan 8 och 10,5 kr, andelen ekologisk mat som procent 

av den totala råvarukostnaden var 23 % i Landskrona och 70 respektive 19 % i de båda 

stockholmsskolorna. 

 

I tabell 2-5 visas det dagliga innehållet i skolluncher som ett medelinnehåll för fem på 

varandra följande dagar. Värdena är beräknade utifrån de svenska 

näringsrekommendationerna för 10-åringar (SNR 2005), där lunchen ger 33 % av den totala 

energin motsvarande ett energiinnehåll på 637 kcal. I tabellerna anges det rekommenderade 

innehållet (Rek) och innehållet i den teoretiskt beräknade lunchen (T) som jämförelse.  

  



22 

 

Tabell 1B; skolmatsmeny för undersökningsveckan 

Skola 

Dag 

S1–S3 

 

S4 S5 

Måndag Ugnspannkaka, rotfruktsfräs, lingon 

Vegetarisk Tacofärsgryta med  

Grönsakspytt, ketchup 

 

Pasta al forno 

napoletana;  

Pasta med pesto 

Salsa and cheese;  

Fisk grating med kokt 

potatis 

Tisdag Fiskgratäng med dill och räkor, och 

potatismos 

Korv Stroganoff med ris 

Palsternacksgratäng 

Kålpudding med 

lingon och kokt 

potatis 

Råmunkar med 

lingon 

Chili con carne med 

ris 

Chili sin carne med ris 

Onsdag Oxjärpar, sås, potatis  

Grillkorv med makaroner, ketchup 

Grekisk paj 

Bouillabaise med 

aioli (fisk med 

saffran) 

Root & lens steaks 

with rice 

Spaghetti med 

skinksås 

Spaghetti med svamp 

och ostsås 

Torsdag Minestronesoppa, bulle, ost 

Ungersk Gulasch med  

Vegetarisk vårrullar, bulgur, soja 

Potatis och 

purjolökssoppa 

Bönstuvning med 

sötpotatis 

Blodkorv och lingon 

Potatisbullar med 

skinka eller bönor och 

lingon  

Fredag Tacos med tillbehör 

Kycklingnuggets med currysås och 

ris 

Raggmunkar med lingon 

Stek med ris  

Kikärtor med ris 

Currykyckling  och ris 

Quorn gryta med 

grönsaker och ris 

 

Alla studenter får ta av maten och kan äta fritt från alla varma och kalla rätter. Skola S1-S3 

använder 25-35% halvfabrikat mat. Skolan S4 använde inga halvfabrikat, skola S5 använde 

halvfabrikat för varma rätter.  

Dagligen serverades serveras varma och kalla grönsaker, sallad, mjölk, vatten, bröd och smör, 

i alla skolor.  

I skola S4 serverades färskt ekologiskt surdegsbröd som dagligen bakats på skolan.  
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Tabell 2 energi, protein, fett och kolhydratinnehåll i fem skolluncher (S1–5)  

 Rek T S1 S2 S3 S4 S5 

portionsvikt (g)  400 396 474 397 508 402 

Energi (kcal)
 

637 635 600 615 600 855 610 

Protein (g) 15–30 17 22 18 22 25 20 

Fett, totalt
a
 (g) <25

d
 25 20 21 21 45 26 

 -SFA (g) <7
e
 4,6 7,3 7,3 7,3 10,6 8,6 

 -MUFA (g) 7–11
f
 6,7 9,5 9,9 9,4 29 22 

 -Omega 3 (g) 0,7
g
 0,67 0,53 0,71 0,57 0,89 0,83 

 -Omega 6 (g) 2,8–6,3
h
 2,3 2,96 2,79 3,02 3,96 3,31 

Kolhydrater (g) 80–95
i
 75 76 80 75 85 65 

 

 

Den rekommenderade lunchen innehöll 33 % av intag för tio-åringar (SNR). Beräknade 

protein, fett och kolhydratsmängder baseras på rekommenderade andelar i en 637 kcal lunch 
a
Inklusive transfett 

 

I Tabell 2 visas innehållet av energi och makronutrienter (kcal, g) i skolluncherna för de olika 

skolorna (S1-S5), för den teoretiska delen (Teoretisk) och de svenska rekommendationerna 

(Rek). Energiinnehållet överensstämde med de rekommenderade mängderna (637 kcal) för 

luncher S1-S3 och S5 (600-637 kcal), men var markant högre för lunch S4 (855 kcal, 3,6 MJ). 

Proteininnehållet (beräknat från 33 % av 10-20 E% motsvarande 15-30g) i alla skolluncher 

(18-22 g) var lägre än SNR målpopulation (15-30 g), men över den nedre gränsen på 10 E% 

(15g) som krävs för att få ett adekvat proteinintag. 

Det totala fettinnehållet låg under den rekommenderade nivån (33 % av 18-25 g) för S1-S3 

luncher (20-21 g), men var tillräckligt för S5 (26 g) och högre för S4 (45 g) jämför med 

rekommendationen. Omega-3-fettmängderna var något lägre än rekommendationen (0,7 g) för 

T, S1 och S3 luncher och över rekommendationen för S2, S4 och S5 luncher. Noterbart var att 

S4 och S5 visade högre mängder än rekommendationen (0,89 respektive 0,83 g). 

Kolhydratmängderna var tillräckliga för S4 lunchen och lägre än rekommendationen för den 

teoretiska lunchen och alla andra skolluncher. 
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Tabell 3 fördelning av energiprocent (E%) från protein, fett och kolhydrater i fem 

skolluncher. 

E% Rek
a
 T S1 S2 S3 S4 S5 

Protein  10–20 16,6 15,8 13 15,8 12,4 13,9 

Fett
b
  25–35 35 31 32 31 47 40 

-SFA  < 10 6,4 11,1 11 11 11 13 

-MUFA  10–15 9 15 15 14 31 19 

-Omega 3  1 0,95 0,81 1,03 0,86 0,94 1,3 

-Omega 6  4–9 3,3 4,5 4,1 4,5 4,1 5,1 

Kolhydrater  50–60 49 54 55 53 41 46 

a
Rekommenderad fördelning av E% (SNR) 

b
Inklusive transfett 

 

I Tabell 3 visas fördelningen av energi (E%) från makroelementen i skolluncherna. Andelen 

energi från proteiner var i enlighet med rekommendationen för alla skolluncher. Två 

skolluncher, S1 och S3 nådde befolkningsmålet på 15 E%. 

Energiandelen av totalt fett följde rekommendationen och skollunch 1-3, men var högre än 

rekommendationen för lunchen från skola 4 och 5. Energibidrag från enkelomättade fetter 

(MUFA) var i överensstämmelse med rekommendationerna för mat 1-3, men mycket högre 

och högre än rekommendationer för mat 4 och 5. I luncher från tre av fem skolor uppnåddes 

rekommenderade nivåer av omega-3 fettsyror.  

