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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska energi- och 

näringsrekommendationerna. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 Hur väl uppfyller gymnasieelevers lunch
1
 de svenska näringsrekommendationerna med 

avseende på energi och näring?  

 Finns det några könsskillnader beträffande i hur väl energi- och näringsrekommendationerna 

uppfylls?  

Metod 

Metoden som användes var en prospektiv kostregistreringsmetod med hjälp av fotografering. De 

undersökta eleverna går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet i en skola söder om Stockholm. Vi 

fotograferade elevernas tallrikar, glas och eventuella tillbehör som knäckebröd samt en nummerlapp 

som identifierade eleverna under lunchtiderna i en skolveckas tid. Analyser gjordes i ett 

kostregistreringsprogram med stöd av portionsguidböcker för att bedöma vikten på olika råvaror 

utifrån fotografierna. Resultatet har jämförts mot Livsmedelsverkets rekommenderade lunchintag.  

Resultat 

Resultatet i vår studie visar på låga intag av samtliga energi- och näringsämnen som vi har undersökt. 

Ett undantag finns där pojkarna i undersökningen uppnår rekommenderad mängd av protein i varje 

lunch (100- 196 %) medan flickorna uppnår mellan 8-136 procent. Kolhydratsintaget per lunch 

varierade mellan kön och dag där pojkarna uppnådde mellan hälften till dubbelt så stora mängder 

medan tjejerna näst intill aldrig uppnår rekommenderat intag (49-230 % för pojkarna samt 4-102 % för 

flickorna). Intaget av fett varierade mellan hälften och fyra gånger rekommenderat intag för pojkarna 

medan flickorna aldrig uppnådde rekommenderat intag. Energiintaget varierar från 4,8 procent till 166 

procent per lunch för båda könen. Pojkarna får i sig mer än rekommenderad mängd energi(protein, 

kolhydrater och fett tillsammans) tre av fem undersökta luncher medan flickorna inte uppnår 

rekommenderad mängd energi vid någon av luncherna. Intag av vitaminer och mineraler är generellt 

lägre än rekommenderade intag. Resultatet av intaget av vitamin D utmärkte sig dagen då fet fisk 

serverades (15 samt 7 gånger så stora intag jämt emot de rekommenderade mängderna). 

Slutsats 

Gymnasieelevernas lunchvanor i vår undersökning resulterade i låga energi- och näringsintag i relation 

till de svenska energi- och näringsrekommendationerna. Förutom pojkarnas samtliga intag av protein. 

Generellt ligger pojkarna närmare de rekommenderade intagen än vad flickorna gör varje dag i 

samtliga ämnen, dock är de sällan uppnådda.   

                                                      
1
 Mat som intas mellan klockan 11.00 -13.00 
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1 Introduktion 

Sverige är tillsammans med Finland och Estland de enda länderna i världen som erbjuder alla 

skolelever gratis skollunch. Enligt den svenska skollagen är varje skola skyldig att erbjuda en 

avgiftsfri skolmåltid då det i skollagen står att skolan ska vara avgiftsfri och att “Eleverna ska 

utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig 

utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” (Riksdagen 2010). För att 

säkerhetsställa att måltiderna är kostnadsfria och näringstäta gör Skolinspektionen 

granskningar som fokuserar på följande: 

 Finns det en kontinuerlig planering hos huvudmannen av skolmåltiderna som utgår 

från de svenska näringsrekommendationerna? 

 Görs kontinuerliga uppföljningar av näringsriktigheten i de skolmåltider som sedan 

erbjudits eleverna? 

 Inhämtar huvudmannen resultatet av de uppföljningar som görs på näringsriktigheten 

så att man kan vidta åtgärder om det behövs? (Skolinspektionen 2012) 

1.1 Nationella riktlinjer för lunchmåltiden   

Då lunchen ska bestå av 25-35 procent av dagens närings- och energiintag (Livsmedelsverket 

2012a) är det viktigt att det serveras bra mat i skolan samt att barn och ungdomar väljer på ett 

sätt som ger dem förutsättningar att uppfylla dagsbehovet med avseende på näring och 

energi.  Riktlinjerna beror på vilket kön individen tillhör samt åldern på personen. 

Rekommendationerna finns i så väl energigivande näringsämnen (kolhydrater, proteiner och 

fetter) som vitaminer och mineraler. Riktlinjerna finns för både daglig basis och som 

rekommenderad mängd för respektive måltid. En balanserad energifördelning för en måltid 

bygger på att 50-60 E%
2
 kommer från kolhydrater, 10-20 E% samt 10 E% ifrån fett. Dessa 

rekommendationer varierar eftersom energiutgifterna ser olika ut för olika individer men är 

generella rekommendationer för alla över två års ålder. (Livsmedelsverket 2012b, Dietist Net 

2012)   

Skollunchen påverkar kroppen på flera olika sätt; aktivitetsnivå, kognitiv inlärning, positiva 

och negativa känslor. Om det inte är balans i kroppens inre biokemi; om vi upplever hunger, 

törst eller sömnighet, är det vad som prioriteras och det blir svårare att koncentrera sig på till 

                                                      
2
 E% innebär energiprocent av måltiden 
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exempel skolarbete (Lennernäs 2011; Töyrä & Larsson 2003).  

 

1.2 Svenskarnas matvanor 

Matvanorna hos det svenska folket har förändrats positivt de senaste tre decennierna. 