 

Tabell 4 mikronutrientinnehåll (vikt) som procent av SNR rekommendation(Rek) för luncher 

för 10 åringar (33 % av dagsbehov) för  fem skolluncher (S1-S5) 

Mikronutrient Rek
a
 T S1 S2 S3 S4 S5 Mjölk

b
   

Retinolekv 198 Iu 63 53 66 77 29 26 

β-karoten 

(µg)
c
 

iu 457 1488 1259 1568 1837 602 14 

Vitamin E  2,45 8 148 125 150 209 59 24 

Vitamin C  17 139 52 30 85 103 55 0 

Folat 66 64 22 51 36 100 27 68 

Tiamin 0,35 66 206 149 194 123 83 29 

Riboflavin 0,43 49 78 68 68 42 42 51 

Kalcium 297 132 60 51 60 38 39 61 

Magnesium 92 68 111 80 108 82 74 174 

Natrium 0,75 141 293 278 288 163 288 104 

Järn 3,6 47 78 57 73 61 149 13 

Zink 2,45 62 127 82 109 127 74 208 
a
SNR-rekommendationen i visas i vikt 

b
200 g mjölk med 1,5% fett, SNR-data 

c
Beräknat från  retinolekvivalenter =(β-karoten vikt/12). 
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Tabell 4 visar mängderna av mikroämnen (vikt) i procent av rekommenderat lunchintag (33% 

av totalt dagsintag; rek, anges i vikt;) i skolluncherna och jämförs med och det teoretiskt 

beräknade värdet (T).  Eftersom det inte finns en rekommendation för β-karoten  används 

därför retinolekvivalenter (β-karoten vikt/12). 

Retinolinnehållet(ug)  var under detektionsgränser och därför visar retinolekv., endast β-

karotenbidraget. Den lunch som innehåller den högsta andelen av ekologiska livsmedel, S4, 

hade den högsta halten av β-karoten, vitamin E, vitamin C, folat samt mineralerna magnesium 

och zink. De rekommenderade mängderna av vitamin C, vitamin E, folat och magnesium 

nåddes av S4. Emellertid denna lunch hade också den lägsta nivån av riboflavin och 

kalcium. För alla skolluncher kan rekommendationerna för riboflavin, kalcium och 

magnesium uppnås när 200 g mjölk ingår i lunchen. Salthalten i skolluncherna var ungefär två 

gånger den rekommenderade mängden i alla skolluncher utom S4. Vissa mikronäringsämnen 

(tiamin, riboflavin och vitamin E och mineralerna magnesium och zink) var lägre i den 

teoretiska lunchen (T) än i skolluncherna. 

 

Tabell 5 mikronutrienttäthet (vikt/1000 kcal) som procent av SNR rekommendation(Rek) för 

luncher för 10 åringar (33% av dagsbehov) för  fem skolluncher (S1-S5)  

Mikronutrient Rek
a
  T S1 S2 S3 S4 S5 Mjölk

b 
 

Retinolekv 335  iu 63 53 66 77 29 13 

β-karoten
c
     2508 2039 2604 2144 255 4 

Vitamin E  3,77  8 135 118 139 273 53 4 

Vitamin C  33  176 59 35 100 171 54 0 

Folate 188  118 92 91 62 247 47 18 

Thiamin 0,50  60 206 149 194 123 83 29 

Riboflavin 0,59  44 60 58 56 47 33 70 

Kalcium 419  119 50 44 51 37 32 81 

Magnesium 147  71 104 78 104 114 70 26 

Natrium 0,80
d
  93 187 187 187 147 187 11 

Järn 6,70  56 86 67 81 97 167 3 

Zinc 4,61  74 139 94 127 200 82 37 
a
SNR-rekommendation i visas i vikt/100 kcal) 

b
200 g mjölk med 1,5% fett, SNR-data 

c
Beräknat från  retinolekvivalenter =(β-karoten vikt/12). 

d 
Teoretiskt värde från Nordiska Näringsrekommendationer 2004 

 

I Tabell 5 beskrivs mikroämnestätheten (vikt/tkcal) i procent av rekommenderat lunchintag 

(33% av totalt dagsintag; rek, anges i vikt;) i skolluncherna och jämförs med och det teoretiskt 

beräknade värdet (T).  Den rekommenderade tätheten av vitamin E, tiamin och zink nåddes av 

fyra av de fem skolluncher. Det var emellertid nödvändigt att tillhandahålla 200 g mjölk för 

att nå rekommenderad täthet av riboflavin, kalcium och magnesium. Rekommenderad 

näringstäthet för vitamin C, folat, tiamin och zink nåddes av S4, trots ett högt intag av 

enkelomättat fett, som har en utspädande effekt på värdena. 
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Tabell 6 kadmium och dioxin innehåll i skolluncher 

Kadmium  

maxgräns  

(0,05-0,3 mg/kg) 

S1 

/lunch 

S2 S4 F3 

  0,0044 mg <0,01 <0,01 0,0043 

mg 

      

Dioxiner  

WHO(2005) PCB TEQ inkl 

LOQ 

Pg/g fat 

Ea* 0,392 0,285 Ea* 

WHO(2005)  

PCDD/F+PCB TEQ inkl 

LOQ 

2 pg/kg kroppsvikt/dag 

och 

10 pg TEQ/g fett 

Ea* 0,863 0,576 Ea* 

*Ea ej analyserat 

 

Tabell 6 visar innehåll av kadmium och dioxin. På grund av höga analyskostnader gjordes 

endast två stickprov på dioxininnehåll i skollunch S2 och S4. De luncher som inte redovisats i 

tabellen hade kadmiumvärde under detektionsgränsen (skollunch S3, elevlunch F1, F2 och 

P1, P2 och P3). Kadmiumvärdena visar att i de två fall där värde över detektionsgränsen 

noterades, kan den undre gränsen av maxintervallet överskridas, om resten av dagen 

innehåller lika mycket som lunchen 
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Enkätundersökning  

I enkäten benämns respondenterna som ”skolbarn”. Under våren 2011 gick 152 skolbarn i de 

fjärdeklasser som undersöktes av dessa svarade 136 på frågorna i enkäten, motsvarande 90% 

svarsfrekvens. De skolbarn som inte svarade var inte i skolan den dagen. 

 

Tabell 7 enkät fråga 1; fördelning av flickor och pojkar som deltog i enkäten mellan de tre 

skolorna 

Skola  1 2 3 Summa (%) 

Flickor 18 20 27 65 (48) 

Pojkar 15 26 30 71 (52) 

Summa 33 46 57 136 

 

Andelen flickor var något lägre (48 %) än andelen pojkar (52 %) som ingick i studien. 