Befolkningen äter i genomsnitt mer frukt, grönsaker, fisk och skaldjur samt även väljer oftare 

olja och flytande matfett istället för smör vid tillagning av mat (Amcoff, Edberg, Barbieri, 

Lindroos, Nälsén, Pearson & Warensjö-Lemming 2012). Detta är flera steg i rätt riktigt för ett 

mer hälsosamt liv. Den grupp i befolkningen som oftast uppnår Livsmedelsverkets 

rekommendationer är kvinnor med hög utbildning och höga inkomster (Wamala 2011; 

Danielsson 2009). För barn med högutbildade föräldrar eller bättre ekonomiska tillgångar 

visades också ett samband med hälsosammare matvanor (Danielsson 2009). Däremot kan en 

trend ses bland de yngre generationerna, barn och åldrarna 18-30 år, där det äts för lite av 

grönsaker, fisk, skaldjur och omättade fetter. Det konsumeras mer av produkter med höga 

halter av socker, salt, mättade och transfetter. (Barbieri, Pearson, Becker 2006, Amcoff et al. 

2012) I områden med socioekonomiska skillnader och skilda inkomstindex finns olikheter i 

vad och hur befolkningen äter. Tillgång till snabbmat och kiosker där godis och annat som 

leder till fler ohälsosamma matval påverkar befolkningens matvanor. (Jansson 2004)  

Tidigare forskning visar att det i årskurs fem blir allt vanligare för framförallt flickor att 

hoppa över skollunchen (Stahre & Wretström 2011). Grupptrycket uppges som en trolig orsak 

till detta och de olika sociala grupper som finns i skolan skapar vanor som tidigt förankras och 

påverkar livsstilsvanorna inom flera områden; så som till exempel fysisk aktivitet och rökning 

(Kark, Hjern & Rasmussen 2011; Livsmedelsverket 2012c).  

1.3 Betydelsen av goda kostvanor 

Kostvanorna kopplas till våra prestationer, såväl fysiskt som kognitivt. Elever med bättre 

matvanor (frukt och grönt flertalet dagar i veckan) och färre inslag av snacks och halvfabrikat 

(godis/choklad, chips, kakor/bullar, vanlig läsk, hamburgare/ kebab/pizza och pommes frites) 

har visat sig ha ett högre medelbetyg än de elever som äter mindre frukt och grönt och mer av 

den onyttiga maten (Kark et al. 2011). Den finns också samband mellan kroppsvikt och 

skolprestation. Under- eller normalviktiga ungdomar har ett högre betyg än överviktiga eller 

feta barn och ungdomar. (Ibid.) Hos hela svenska befolkningen finns en viktökning som har 

fortsatt öka över flera decennier (Amcoff et al. 2012). Övervikt och fetma blir allt vanligare 

och befolkningens genomsnittliga BMIet blir allt högre (Amcoff et al. 2012, Barbieri et al. 

2006; Kark et al. 2011; Danielsson 2009).  
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Gratis skollunch ska leda till att alla elever erbjuds en balanserad kost som uppnår 25-35 

procent av det dagliga närings- och energiintaget och detta oberoende av vart eleverna bor 

eller vilken socioekonomisk status familjen har. På det sättet kan elevernas framtida 

livsstilsvanor och även betyget påverkas.   

1.4 Centrala begrepp 

1.4.1 Vitaminer och mineraler 

Vitaminer är essentiella och behöver därför intas då kroppen själv inte kan producera dessa. 

Längre perioder utan vitaminer kan ge upphov till olika bristsjukdomar. Vitaminer delas in i 

två undergrupper, vatten- och fettlösliga. En överdos av de vattenlösliga vitaminerna leder till 

att överskottet transporteras ut ur kroppen via urinen medan överskottet ifrån de fettlösliga 

vitaminerna lagras i människans fettvävnad. Därför behövs de vattenlösliga vitaminerna 

tillföras varje dag medan lagringen av fettlösliga vitaminer gör att kroppen har ett lager de 

dagar rekommenderad mängd inte uppnåtts. Detta förutsätter att vitaminen i fråga har intagits 

i större mängd än rekommenderat tidigare dagar. (Hambraeus & Malmquist 2012) 

De fettlösliga vitaminerna är vitamin A, D, E och K. Vitamin A hittas i kosten genom 

animaliska livsmedel och exempelvis fet fisk ger oss vitamin D. Vitamin E finns bland annat i 

vegetabiliska oljor medan vitamin K produceras till stor del i vårt tarmsystem.  De 

vattenlösliga vitaminerna är vitamin B och C. De olika B-vitaminerna finns i flera olika källor 

så som animaliska produkter medan vitamin C förekommer i stora mängder av frukt och 

grönt. (Ibid.)  

1.4.2 Kolhydrat, protein och fett 

Kolhydrater bryts ner i kroppen till glukos som i sin tur ger energi till cellerna. Glukos lagras i 

levern i form av glykogen som sedan kan användas som energireserv. Hjärnan kan enbart 

utnyttja glukos som bränsle och behöver tillgång till 100 g per dag. (Livsmedelsverket 2012e)  

Protein är uppbyggt av 20 aminosyror, av dem är 9 essentiella vilket betyder att ett 

regelbundet intag varje dag ger oss då de aminosyrorna inte produceras i kroppen. Protein är 

byggstenar i bildandet av hormoner, enzymer och immunförsvaret, och musklerna i kroppen 

består till största delen av protein. (Livsmedelsverket 2012f)  

Fett i kroppen behövs för att bygga upp, reparera celler och tillverka hormoner. Fett har även 

en viktig funktion när det gäller våra förutsättningar att ta upp, transportera och lagra de 
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fettlösliga vitaminerna A, D, E och K. Fett från maten förser kroppen med essentiella fettsyror 

som kroppen inte själv kan tillverka. Fettsyrorna i sin tur påverkar bland annat blodtrycket. 