 

Tabell 8 enkät fråga 2; vad är din favoritmat i skolan? 

 Flickor pojkar 

Pasta 26 23 

Kyckling 25 19 

Fisk/fisk panerad 15 14 

 

Pasta var favoritmat bland både flickor och pojkar, därefter kyckling och fisk/fiskpinnar 

 

Tabell 9 enkätfråga 3; vad vill du helst inte äta? 

 

 

Flickor pojkar 

Ärtsoppa 15 20 

All soppa 28 35 

Fisk 11 3 

 

Soppa, speciellt ärtsoppa, var inte populära bland skolbarnen, fisk ingick i både favorit och 

”helst inte äta” – alternativen. 
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Tabell 10 enkätfråga 4; hur ofta brukar du äta mjukt bröd eller knäckebröd till maten? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

Antal flickor      

Varje dag 4 2 1 7 11 

2-3 gånger/vecka 7 5 10 22 34 

1 gång /vecka 7 7 9 23 35 

Aldrig 0 6 7 13 20 

Antal pojkar      

Varje dag 2 2 3 7 10 

2-3 gånger/vecka 7 5 9 21 30 

1 gång /vecka 4 14 8 26 37 

Aldrig 2 5 10 17 24 

 

Något större andel flickor än pojkar åt bröd minst 2-3 gånger i veckan, och andelen flickor 

som aldrig åt bröd var mindre bland flickorna än bland pojkarna: 

 

Tabell 11 enkätfråga 5; hur ofta äter du varma grönsaker eller sallad? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Varje dag 9 7 13 29 45 

2-3 gånger/vecka 4 9 7 20 31 

1gång /vecka 3 2 5 10 15 

Aldrig 2 2 2 6 9 

pojkar      

Varje dag 9 3 6 18 25 

2-3 gånger/vecka 2 7 15 24 34 

1gång /vecka 2 7 6 15 21 

Aldrig 1 9 3 13 18 

 

Andelen flickor som åt grönsaker minst 2-3 gånger i veckan var 76 % jämfört med 59 % av 

pojkarna. 

 

Tabell 12 enkätfråga 6; hur ofta äter du fisk? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Alltid när det serveras 12 8 20 40 62 

Endast fiskpinnar/panerad fisk 8 9 6 23 32 

Aldrig 0 3 1 4 6 

pojkar      

Alltid när det serveras 13 6 22 41 72 

Endast fiskpinnar/panerad fisk 2 9 7 18 25 

Aldrig 0 1 1 2 2 
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Andelen flickor som alltid åt fisk, när det serverades var 62 % jämför med pojkar 72 % . 

En större andel flickor, än pojkar åt aldrig fisk. 

 

Tabell 13 enkät fråga 7; vad dricker du till maten? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Vatten 2 2 6 10 15 

Mjölk 14 10 17 38 59 

Vatten och mjölk 2 8 7 17 26 

Inget 0 0 0 0 0 

pojkar      

Vatten 4 4 3 11 16 

Mjölk 7 8 19 44 62 

Vatten och mjölk 4 4 7 15 21 

Inget 0 0 1 1 1 

 

Mer än 4 av 5 skolbarn drack mjölk en eller flera gånger i veckan, ca 60 % av skolbarnen 

drack alltid mjölk till maten. 

 

Tabell 14 enkät fråga 8; vad tycker du om skolmaten? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Jättegott 4 1 0 5 8 

Gott 9 10 12 31 48 

Varken gott eller inte gott 5 7 8 20 31 

Inte särskilt gott 0 2 6 8 12 

Verkligen inte gott 0 0 1 1 1,5 

pojkar      

Jättegott 4 1 3 8 11 

Gott 7 11 17 35 49 

Varken gott eller inte gott 4 8 7 15 27 

Inte särskilt gott 0 2 2 4 6 

Verkligen inte gott 0 4 1 5 7 

 

De skolbarn som tyckte om maten var fler än skolbarn som inte tyckte om maten. Andelen 

flickor som tyckte att maten var god eller jättegod var 56 %, motsvarande andel för pojkar var 

61 % 

Andelen skolbarn som tyckte maten var särskilt god/verkligen inte särskilt god var 13 % och 

ungefär samma mellan pojkar och flickor. 

 

Tabell 15 enkätfråga 9; brukar du slänga mat? 
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Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Endast lite 8 3 11 22 34 

Ganska mycket 0 1 0 1 1,5 

Nästan varje dag 0 1 1 2 3 

Ibland 5 9 9 23 35 

Aldrig/nästan aldrig 5 6 6 17 26 

pojkar      

Endast lite 7 5 11 23 32 

Ganska mycket 0 1 0 1 1,5 

Nästan varje dag 4 2 11 2 3 

Ibland 0 13 8 28 39 

Aldrig/nästan aldrig 4 5 0 17 24 

 

Frågan är otydligt utformad, den skiljer inte mellan frekvens och mängd, men visar att fler 

skolbarn anser att de slänger mat sällan eller lite (ca 80%) jämfört med dem som slänger 

ofta/mycket (4,5%) 

 

Tabell 16 enkätfråga 10; om du slänger mat, varför gör du det?  

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

Flickor      

Blev mätt 11 12 12 35 54 

Tog extra för att slippa köa 0 1 7 8 12 

Tyckte inte om maten 6 5 7 18 28 

Inget svar 1 2 1 4 6 

Pojkar      

Blev mätt 6 14 18 38 54 

Tog extra för att slippa köa 1 4 7 12 17 

Tyckte inte om maten 7 7 4 18 25 

Inget svar 1 1 1 3 5 

 

Cirka 26% av skolbarnen slängde mat eftersom de inte tyckte om maten. Mer än hälften (54%) av 

skolbarnen slängde mat eftersom de blev mätta innan de ätit upp. 

 

Tabell 17 enkät fråga 11; finns det mat som du inte tål? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Tål all mat 17 18 23 58 89 

Tål inte all mat 1 2 4 7 11 

pojkar      

Tål all mat 13 26 28 67 94 

Tål inte all mat 2 0 2 4 6 
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Skolbarnen ansåg till stor del (92 %) att de tålde all mat, exempel på mat/livsmedel de inte tålde var 

ägg, nötter, mjölk, tomat och gluten. 

 

Tabell 18 enkätfråga 12; nämn 3 livsmedel/rätter som du tror är nyttiga 

 

 

Flickor (65) Pojkar (71) 

Grönsaker inkl. sallad 52 66 

Fisk 46 45 

Kött 12 18 

Mjölk 6 9 

 

Flickor och pojkar hade samma uppfattning om vad som är hälsosam mat. 

Grönsaker var det vanligaste svaret på frågan om vad som är nyttiga livsmedel/rätter. 

Tabell 19 enkätfråga 13; nämn 3 livsmedel/rätter som du tror är onyttiga 

 

 

Flickor Pojkar 

Pizza 38 37 

Hamburgare 28 32 

Godis 12 26 

Glass, choklad, kakor 25 51 

 

Flickor och pojkar hade även samma uppfattning om vad som inte är hälsosam mat; pizza, 

hamburgare, godis och kakor. 

 

Tabell 20 enkätfråga 14; är du hungrig någon gång i skolan? 

Skola 1 2 3 summa Procentuell fördelning 

flickor      

Hela dagen 0 2 3 5 7 

På förmiddagen 3 7 3 13 20 

Endast timmen innan lunch 11 8 19 38 59 

På eftermiddagen 0 3 0 3 5 

Aldrig 4 0 2 6 9 

pojkar      

Hela dagen 2 1 2 5 7 

På förmiddagen 1 9 4 14 20 

Endast timmen innan lunch 9 13 22 44 62 

På eftermiddagen 1 1 0 2 3 

Aldrig 2 2 2 6 9 
 

60% av skolbarnen svarade att de var hungriga timmen innan lunch, fler skolbarn var 

hungriga innan lunch än efter och endast 9 % av skolbarnen svarade att de var aldrig hungriga 

under skoldagen. 
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Fråga 15, vad äter du mer under skoldagen, hemifrån eller från cafeterian? 

 

Det vanligaste mellanmål skolbarnen hade med sig till skolan att äta under dagen var; bulle, 

riskakor, risifrutti och frukt. 

Sammanfattningsvis visade enkätsvaren att de skolbarn som svarade hade god kännedom om 

vad som bör utgöra hälsosam mat (grönsaker, inklusive sallader, fisk, kött och 

mjölk). Sextioåtta procent uppgav att de konsumerade grönsaker minst 2-3 gånger i veckan, 

42% svarade att de konsumerade bröd minst 2-3 gånger per vecka och 84% svarade att de 

drack mjölk eller mjölk och vatten i samband med lunch. Cirka 67% uppgav att de alltid 

konsumerade fisk när den serveras, åt 28,7% svarade att de endast åt friterad fisk och 4,4% av 

skolbarnen uppgav att de aldrig konsumerar fisk. 

 

Skolbarnen identifierade mat som pizza, hamburgare, godis, glass och kakor som ohälsosam 

mat. Favoritmat var pasta i olika former, kyckling och fisk eller stekt fisk.  

Minst populära livsmedel var soppor, särskilt ärtsoppa, och icke-friterad fisk. 

 

De flesta av skolbarnen var hungriga någon gång under dagen; 7 % var hungriga hela dagen, 

80 % var hungriga på morgonen (före lunch). Av dessa 80% ingick de 60% av hela gruppen 

som var hungriga endast den sista timmen före lunch. (Omvänt uttryckt var 20% hungriga 

under hela förmiddagen). Endast 4 % var hungriga på eftermiddagen och 9% avskolbarnen 

svarade att de aldrig var hungriga. 

 

Generellt ansågs att skolmaten var bra eller mycket bra (56 % av flickorna och 61 % av 

pojkarna). Cirka 13 % av både flickor och pojkar ansåg maten inte så bra, eller verkligen inte 

bra. Svaren visade att de tillfrågade skolbarnen hade god kunskap om vad näringsrik mat, 

inklusive frukt och grönsaker är. 
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DISKUSSION 

Begränsningar 

På grund av det låga antalet skolluncher som undersökts är det inte möjligt att statistiskt 

analysera skillnader i intag mellan olika skolor. Resultaten kan dock anses vara relevanta för 

Landskrona och de två Stockholmsskolorna under våren 2011. Studien ska ses som ett 

komplement till epidemiologiska studier och kan användas som en pilotstudie för att 

identifiera behov av ytterligare forskning om näringsrika skolluncher. I studien undersöktes 

inte faktorer som påverkade barnens val av mat.  

Makronutrienter 

Energiinnehåll 

Energiinnehållet i alla, utom en, skollunch S4, var i linje med de svenska nationella 

rekommendationerna. Skolunch S4 innehöll mer mat i gram och kcal än de andra 

skolluncherna. Portionerna var komponerade med hjälp av tallriksmodellen och information 

om hur mycket barnen åt i genomsnitt. 

Enligt Kleinman kan hunger påverka lärandet, vilket visades i en studie där hungriga elever 

oftare hade oftare visade beteendemässiga, emotionella och akademiska problem enligt 

resultat från en studie där en standardiserad mätning av psykosocial dysfunktion gjorts. 

(Kleinman R. E. et al., 1998). 

Protein  

De kökschefer som ingick i studien, har flera gånger fått frågan om det finns tillräckligt med 

protein i skolluncherna. Allvarlig proteinbrist har uttalade effekter på kognition och beteende 

(Dye L. et al., 2000; Lomenick, Melguizo, Mitchell, Summar, & Anderson, 2009; Scrimshaw, 

1998), vilket kan vara en anledning att fråga huruvida elever får tillräckligt med protein. 

Resultaten visade att alla de undersökta skolluncherna innehöll adekvata proteinmängder, men 

det finns utrymme för en liten ökning innan den översta rekommenderade gränsen nås. 

I de undersökta elevluncherna som nådde rekommenderade mängden energi (vilket endast 

nåddes i två av sex elevluncher) var intaget av protein tillräckligt. 

Fett  

Skollunch S4 innehöll högre mängd energi på grund av förekomsten av större mängder 

enkelomättade fetter, troligen som olivolja. En reduktion av fettnivån i S4 med 20 g skulle 

därefter öka den relativa andelen av energi från protein och kolhydrater, vilket resulterar i att 

denna skollunch skulle uppnå den rekommenderade förhållandet mellan samtliga tre 

makroämnen.  

Olivolja dvs MUFA har visats minska risk för hjärtkärlsjukdom (Ibanez B, Vilahur G, & 

Badimon JJ., 2007; Lusis AJ., 2000) och olivolja är en bra källa till vissa fytokemikalier. 

(Visioli, Poli, & Gall, 2002; Visioli, Poli, & Galli, 2002). Olivolja innehåller emellertid endast 

små mängder näringsämnen. Det innebär att om man ökar mängden olivolja i en måltid späds 

koncentrationen ut för flera mikronäringsämnen (densiteten minskar). På samma sätt ökar 
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koncentrationen av mikronäringsämnen om mängden olivolja minskas. För skollunch S4 

innebär det att en minskad mängd olivolja i maten skulle innebära högre koncentration av 

lunchens mikroämnestäthet som redan innan en eventuell ökning, var hög.  