(Livsmedelsverket 2012g)  

1.4.3 Prospektiv kostregistrering 

Vid en prospektiv kostregistrering registreras den undersökta gruppens kostval vid den 

undersökta tidpunkten. Skillnad från en retrospektiv kostregistrering är tidpunkter som 

registreras i efterhand - antingen via intervju eller genom en registrering från populationen 

själv. Att göra en kvantitativ studie är vanligt vid både en prospektiv och en retrospektiv 

kostregistrering eftersom mängden livsmedel ofta räknas, mäts eller uppskattas. (Johansson 

2001) 

1.4 Forskningsläge   

Energifördelningen hos Sveriges tolvåringar visade sig stämma bra överens med 

Livsmedelsverkets rekommendationer, dock var energiintaget för lågt (Barbieri 2006). 

Danska 11-17 åringar har ett för lågt intag av vitamin A och D samt ribolin jämfört med deras 

rekommendationer. Barn och ungdomar i Danmark äter för lite av till exempel fisk, lever och 

morot vilket troligtvis beror på inställningen till dessa livsmedel. (Andersen & Tetens 2009) 

Det är inte bara barn boendes i Danmark som har lågt intag av vitamin D, utan det har också 

visat att vi i Sverige har lågt vitamin D-intag. Alla åldrarna, förutom personer över 60 år, hade 

för låga intag av vitaminen enligt Livsmedelsverkets undersökningar. (Amcoff et al. 2012; 

Barbieri et al. 2006). Sett till vitamin A har barn i Sverige visat på både höga och låga intag 

(Barbieri et al. 2006; Kark et al. 2011) medan de flesta av den vuxna befolkningen har för 

låga intag av vitaminen (Amcoff et al. 2012). Däremot kräver studier av vitamin A längre 

undersökningsperiod än bara några få dagar, därför kan många resultat vara missvisande 

(Ibid.). 

 

I en tidigare undersökning kring mineralen järn fanns brister i intaget hos många flickor 

medan pojkar uppnår de rekommenderade järnintagen för varje dag (Kark et al. 2011). Brister 

fanns också främst hos de yngre vuxna, 18-30 år (Amcoff et al. 2012) och flickor i årskurs 5 

uppnådde endast 70 procent av det dagliga intaget (Barbrieri et al. 2006). Jämfört med åren 

1980 och 1981 så är järnintaget idag lägre hos barn (Ibid.). Vitamin C förbättrar upptaget av 

järn medan höga kalciumintag försämrar det (Livsmedelsverket 2012d). Kvinnor i åldrarna 

18-30 år har generellt för låga vitamin C intag där endast 86 procent av rekommenderad 
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mängd uppnås. För män i samma ålder är intaget något lägre med 83 procent (Amcoff et al. 

2012). Barn i Sverige har sällan några problem att komma upp i de rekommenderade 

mängderna av vitamin C. Höga kalciumintag har som ovan nämnt en påverkan på kroppens 

järnupptag och svenska barn har precis som vid vitamin C högre intag än de standardiserade 

rekommendationerna. (Barbrieri et al. 2006) Kvinnor och män i åldrarna 18-30 uppnår oftast 

kalciumintagen. Män ligger generellt med ett intag på 200 mg högre/dag än de 

rekommenderade 800 mg (Amcoff et al. 2012).   

 

Kostundersökningar visar att det dagliga procentuella intaget av kolhydrater var för kvinnor 

var 67 procent och för män 60 procent. Både kvinnor och män får dagligen i sig för lite 

protein (83- respektive 88 procent).  Kvinnor når närmare rekommendationerna för fett med 

96 procent medan männen uppnår 88 procent. (Amcoff et al. 2012; Dietist Net 2012) Flickor i 

tolvårsåldern hade ett högre intag av kolhydrater jämfört med pojkar i samma ålder medan det 

i samma studie framkom att pojkar intog större mängder av protein och fett i jämförelse med 

flickor i samma ålder (Barbieri et al. 2006). I de engelska skolor där gratis skollunch har 

erbjudits eleverna har det visat sig att eleverna fick i sig en mer balanserad måltid mellan 

kolhydrater, protein och fett (Stevens & Nelson 2011). De elever som åt gratis skollunch åt 

också mer frukt och grönt än de som tog med matlåda hemifrån eller köpte mat i 

skolrestauranger (Ibid.).  
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1.5 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska 

energi- och näringsrekommendationerna. Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

 Hur väl uppfyller gymnasieelevers lunch* de svenska näringsrekommendationerna 

med avseende på energi och näring? 

 Finns det några könsskillnader beträffande i hur väl energi- och 

näringsrekommendationerna uppfylls? 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska 

energi- och näringsrekommendationerna. Därefter analysera om de val som eleverna har gjort 

uppnår till rekommendationerna av vad en lunch borde innehålla (Livsmedelsverket 2012a). 

Metoden som valdes att användas var en prospektiv kostregistreringsmetod. Vilket innebar att 

under fem skoldagar fotograferades gymnasieelevernas skolluncher. Vi valde att fotografera 

tallrikar, glas och tillbehör eftersom det ger oss en exakt bild utav elevens lunch. Genom 

fotografering utesluts många felmarginaler som annars kan uppstå på vägen. Studien var en 

kvantitativ undersökning då det insamlade materialet går att mäta men undersökningen ger 

oss inte någon förklaring till valen och beteendet hos eleverna mer än korta kommentarer i 

samband med fotograferingen (Hassmén & Hassmén 2008).  

 

2.2 Urval 

Elever från en gymnasieskola i Stockholms södra förorter medverkade i studien. Tidigare 

kontakter fanns med skolan och urvalet är ett bekvämlighetsurval (Ibid.). Skolan erbjöd sig 

ställa upp och kom med egna önskemål och tankar till studien.  