 

Andel och mängder omega-3 fett är något under rekommendationerna för alla skolluncher, 

även den treoretiska planerade lunchen, mängderna är högst i skola S4, medan andelen är 

högst i skola S5. Resultatet visar att endast en av sex elevluncher innehöll rekommenderad 

mängd och andel omega-3 fett. Barn uppskattar fisk i varierande grad, enkätsvaren visade att 

fiskpinnar och annan friterad fisk var mer uppskattat medan fisk i andra tillagningsformer var 

mindre populärt. Andel fisk i en portion fiskpinnar är lägre än i en portion fisk utan panering. 

Kolhydrater 

Kolhydratmängderna bör ökas i fyra av fem skolluncher, endast skollunch 4 innehöll de 

rekommenderade mängderna kolhydrater. Kolhydratmängderna bör även ökas i fem av sex 

elevluncher för att nå den svenska näringsrekommendationen. 

Kolhydratrika livsmedel såsom baljväxter rotfrukter, grönsaker och fullkornscerealier bidrar 

bland annat med mikronutrienter, till exempel magnesium, järn, C-vitamin och folsyra. 

 

Större mängd kolhydratrikmat bidrar även till en ökning av fiberinnehållet i kosten vilket 

betonas av livsmedelsverket, de konstarerar att barn i årkurs 2 äter i genomsnitt 13 gram 

vilket borde öka till 15-23 gram/dag (Livsmedelsverket, 2012c), som samtidigt konstaterar att 

det inte finns siffror på rekommenderat intag av fibrer. 

 

Proportionerna mellan kolhydrater är mer i linje med rekommendationerna än mängderna. För 

att nå rekommendationerna kan något av fettet ersättas med kolhydrater. En risk med att 

minska mängden vegetabiliskt fett är att även mängden E-vitamin, som finns i vegetabilisk 

olja, minskar och den är redan är låg i elevluncherna.   För att nå rekommendationerna bör 

fettandelen bör generellt minskas och kolhydratandelen ökas, vilket indikerar att 

grönsakskonsumtionen bör öka. 

 

Rekommendationen för energifördelning är tänkt att vara ett genomsnitt för en dag. Det finns 

inga rekommendationer för skillnader under dagens måltider. Frukost och mellanmål är 

baserat på cerealier och har ofta högre andel av kolhydrater än lunch och middag. Effekten av 

energifördelning till frukost påverkar både GI under nästa lunch, ghrelin respons och mättnad 

(Lee et al., 2011). Förhållandet av tryptofan och tyrosin, kan påverka vakenhetsgrad 

(Lomenick et al., 2009; Wurtman et al., 2003). Man kan därför fråga sig: Ska måltider till 

frukost och lunch innehåller högre andel protein, och kanske till och med fett, och skulle detta 

påverka prestationen på eftermiddagen? 

Mikronutrienter 

I samtliga skolor var vitamin A-innehållet i form av retinol under detektionsgränsen (21µg), 

β-karoten mängderna varierade mellan 602 och 1837 µg per skollunch, den högsta nivån 

nåddes i skollunch S4, den lägsta i skollunch S5. Vid en omräkning till retinolekvivalenter 
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(RE) innebär det att ingen skollunch når rekommendationen för A-vitamin (RE) enbart med 

hjälp av β-karoten, med innehållet från 200 g mellanmjölk når skollunch S4 90 % av 

rekommendationen, de andra skolluncherna innehåller 79% eller mindre. 

 

Folsyra är svårt att mäta, metoden visar stor diskrepans mellan olika mätvärden i samma batch 

på grund av mätmetodens utformning (J L Koontz 2005). Folsyrarekommendationen nåddes i 

en av fem skolluncher. Skolan med högst andel ekologisk mat, skola 4, hade högst innehåll av 

β-karoten, vitamin E, vitamin C, folsyra samt mineralerna magnesium och zink, och var den 

enda skola där lunchen nådde de rekommenderade mängderna för vitamin C, vitamin E, 

folsyra, magnesium och zink.  

Skollunch S4 innehöll samtidigt de lägsta nivåerna av riboflavin och kalcium som till stor del 

fås från mejerivaror. För att nå rekommendationerna för riboflavin och kalcium bör 2 dl 

mjölk, eller annan näringsmässigt likvärdig produkt, ingå i lunchen för alla skolor. 

 

Skollunch S5, som en av dagarna under testveckan innehöll blodkorv med höga halter av järn, 

innehöll de högsta nivåerna av järn. Skola S4 bakar och serverar dagligen surdegsbröd bakat 

på fullkorn. Järnhalten i fullkornsmjöl är ungefär sju gånger högre jämfört med vitt 

vetemjöl. Detta kan bidra till den relativt höga järnhalten i skollunch S4, trots sin högre 

vegetabiliska andel och lägre köttandel jämfört med de andra skolluncherna. Fullkornsbröd 

bidrar också med tiamin, folat, magnesium och zink. 

 

Med undantag av skollunch S4 där salthalten var endast något över rekommendationen, var 

saltinnehållet ca dubbelt den rekommenderade mängden i skolluncherna. 

Alla elevluncher innehöll mer salt än vad rekommendationen anger, störst mängder fanns i de 

två skolluncher som innehöll tillräckligt med energi, men tätheten (g/ tkcal) för salt var 

ungefär den samma, förutom för den skollunch med lägst energiinnehåll som hade den högsta 

saltkoncentrationen. 

Den höga natriumhalten och natriumtätheten i alla skolluncher (utom S4) och i alla 

elevluncher, antyder att halvfabrikat har används vill tillagningen av luncherna. 

Salt i kosten bör begränsas, enligt SLV, eftersom för mycket salt kan leda till högt blodtryck 

även hos barn.(Livsmedelsverket, 2012d).  

 

Några näringsämnen var lägre i den teoretiska lunchen än i referensluncherna; tiamin, 

riboflavin och vitamin E, samt mineralerna magnesium och zink. Enligt uppgift från 

kostansvarig kan detta bero på att vissa livsmedel ännu inte lagts in i den kostdatabas som 

användes för planering av skolmaten (personlig kommunikation). 

 

Mjölkprodukter är en av de viktigaste källorna till riboflavin. Detta innebär att elever som är 

laktosintoleranta eller har komjölkallergi bör konsumera andra riboflavinrika livsmedel (t ex 

lever, äggula, svamp).  

 

Ingen av luncherna nådde rekommenderade nivåer för alla näringsämnen. Med fem undantag 

(retinolekv., vit. C, och folat i S5 och vit C. i S2) innehöll emellertid alla skoluncher minst 60 
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% av de rekommenderade mängderna för alla undersökta mikronutrienter, förutsatt att 200 g 

mjölk ingick i lunchen. 

 

Skolmaten såsom den serveras gör det möjligt för eleverna att välja en hälsosam lunch, men 

alla kanske inte alltid har kunskap eller motivation för att välja ett hälsosamt alternativ.  