 

Då skolan har många olika klasser och inriktningar ombads en lärare, som författaren tidigare 

haft kontakt med, att välja en klass med kriteriet att eleverna skulle ha en relativ hög närvaro. 

Hög närvaro var ett kriterie från vårt håll var för att minska bortfallet som inte där eleverna 

inte kommer till skolan. Vid informationstillfället medverkade 16 elever och alla fick 

förfrågan att medverka i studien. Medverkan i studien var frivillig och totalt deltog 15 elever. 

Eleverna går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet vilket gör att skoldagen kan variera beroende på 

hur skoldagen ser ut (lektionstider och krav på närvaro) och de har ett eget ansvar för var och 

när lunchen intas. Skolan erbjuder eleverna flera olika måltider i matsalen samt en cafeteria 

inom skolans område. I sporthallen som ligger ihop med skolan finns flera lunchalternativ och 

en kiosk samt ett köpcentrum finns på gångavstånd från skolan.  

2.2.1 Bortfall 

Under undersökningsperioden deltog totalt 15 elever. Dock deltog inte alla 15 under samtliga 

dagar utan studien hade ett snitt på 9,8 elever per dag. Det gav ett bortfall på i snitt 5,2 

personer per dag. Eleverna hade olika anledningar till varför de inte deltog alla dagar. Vissa 
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elever var sjuka och kunde inte delta, en annan slutade skolan tidigt och glömde bort att 

meddela att hon åt hemma i stället för i skolan. En elev var i skolan men valde aktivt att inte 

äta på grund av att den maten som serverades inte passade den elevens smak. Vid ett tillfälle 

valdes även en måltid att uteslutas från undersökningen på grund av att det var svårt att 

urskilja de olika livsmedel som fanns på tallriken.  

2.3 Procedur 

2.3.1 Pilotstudie 

En pilotstudie utfördes på fyra studenter på Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH) under en 

lunch i högskolans restaurang. Genom pilotstudien upptäcktes vikten av att veta innehållet i 

maten. En student valde till exempel en varm smörgås med flera olika innehåll. Det var svårt 

att uppskatta vad smörgåsen innehöll samt hur mycket av respektive livsmedel. Under 

pilotstudien saknades böckerna Portionsguiden (Andersen 2009) och Nyckeln till 

portionsguiden (Ibid.), vilket gjorde att portionsstorlekarna var svåra att uppskatta. Då tre av 

eleverna valt samma lunchalternativ blev den första individens tallrik en mall som sedan de 

två andra portionerna uppskattades utifrån. Resultatet från kostanalysprogrammet Dietist Net 

var därför inte inrapporterade viktmässigt korrekt i pilotstudien. Pilotstudien skapade en 

säkerhet i analysprogrammets funktioner och möjligheter. 

 

2.3.2 Fotografering 

Metoden för att undersöka syftet var en prospektiv kostregistreringsmetod. Eleverna hade 

flera olika lunchmöjligheter i närområdet och för att kunna fånga så många elever per dag var 

vi båda utrustade med varsin digitalkamera. Vi har oftast fotograferat tillsammans men vid 

några tillfällen togs fotografier individuellt då eleverna satt utspridda på flera håll i matsalen, 

cafeterian eller åt i närområdet till skolan. Eleverna ombads att meddela oss med ett SMS när 

de skulle äta för att vi skulle informeras om att det var dags att fotografera samt var 

någonstans de befann sig.  

 

För att få en klar och korrekt bild av vad eleverna åt valde vi att fotografera deras tallrikar och 

glas samt om de tog något ytterligare på sidan av tallriken (hårt bröd eller frukt). Varje gång 

de hämtade mer mat eller dricka togs ytterligare ett fotografi. För att se om vad eleven hade 

ätit togs ett foto när de ätit klart för att det skulle framgå om eleven slängt något eller om 

tallriken och glaset var tomma. När lunchen var slut hade sammanlagt minst två fotografier 

tagits per elev. 
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 Bild 1. Exempel på en ”före-bild” dag 4 elev 9, bilden visar tagen lax, potatis och sås

 Bild 2. Exempel på en ”efter-bild” dag 4 elev 9, bilden visar på uppäten lax och potatis 
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Observationen ägde rum på elevernas villkor, då vi som observatörer skulle agera så lite som 

möjligt för att inte påverka elevernas val av mat (ibid.). De fotografier som togs visade 

tallrikar, glas eller annat som berörde måltidens innehåll. Förutom maten var det enda som 

visades en tilldelad nummerlapp för att veta om det var en kille eller tjejs mat samt så att vi 

kunde identifiera vilka bilder som hörde ihop som före- och efterbilder. Till exempel kan en 

person blivit tilldelad nummer 5.2 (person fem på listan, dag två). När en av eleverna hörde av 

sig och sa att hon inte åt men var i skolan fotades hennes nummer utan mat.  De 

identifieringar som gjordes kommer bara vi som genomfört studien kunna identifiera i 

efterhand. Under observationerna togs även anteckningar i form av löpande text (Johansson & 

Svedner 2010) och dessa stödanteckningar kom till användning i resultat- och 

diskussionsdelen senare i studien. Exempel på dessa anteckningar är att det en dag endast 

fanns vegetarisk mat kvar att välja på. 

 

2.4 Utrustning och databearbetning 

Det material som har använts var två digitalkameror för att kunna fotografera det material 

som sedan analyserat i ett kostregistreringsprogram som heter Dietist Net. Programmet är ett 

väletablerat analysprogram som idag används av flera institut och skolor runt om i Sverige, 

däri ibland i utbildningssyfte på GIH (Kostdata 2012). 

För att kunna använda Dietist Net behövde mängden av varje livsmedel per portion 

uppskattas. Till vår hjälp har vi använt oss utav böckerna Portionsguiden och Nyckeln till 

portionsguiden. Det är två böcker framtagna utav Livsmedelsverket för att uppskatta mängden 

av de olika livsmedel som finns på en tallrik (Andersen 2009). I boken finns bildserier på 

vanliga livsmedel där varje bild har en egen kod som sedan avläses i Nyckeln till 

portionsguiden. Exempelvis var dag 1 svår att utläsa utifrån bilderna på måltiderna. Här 

användes de recept vi fått av köket för att utläsa vad grytan som serverades innehöll för att 

uppskatta emot en grundportion. 

Utifrån registreringen analyserades ett urval näringsämnen i Dietist Net då tidigare forskning 

påvisat flera brister eller överintag av de valda energi- och näringsämnena. Det urvalet var 

energiintag, kolhydrater, protein, fett, järn, kalcium samt vitamin D och retinolekvivalent, det 

vill säga måttenheten för den totala vitamin A-aktiviteten i kosten (Hambraeus & Malmquist 

2012), gjordes i Dietist Net som visade oss siffror på energi- och näringsintaget. I programmet 

valde vi att utgå från ett referensvärde på en lunchregistrering utifrån 30 procent av det 

dagliga energi- och näringsintaget för olika åldrar och kön. Det stämmer med vad de svenska 
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näringsrekommendationerna rekommenderar att 25-35 procent av energi- och näringsintaget 

kommer från lunchen (Livsmedelsverket 2012a). Normerna som valdes i programmet var tjej 

(14-17 år) samt kille (14-17 år) då åldern i vårt urval var där emellan eller något år äldre.  

Då registreringen av varje portion var gjord togs ett medelvärde ut på de olika 

energigrupperna (kolhydrater, protein och fett) samt näringsämnen (vitamin D och C, 

retinolekvivalent, järn och kalcium) för varje dag och redovisas utifrån ett könsperspektiv. 

2.5 Reliabilitet och validitet 

2.5.1 Reliabilitet 

I studien registrerades skollunchen hos 15 elever i en gymnasieskola från Stockholms södra 

förort. Resultatet påverkas starkt av studiens urval, var individen bor (Jansson 2004), kön och 

relationer i gruppen (Kark et al. 2011) är olika faktorer till hur individens matvanor påverkas. 

Studiens reliabilitet blir därför svagare i och med att vårt urval inte är representativt med hela 

Sveriges population för elever i åldern 16-19 år. Samtidigt får vi en hög reliabilitet för ett 

urval som liknar just den här urvalsgruppen. Metoden som användes har en hög 

reproducerbarhet medan resultatet med hög sannolikhet kommer att variera beroende på 

urvalet vid liknande studier. Varje skola har sina möjligheter att påverka innehållet i 

skollunchen samt servera maten på ett inbjudande sätt så att elevernas val av måltid påverkas. 

Vår studie visar på hur just denna gymnasieskola erbjuder eleverna valmöjligheter att uppnå 

näringsrekommendationerna samt vad just dessa 15 elever väljer att äta. 

 

2.5.2 Validitet 

Fotografierna av elevernas luncher ger oss en exakt bild av vad de har valt för mat och om de 

har valt att inte äta upp all mat.  Detta ger oss en hög validitet vid observationstillfällena i 

matsalen då eleverna också har rapporterat när de tagit mer mat samt när vi fått möjligheten 

att fotografera intagen vid de tillfällen då de inte intogs i skolmatsalen. Analysen av maten 

gjordes utifrån uppskattningar jämt emot Portionsguiden och Nyckeln till portionsguiden. 

Validiteten blir lägre eftersom analyserna är gjorda utifrån våra uppskattningar men vi har 

övervägt våra uppskattningar tillsammans och diskuterat hur portionerna förhåller sig till 

bilderna i Portionsguiden, därigenom blir resultatet ändå tillförlitligt.  

 

Endast vid fyra tillfällen rapporterade elever att de valde att äta något utanför skolans matsal. 

Vi vet alltså inte om det har förekommit fler intag av livsmedel under lunchtiderna än de som 

eleverna rapporterade och vi fotade. Dagar då några av eleverna inte rapporterade intag hade 
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vi inte möjlighet att fota om de i så fall köpte mat eller åt i matsalen. Då vi i snitt hade 9,8 

luncher per dag som fotograferades saknas information av i snitt 5,2 elever per dag. Validitet 

sänks därmed då eleverna kan ha ätit något som har kunnat påverka resultatet. 

 

2.6 Etiska aspekter 

Vid det första mötet informerades den utvalda klassen kring studien och dess uppbyggnad. 

Eleverna som deltog var mellan 16-17 år gamla vilket innebar att deras medgivande att delta i 

studien var tillräckligt, målsmans tillstånd tillfrågades inte. Vid informationsmötet tillfrågades 

hela den utvalda klassen om intresse för deltagande då samtliga elever var intresserade, dock 

var det cirka hälften av eleverna som senare deltog. De informerades kring frivilligheten att 

delta i studien samt att de när som helst fick avbryta deltagandet utan att behöva säga varför. 

Frågor och funderingar kring studiens syfte besvarades under det första mötet och senare 

under studiens gång.  

Eleverna identifierades genom nummer utifrån en klasslista. Vid fotograferingen av deras 

luncher syntes endast de tilldelade nummerlapparna samt tallrikar och glas. Inga 

identifieringar går att göras utifrån fotografierna.  
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3 Resultat 

Varje dag serverades flera olika alternativ till sallad så som råkost, bönor med mera. I 

salladsbaren kunde även en dressing med en gräddfilsgrund väljas. Minst tre olika typer av 

knäckebröd med två olika varianter av smör/bordsmargarin erbjöds till matgästerna. Till 

måltiden fanns det dryck i form av mellanmjölk (berikad med vitamin A och D) och vatten. 