Skolmatens betydelse för skolprestation 

Brist på mat/hunger har, som tidigare konstaterats negativ effekt på skolprestationen. Effekten 

av matens kvalitet är mindre utforskad och hittills har inte så många resultat om skolmatens 

betydelse för skolprestationen publicerats. I Danmark har en stor studie (OPUS) inletts om 

skolmatens effekt på prestation och på de faktorer som satts i samband med att utveckla någon 

av de stora folksjukdomarna, ex hjärtkärl och diabetes. Barnen i studien fick under 

försöksperioden mat enligt ”hälsosam nordisk mat” i stället för sina medhavda luncher 

(Damsgaard et al., 2012 ). 

Faktorer som kan påverka näringsinnehållet 

Skolmaten i S4 kännetecknades av hög andel ekologiska livsmedel (70 %), inga halvfabrikat 

och att man uteslutande använde fullkornsprodukter av bröd och pasta, samt baserade 

menyerna vegetabiliska livsmedel som bas, till vilken man kompletterade med ägg, mjölk, 

kött och fisk. 

Ekologiska livsmedel 

Ett av de nationella målen som berör mat är att den offentliga måltiden ska innehålla minst 25 

% ekologiska livsmedel. Enligt SLVs rapport är skillnader i näringsinnehåll små eller inga 

mellan olika typer av livsmedel. I SLVs rapport finns ägg nämnt som exempel Där det 

konstaterades att ekologiska ägg innehöll mer vitamin B12 och karotenoiderna β-karoten, β-

kryptoxantin, lutein och zeaxantin än konventionalla ägg. Konventionella ägg å andra sidan 

innehöll mer vitamin K än ekologiska ägg(Livsmedelsverket, 2010).  

 

Enligt Livsmedelsverket finns det inga avgörande bevis för skillnader i näringsinnehåll mellan 

mat från konventionellt jordbruk och ekologiskt jordbruk, men ekologisk odlad frukt och 

grönsaker är oftast fria från bekämpningsmedel. Slutsatsen var att ytterligare studier 

behövs. Resultatet i studien indikerar dock högre värden för flera näringsämnen i ekologiska 

livsmedel jämfört med konventionellt producerade livsmedel (Livsmedelsverket, 2013e).  

Resultaten är inte entydiga, vissa studier rapporterar inga skillnader i fenolföreningsinnehåll 

mellan ekologiskt odlade grönsaker (Hoefkens C. et al., 2010 ; Soltoft et al., 2010) medan 

andra studier fann skillnader (Fonseca Maciel, da Silva Oliveira, da Silva Bispo, & da P. 

Spı´nola Miranda, 2011; Petkovsek, Slatnar, Stampar, & Veberic, 2010; Vallverdú-Queralt 

A., Medina-Remón A., Casals-Ribes I., & Lamuela-Raventos R. M., 2012).  

 

Den stora skillnaden är enl. SLV, att ekologiska produkter får högre smakbetyg. Eftersom 

bekämpningsmedel används mycket restriktivt och antibiotika och handelsgödsel inte används 

bör halten av ämne och dess nedbrytningsprodukter vara mycket lägre (Livsmedelsverket, 

2013e). 

file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_9
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_27
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_38
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_16
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_57
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_14
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_14
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_50
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_63
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_63
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_38
file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_38


37 

 

Halvfabrikat 

I en undersökning av SLV visades det att sex av tio analyserade bröd har mer socker än vad 

gränsen för att märkas med nyckelhålet, tillåter. 

Enligt SLV finns det näringsskillnader mellan halvfabrikat och hemkokta livsmedel. 

Konserverade baljväxter och baljväxter hemkokta med salt innehöll ungefär samma mängd 

natrium men endast hemkokta baljväxter kunde definieras som jodkällor. Hemkokta gröna 

linser hade högre innehåll av bland annat tiamin, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12, järn, 

zink och selen. 

Hemkokta baljväxter hade överlag högre fiberinnehåll och kunde klassificeras som ”högt 

kostfiberinnehåll”, vilket ej gällde för halvfabrikat av gröna och röda linser. 

Hälften av de konserverade kidneybönorna, som undersöktes, hade mindre mängder tillsatt 

socker. (Rapport 2- 2010) 

 

Fullkorn eller vitt mjöl 

Det finns flera näringsskillnader mellan fullkornsprodukter och motsvarande produkter från 

icke-fullkornmjöl, exempelvis innehåller fullkornspasta nästan dubbelt så mycket fibrer som 

vanlig pasta. 

Vid en jämförelse av näringsinnehåll på SLVs kostdatabas ser man att fullkornvetesmjöl 

(graham) innehåller 4-7 gånger mer av järn, magnesium och zink samt 3 gånger mer selen än 

kärnvetemjöl. Fullkornsvetemjöl innehåller 2-3 gånger mer av flera vattenlösliga vitaminer. 

Skillnader i innehåll efter bakning framgår ej av siffrorna. 

(http://www7.slv.se/Naringssok/Naringsamnen.aspx  

 

I vår studie var kadmiummängderna högre än detektionsgränsen i en skollunch (S3) samt två 

av elevluncherna (F3 och M3) där mjukt bröd intogs som är ett troligt källa. I skollunch S4 

ingick också mjukt bröd dagligen men bakat på ekologiskt mjöl. 

Kadmium finns i konstgödsel och innehållet förväntas därför bli lägre i organiska livsmedel, 

och risken är där lägre att intaget överstiger den rekommenderade maxgränsen 7 g/kg 

kroppsvikt och vecka (23). 

 

Skollunch S4 innehöll de högsta mängderna av β-karoten, vitamin E, vitamin C och folat. På 

grund av studiens design och antalet testluncher går det inte att avgöra om att variationerna i 

mikronutrienter beror på att grönsaksandelen är större, all mat lagas på plats utan halvfabrikat, 

att endast fullkornspasta och bröd på fullkornsmjöl användes, eller på att en hög andel (70%) 

ekologiska livsmedel används. 

Endast en annan lunch (S3) innehöll tillräckliga mängder C-vitamin, inga andra luncher 

innehöll tillräckligt med folat, innehållet av beta-karoten var också markant lägre i de luncher 

med lägre ekologisk andel av livsmedel. 

De låga nivåerna av vitamin C och folat kan bero på en låg andel av grönsaker, låg vitamin C-

halt i grönsaker, eller att vitaminmängden delvis förlorats under tillagning. Total 

folatkoncentration i en blandade grönsaker referensmaterial mätt med mikrobiologisk analys, 

varierade mellan 14 till 279 g/100 g, mellan flera erfarna amerikanska kommersiella 

laboratorier. Detta tyder på att folat värdena inte är helt tillförlitliga. 
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Vegetabiliska livsmedel  

Mer än två tredjedelar av skolbarnen svarade att de konsumerade grönsaker (vid lunchtid) 

minst 2-3 gånger i veckan. Barnen i Livsmedelsverkets undersökning konsumerade endast 

halva den rekommenderade mängden grönsaker och frukt (Livsmedelsverket, 2003). Det 

verkar vara trenden i Europa sedan den genomsnittliga konsumtionen av frukt och grönsaker i 

Europa är 80 g för barn (Sandvik et al., 2005).  

Frukt serveras inte ofta på skolorna till lunch. En vanlig kommentar i matsalen är "det inte 

finns någon mat kvar", vilket innebär att det finns inget kött-och fisk kvar rätter, men det kan 

ändå vara mycket kvar på salladsbordet. Resultat från en studie med nio europeiska länder 

visade att endast 10-15% av alla barn nådde 400-500 gram intag av frukt och grönt som 

rekommenderas. De föredrog generellt frukt framför grönsaker (Yngve A. et al., 2005) 

Barns matvanor och näringsintag påminner om vuxnas. Endast två av tio vuxna i Sverige når 

upp till de rekommenderade mängderna för frukt och grönt på 500g, men trenden visar att 

konsumtionen ökar för varje matvaneundersökning. För kvinnor var konsumtionen år 1997-98 

251g och år 2010-11 var den 350 g. Motsvarande siffror för män var 1997-98 198g och 2010-

11 300 g . I Europa var genomsnittskonsumtionen av frukt och grönsaker 220 g för vuxna/d 

(Elmadfa I., 2009). Siffrorna antyder att få vuxna konsumerar frukt och grönt enligt 

rekommendationen. 

Barns matvanor formas av de vuxnas och troligen är att barn gör som ungdomar eller vuxna 

gör och inte vad de säger. Detta är i överensstämmelse med studien av Brown, Mcllveen och 

Strugnell som konstaterade att även om unga konsumenter var medvetna om hälsosam kost 

verkar inte alltid deras beteende avspegla sådan kunskap, särskilt inom skolan och sociala 

miljöer (Brown, McIlveen, & Strugnell, 2000).  

Grönsaks- och fruktkonsumtionen överrapporterats ofta (Black & Cole, 2001; Macdiarmid & 

Blundell, 1998), och frukt och grönt är också några av de mest bortkastade livsmedel, i 

genomsnitt 25 % av alla grönsaker slängs, vilket gör det gör det svårare att bedöma den 

faktiska förbrukningen. 

 

SLVs rekommendation för konsumtion av frukt och grönsaker är 500 gram för barn från tio 

års ålder. Man har nyligen omformat rådet till frukt bär, grönsaker och baljväxter, vilket 

innebär att man nu också ger bär en framskjuten plats. http://www.slv.se/sv/grupp1/Mat-och-

miljo/Miljosmarta-matval/Frukt-och-bar-gronsaker-och-baljvaxter/ .  

Bär bidrar med många olika ämnen (fytokemikalier) där mängder inte är en del av 

rekommendationen. Detta beror på att denna grupp innehåller tusentals ämnen vars funktioner 

till stor del inte är utforskade, generellt har man sett goda effekter i form av minskad 

inflammation som är en del av bland annat utvecklingen av diabetes och påverkarar hjärt-kärl 

hälsa. 

Man har skattat behovet av fytokemikalier till minst 1 mg per dag, men troligen är den 

positiva effekten större vid högre konsumtion (av speciellt bär). Några maxgränser för 

konsumtion från vegetabilier har inte identifieras. Däremot har negativa effekter noterats när 

tillskott intagits av enstaka ämnen som syntetiserats och koncentrerat till flera gånger en 

rekommenderat konsumtion. 
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Forskningsresultat tyder på att flavonoider har stor betydelse för att bibehålla neurokognitiv 

prestation såsom minne och inlärning. De är involverade i signalering mellan neuron och 

tycks kunna stimulera kognition via ökad blodförsörjning i hjärnan, samt skydda och minska 

skador på neuron (Spencer, 2008; Spencer, Vauzour, & Rendeiro, 2009).  

Om konsumtionen av frukt bär, grönsaker och baljväxter är låg, är det troligt att även intaget 

av flavonoider är lågt. Å andra sidan bör köttkonsumtionen inte minska eftersom kött är en 

god järnkälla och järninnehållet är lågt i flera luncher. Forskningsresultat visar att barn med 

järnbrist har sämre förutsättningar att prestera väl i skolan (Taras, 2005). 

 

Enligt SNR bör juicekonsumtionen inte överstiga 100 gram juice per dag som en del av de 

rekommenderade mängderna på 500g av frukt och grönsaker. Juice innehåller mycket 

naturligt socker, men också betydligt mindre fibrer än frukt och juice kan därför inte helt 

ersätta frukt. Byta ut mjölk med juice till lunchen är inte ett alternativ eftersom eleverna 

behöver mjölk för att täcka sitt behov av riboflavin kalcium och eventuellt också magnesium. 

 

Den relativt låga frukt-och grönsakskonsumtionen är inte unik för Sverige. FAO gjorde en 

ökad konsumtion av frukt och grönt till en global prioritering redan 2003 (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2003) och 2005, var en specialutgåva över 

ämnet hur man kan öka frukt och grönsaker bland barn i Europa publiceras (Kleppa K-I, 

Pérez-Rodrigob C., De Bourdeaudhuijc I., & et al, 2005). Vid Federation of European 

Nutrition Societies konferens, var 2011(Federation of European Nutrition Societies, 2011) ett 

uttalande om att vegetabiliska livsmedel och protein från vegetabiliska måste öka, om 

behoven av sju miljarder människor och fler skall omfattas.   

 

Viktigt är att tänka på att det finns stora skillnader mellan elever på grund av deras fysiska 

aktivitetsnivå och hur mycket de växer/har vuxit. I studien kunde stora skillnader i 

kroppslängd och aktivitetsgrad mellan eleverna konstateras. Energi- och näringsbehovet kan 

därför variera mycket mellan individer och bör ses som ett medelvärde för en grupp. 

Resultaten visar att skillnaderna i energi- och näringsintag är relativt stora mellan elever och 

det är av stor vikt att ha referensområden som täcker in större delen av de individer som 

rekommendationen berör. 

 

I studien har näringsinnehåll (makro och mikronutrienter) presenterats både i absoluta tal 

(lunchportionsinnehåll) och som relativa tal/näringstäthet (mängd/MJ). Mängdmåttet visar om 

portionerna har varit tillräckligt stora medan graden av näringstäthet visar på kvalitet och hur 

väl lunchen har varit sammansatt.  
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Pris 

Utmaningarna är många: maten ska vara näringsrik (och näringsberäknad), välsmakande, 

varierad och erbjuda ersättningsalternativ till de med speciella behov. Samtidigt måste 

kostnaderna för skolluncherna vara låga. 