 

 

 

 

 

 

3.1 Energiintag 

  

Figur 1 – Elevernas energiintag presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR.  

Intaget av kcal varierade stort från dag till dag. I genomsnitt fick flickorna i sig 370 kcal vid 

alla lunchtillfällen trots att flickor i åldrarna 14-17 år under en lunch ska få i sig 573 kcal. 

Energiintaget för flickor skiljer sig mycket mellan dagarna. Mest utmärkande för flickor kan 

ses i Figur 1 för dag 3 där de endast uppnådde 4,8 procent av det rekommenderade 

energiintaget. Flickornas medelvärde av veckans luncher uppnådde inte rekommendationerna 
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under någon av dem fem dagarna. I medelvärde uppnådde flickorna (som grupp) högst 82,1 

procent (dag 5) av de rekommenderade intagen.  

Pojkarna hade i genomsnitt för skollunchens fem dagar ett intag på 939 kcal. 

Rekommendationerna för vad pojkar i åldrarna 14-17 bör få i sig under en lunch är 882 kcal.  

En faktor att ta hänsyn till är att under dag 3 åt hälften av pojkarna snabbmat och hade ett 

genomsnitts intag på 1993 kcal medan de andra två pojkarna åt i skolmatsalen och endast fick 

i sig ett medelvärde på 364 kcal. Alltså har pojkarna som åt snabbmat ett energiintag på fem 

gånger större än de pojkar som åt i matsalen. Enligt figur 1framkommer det att pojkarna under 

tre dagar uppnår rekommendationerna av energiintag, varav två av de dagar med god 

marginal. Jämfört med flickorna så kan vi se att pojkarna under tre dagar (dag 2, 4 och 5) valt 

mat på tallriken som uppnår rekommendationerna i intaget av kcal, medan flickorna inte 

uppnår rekommendationerna någon av dagarna. Resultaten av dag 1, dag 5 samt de pojkar 

som åt i skolmatsalen under dag 3 visar att pojkarna inte väljer på ett sätt som gör att dem 

uppnår den dagliga rekommendationen för energiintag för en lunch.  

3.2 Intag av energigivare 

Stora variationer finns mellan dagarna sett till de enskilda energiämnen som undersökts där 

skillnader också ses mellan könen/dag. 

  

Figur 2 – Elevernas proteinintag presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR  

I Figur 2 kan utläsas att pojkarna uppnår rekommenderat proteinintag alla dagar där det som 

högst uppgår till dag 4 med näst intill dubbla mängder av rekommendationerna. Flickorna 

uppnådde däremot endast proteinintaget dag 4 och dag 5. Proteinintaget var ojämnt överlag 
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för flickornas dagar; då tillexempel dag 3 hade ett proteinintag på 8 procent jämfört med 

rekommenderad mängd. 

  

Figur 3 – Elevernas kolhydratintag presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR 

  

Figur 4 – Elevernas fettintag presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR 

Kolhydratintaget skiljer sig markant mellan könen två av dagarna; dag 2 samt dag 3 (Figur 3).  

Dag 3 visar på höga procentuella kolhydrats- och fettintag för pojkarna men låga, nästan 

obefintliga, genomsnittliga intag av fett (5 procent) och kolhydrater (4 procent) hos flickorna. 

Sett enskilt till de pojkar som valde mat i matsalen dag 3 var siffrorna liknande flickornas 

men medelvärdet för pojkarnas dag 3 höjs då två av pojkarna valde snabbmat istället för den 

vegetariska mat som serverades i skolans matsal. Det fyra gånger så stora fettintaget för 
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pojkarna dag 3 är ett resultat av snabbmatsintaget. Dag 1 valde två av flickorna att köpa läsk 

och godis under lunchtiden vilket höjer kolhydratintaget.  

3.3 Intag av vitaminer och mineraler 

  

Figur 5- Elevernas intag av vitamin C och A presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR 

Intaget av vitaminerna låg generellt under rekommendationerna för en lunchmåltid, 

vitaminernas intag varierade även från vilken måltid som serverades. Vitamin A:s 

rekommenderade intag för pojkar uppnåddes endast under dag 3 och dag 4. För flickorna var 

det bara under den sista lunchen som de fick i sig tillräckligt stora mängder utav vitamin A. 

Övriga dagar uppnår inget av könen intagen som rekommenderas av vitamin A. Vitamin C 

var den vitamin som i genomsnitt hade högst intagsprocent av de tre olika vitaminerna, dock 

uppnåddes aldrig de dagliga rekommendationerna genom lunchernas intag för flickorna. 

Vitamin C:s rekommenderade intag för pojkar uppnåddes under dagarna 2, 3 samt dag 4. 
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Figur 6- Elevernas intag av vitamin D presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR 

Vad gäller vitamin D så hade pojkarna svårt att uppnå rekommendationerna och endast under 

dag 4, då de valde mat (lax) som innehöll tillräckligt med vitamin D. De fick då i sig 1550 

procent medan dag 1 innehöll pojkarnas mat 46 procent av rekommenderat intag för en lunch. 

Flickorna uppnådde endast rekommendationerna för D-vitamin under dag 4, övriga dagar var 

intagen aldrig över 50 procent. Sett till alla värden för flickorna i energi- och näringsämnen 

mellan dagarna så var det störst variation för intaget av vitamin D. Flickorna intog under dag 

3 i genomsnitt 2 procent av rekommenderad mängd medan dag 4 gav ett intag på näst intill 

åtta gånger så stort intag jämfört med de rekommenderade mängderna.  Höga vitamin D-intag 

är en effekt av stora mängder lax. Intaget av vitamin D för pojkar under dag 1 (0,7 procent) 

var den allra lägsta procentsiffran under hela undersökningsperioden. 
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Figur 7 - Elevernas intag av järn och kalcium presenterat i procent av rekommenderat intag enligt SNR 

Flickornas högsta intaget av järn fanns under dag 1 då de uppnådde 42 procent, vilket visar att 

flickorna aldrig uppnådde hälften av den rekommenderade mängden järn under skolveckans 

luncher. Till skillnad mot flickorna uppnår pojkarna nästan upp till Livsmedelsverkets 

rekommendationer med ett genomsnittsintag av järn på 95 procent. Kalciumintaget för 

flickorna uppnådde aldrig upp till det rekommenderade intaget, deras högsta värde på 84 

procent uppnåddes under dag 1. Sett till pojkarnas intag visar resultaten att det 

rekommenderade intaget av kalcium intogs under dag 4 samt dag 5, resterande dagar var 

intaget lägre än 87 procent av rekommenderat intag.  
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4 Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka gymnasieelevers lunchvanor i relation till de svenska 

energi- och näringsrekommendationerna. 

4.1 Låga intag 

Vårt resultat visar hur väl de svenska näringsrekommendationerna för en lunch uppnås hos de 

undersökta gymnasieeleverna. De flesta siffror visar på att intagen av de olika energi- och 

näringsämnena är för låga. Det är endast pojkarnas proteinintag som uppnår 100 procent av 

Livsmedelsverkets rekommendationer för alla undersökningsdagar. Tyvärr uppnår inte 

flickorna samma resultat, endast två av fem dagar uppnås ett fullvärdigt proteinintag. Jämfört 

med tidigare studier kan vi se att det finns ett mönster av att få i sig för lite protein där både 

vuxna kvinnor och män samt flickor i tolvårsåldern får i sig för lite protein. Endast pojkar i 

tolvårsåldern uppnår ett fullvärdigt proteinintag på en daglig basis. Låga intag av både 

kolhydrater och fett kan ses hos både vuxna män och kvinnor som inte uppnår 

rekommenderade intag för daglig basis. (Barbieri et al. 2006; Amcoff et al. 2012) Eleverna i 

vår undersökning visar på samma tendenser sett till intagen av kolhydrater och fett. För att 

öka intagen i kolhydrater, protein och fett behöver eleverna generellt äta större mängder mat, 

de små portionerna resulterar idag i för låga intag.  

Vi ställer oss frågande till om tidigare forsknings siffror är korrekta eftersom ingen utav 

energikällorna uppnår sin dagliga rekommendation. Varifrån kommer då energin? Resultatet i 

vår studie pekar också på låga intag av samtliga energikällor, dock endast på en lunchmåltid 

och vi undersöker inte hur intagen ser ut på en daglig basis. För att kompensera det låga 

energiintagen tror vi att eleverna får i sig energi på annat håll, exempelvis godis, snacks, läsk 

eller energidryck vid fler tidpunkter under skoldagen.  

Då vitamin A och D är fettlösliga vitaminer är det inte nödvändigt att intaget uppnår 100 

procent per lunch och dag för alla luncher under hela skolveckan. Intaget kan vara lägre 

någon dag då en reserv av vitaminerna kan finnas i kroppen. Dag 4 serverades lax (fet fisk 

innehåller höga halter av vitamin D) och elevernas intag av vitaminen sköt i höjden. Den 

lunchen hade pojkarna och flickorna ett genomsnittligt intag av femton respektive sju gånger 

så stort intag av rekommenderade mängder. I vår studie uppnår alltså eleverna 

rekommendationerna för hela veckan plus några dagar till framöver där pojkarna och 

flickorna har ett genomsnittligt intag per lunch för vitamin D på 295 procent respektive 173 

procent. Dessa siffror stämmer inte överens med tidigare studier där barn, både danska och 
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svenska (Andersen & Tetens 2009; Barbieri et al. 2006), samt vuxna (Amcoff et al. 2012) i 

Sverige har haft alldeles för låga intag av vitamin D. Siffrorna från de tidigare studierna 

bygger dock på en daglig basis medan våra resultat endast syftar på lunchens intag. Det 

genomsnittliga intaget för vitamin A för pojkar och flickor låg på 99 procent respektive 62 

procent. Pojkarna uppnår nästan rekommendationerna medan flickorna ligger på alltför låga 

intag per lunch. Resultaten av tidigare undersökningar av intagen för vitamin A är splittrade 

mellan dagarna men oftast är intagen lägre än vad de borde vara, oavsett ålder eller kön.  

 

Vår studie har visat liknande resultat i järnintag jämfört med tidigare forskning som visat att 

flickor och yngre kvinnor har svårt att uppnå järnintaget av rekommenderade mängder medan 

pojkar har ett högre genomsnittligt intag både på lunch- samt veckolunchbasis (Barbieri et al. 

2006; Amcoff et al. 2012). Då järnintaget sällan uppnås behöver möjligheterna till upptag 

förbättras genom högre vitamin C-intag och lägre kalciumintag. Som tidigare nämnt är 

vitamin C-intagen relativt höga men bara uppnådda enligt rekommenderad mängd en av de 

undersökta dagarna. Då höga kalciumintag försämrar järnupptag (Hambraeus & Malmquist 

2012) så är en försämring av järnupptag för våra elever inte aktuellt då rekommenderade 

kalciumintag sällan uppnås. En faktor till låga kalciumintag kan vara valet av dryck till 

måltiden där mjölk inte alltid valdes och bristen av kalcium kan ses främst hos flickorna.  