Det serveras 1,6 miljoner måltider serveras i skolan varje dag. Total kostnad för skolmaten i 

Sverige är 5 140 kronor per elev och år. Råvarorna i skolan kostar i snitt 11 kronor per 

portion, men den kommun som betalar mest för skolmaten satsar tre gånger mer än 

kommunen som satsar minst (Livsmedelsverket, 2013c).  

Kostnaderna för alla fem luncherna i studien var lägre än genomsnittskostnaden. Frågan kan 

ställas om det är möjligt att framställa en varierad, välsmakande och näringsrik lunch med en 

medelkostnad för råvaror på 10 kronor? 

  

file:///C:/Users/rou/Desktop/Rapport%20skolmat%20Landskrona%20%202013/att%20skicka%20till%20Landskrona/Landskrona%20rapport%2025%202013.docx%23_ENREF_36
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SLUTSATS 

Denna pilotstudie tyder på den att näringsmässiga kvaliteten på skollunchen kan påverkas av 

andel ekologiska livsmedel, andel vegetabiliska livsmedel, förekomst av fullkorn och graden 

av halvfabrikatanvändning, men studiens design och antal försöksperoner tillåter inte att 

statistiskt säkerställa eventuella skillnader i innehåll av makro- och mikronutrienter mellan 

olika undersökta skolluncher. Resultaten tyder på att 200 ml mjölk behövs för att uppfylla 

kraven för riboflavin-, kalcium- och troligen även för magnesium-

rekommendationerna. Kvaliteten på skollunchen måste utvärderas ytterligare, och särskilt 

medel för att uppmuntra tillräckligt konsumtion av grönsaker och fullkorn behövs. 

 

Skolluncherna visade god överenstämmelse med rekommendationerna för makronutrienter 

och relativt god till god överenstämmelse med rekommendationerna för mikronutrienter. 

Det är därför möjligt för elever att få en näringsrik skollunch, förutsatt att de planerade 

mängderna inklusive grönsaker verkligen konsumeras och då tillsammans med ett glas mjölk 

(eller en dryck med motsvarande näringsämnen), och en skiva fullkornssurdegsbröd.  

  

Stort Tack 

Till alla skolbarn som deltagit i studien och enkäten och personalen köken och i ledningen på 

de skolor som ingick i studien, utan er hjälp och vänliga bemötande hade inte denna studie 

kunnat göras. Ett stort tack också till Rainer Weich för hjälp vid insamling och för de fina 

bilderna. 

Studiens sponsorer, Landskrona stad, KRAV , the AAA stiftelsen (Göteborg), Svensk Mjölk 

(numera LRF Mjölk), Lantmännen och Santa Maria AB tackas också. 

 

Hur åt skolbarnen? 

Sammanfattning på svenska av elevernas intag av skollunch 

Fem av sex elever hade ett BMI motsvararande normalvikt, den sjätte eleven var vältränad 

och längre de andra vilket troligen innebär att även detta BMI bör ses som normalviktigt. 

Eleverna åt i medeltal sin lunch på 12-17 minuter, fyra av sex elever var fysiskt aktiva under 

fritiden. Portionsvikten varierade mellan 156g och 383g. 

 

Det skiljer relativt mycket i energiintag mellan de sex eleverna, de elever som åt minst, åt 

mindre än hälften av vad de elever åt, som åt mest. De elever som åt mest åt de 

rekommenderade energimängderna.  

Andelen energi från protein är tillräcklig för alla elever. De elever som åt mest, åt lägst andel 

fett. Tre av sex elever åt större andel av energi från fett än 35%. Andelen omega-3fett nåddes 

av två elever. Tre av sex elever åt mindre än 50% av energin i form av kolhydrater. 
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Det fanns en stor variation av vitamin och mineralinnehåll i elevluncherna. De luncher som 

innehöll större mängder energi innehöll också, med undantag för C-vitamin och järn, större 

mängder av vitaminer och mineraler. 

De elever som drack mjölktill lunch hade högre innehåll av riboflavin, kalcium och 

magnesium i lunchen (inklusive dryck).  

Alla elevluncher innehöll mer salt än rekommenderat, den rekommenderade nivån av järn 

fanns inte i nåddes någon av konsumerade luncherna och rekommenderade nivåer zink fanns 

endast i av två av sex elevluncher. 

 

Alla elevluncher i nådde i högre grad den rekommenderade mikroämnestätheten (vikt/1000 

kcal) än de nådde de rekommenderade mängderna (vikt). Detta indikerar att för att få en 

näringsriktig lunch bör de äta mer snarare än annorlunda med undan tag av att saltmängder 

bör reduceras, mängden vegetabilier ökas och att mjölk är viktigt för att tillgodose framförallt 

riboflavin och kalciumbehovet. 

 

Du kan läsa mer om hur 6 skolbarn valde att äta av skolmaten på 

http://www.schoolnutrition.org/Content.aspx?id=19450 

  

http://www.schoolnutrition.org/Content.aspx?id=19450
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Nutrient Content of Consumed Elementary School  
 
Lunches: A Pilot Study from Sweden 

Ulla Rosander, Dietitian Licentiate; Kimmo Rumpunen, PhD; Helena Lindmark-

Mansson, PhD; Bo Gullberg, MSc; Marie Paulsson, PhD; Ingvar Holm, PhD 

Abstract 

Purpose/Objectives 

Purpose was to investigate the nutrient content of Swedish school meals consumed by 

students in the context of national recommendations regarding food composition and intake.  

Methods  

Composite samples of lunch meals consumed by six students during a five-day period were 

collected using the double portion method and analyzed for total energy, macronutrients, and 

micronutrients. 

Results 

The consumed meals contained lower than recommended levels of energy, protein, omega-3 

fatty acids, carbohydrates, vitamin C, folate, and vitamin E, whereas the amount of sodium 

consumed was too high.  

Applications to Child Nutrition Professionals 

The low protein content of students’ diets indicates that more food should be consumed. 

Students also specifically need to increase their consumption of food rich in omega-3 fatty 

acids and carbohydrates, while higher intake of vitamin C and vitamin E can be achieved via 

increased vegetable consumption. Dairy products should be included in the meal or as a 

supplement in order to ensure sufficient intake of riboflavin, calcium and magnesium. Levels 

of sodium should be reduced. 
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Bilaga 

Bilddokumentation från serveringen 

Ett urval av bilder som visar serveringen och som referens måltiden som ska kunna tillgodose 

30% av dagsbehovet av de olika näringsämnena (Ref). Vidare visas vad som hade lagts upp 

på tallrikarna av pojke och flicka samt resterna som har lämnats.  
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