 

De existerande energi- och näringsintagens konsekvenser (exempelvis viktökning eller brist 

av vitaminer eller mineraler) beror ofta på en hel dags intag där spridningen mellan 

måltiderna kan variera. Resultatet i vår studie bygger på medelvärden från flera olika elever 

där några faktiskt ligger över rekommenderade mängder men flera elever ligger långt under 

rekommendationerna och därför blir medelvärdet så pass lågt.  

 

Vi tror också att placeringen av tillbehören i matsalen har betydelse för vad eleverna väljer, 

kanske hade eleverna tagit mer grönt på tallriken om salladsbaren varit den första stationen i 

bespisningen. Sammanfattningsvis tror vi att ändå att en ökad kunskap kring de individuella 

kostbehoven och allmänna rekommendationer kan göra att elevernas kostval och livsstil 

förändras positivt.  

4.2 Konsekvenser 

Rätt mängd energi till lunch är viktig för att kroppens inre balans ska upprätthållas samt för 

att koncentrationen för skolarbetet ska kunna bibehållas under hela skoldagen. Om eleverna 
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inte får i sig tillräckligt med energi eller har en bra balans i sina kostval kan konsekvenser 

uppstå genom sämre betyg och skolprestationer. (Kark et al. 2011; Lennernäs 2011; Töyrä & 

Larsson 2003) En av dagarna i vår studie var väldigt utmärkande i bemärkelsen att det saknas 

mycket energi. Under dag tre valde flickorna mat i matsalen som uppnådde ett energiintag på 

4,8 procent mot de rekommenderade mängder de borde äta medan de pojkar som valde att äta 

i matsalen den dagen uppnådde 41 procent. Flickorna uppnår aldrig rekommenderad mängd 

energi utifrån de luncher vi har undersökt. Eleverna måste ta igen saknad energi och näring 

vid övriga tillfällen under dagen (frukost, middag samt mellanmål) så att rätt 

rekommenderade mängder uppnås och att energi- och näringsintaget täcks på en dygnsbasis. 

Dock är det viktigt att energinivån är i balans under hela skoldagen för att inte koncentration 

och humör ska påverka skolarbetet.  

4.3 Styrkor/svagheter 

Fotografering valdes som verktyg vilket gjorde att mer eller mindre exakta mått av 

portionerna användes till analys av måltiden. Metoden gjorde även att eleverna inte behövde 

lägga energi och kraft på en självrapportering och därigenom utesluts många felmarginaler 

som annars kan uppstå på vägen. Annars kan intervjuer med elever vara ett alternativ till 

metod vid en kostregisteringsstudie. Precis som vid självrapportering kan resultat från 

intervjuer vara missvisande utav många olika skäl, till exempel så som att individen själv ska 

uppskatta portionens storlek samt att minnet kanske sviker. De flesta eleverna valde dagligen 

att äta i matsalen men vid fyra tillfällen köptes mat, godis eller läsk vid närliggande kiosker 

eller restauranger. Alla eleverna som var med i studien kan under lunchtid (11.00 -13.00) ha 

handlat i dessa efter fotografering i matsalen utan att ha kontaktat oss. Dagar då eleverna inte 

har ställt upp med fotografering av mat kan också innehålla intag från någon av dessa kiosker 

eller restauranger. Det är en faktor som kunnat påverka resultatets siffror. 

Då vi frågade vår kontakt till skolan kring ett tänkt urval ställdes kraven att använda oss utav 

en klass med en relativt hög närvaro för att minska bortfall från dag till dag. Urvalet kan i så 

fall ha påverkat resultatet redan från början. Elever med högre närvaro kan ha andra kostvanor 

än elever med mer skolk eller giltig frånvaro. 

4.4 Bortfall 

Vi har i snitt haft 9,8 personer per dag som rapporterat att de ätit i matsalen eller någonstans i 

området kring skolan. Resterande 5,2 personer per dag vet vi inte om de avstod någon form av 

intag över huvudtaget eller inte rapporterade när de åt till oss. En av eleverna valde att dag 3 
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inte äta alls i skolan på grund av utbudet av mat i skolmatsalen som hon rapporterade till oss. 

Detta rapporterades och infördes i resultaträkningen som uteblivet energi- och näringsintag.  

Grupptryck kan vara en av faktorerna till att bortfall fanns i vår undersökning. Tidigare 

forskning visar att den sociala faktorn, som till exempel grupptryck, påverkar livsstilen och 

dess kost- och levnadsvanor. Klasskompisarnas val kring vad och när något intas inverkar på 

de individuella valen i stor utsträckning. Vanor etableras redan vid tidig ålder och blir allt 

svårare att bryta med tiden. Flickor i årskurs fem har visat tendenser på att allt fler hoppar 

över lunchen. (Stahre & Wretström 2011; Kark et a. 2011) 

4.5 Fortsatt forskning 

Tidigare forskning visar att det finns en positiv utveckling i matvanor hos det svenska folket 

(Amcoff et al. 2012). Däremot är det oftast de yngre åldrarna som pekar på negativa trender 

och där ser vi tydliga samband med vår studie. En kraftig förändring behövs för att barns och 

ungdomars attityd till kost förbättras, speciellt till frukt och grönt som var något vi såg 

avsaknad av på våra elevers tallrikar. Vi anser att det krävs mer forskning kring hur barn och 

ungdomar aktivt väljer frukt och grönt samt vegetariskt alternativ. Förståelse om barnens val i 

matsalen skulle möjliggöra förbättringar i barnens energi- och näringsintag från skollunchen.     

4.6 Slutsats 

Gymnasieelevernas lunchvanor i vår undersökning resulterade i låga energi- och näringsintag 

i relation till de svenska energi- och näringsrekommendationerna. Förutom pojkarnas samtliga 

intag av protein. Generellt ligger pojkarna närmare de rekommenderade intagen än vad 

flickorna gör varje dag i samtliga ämnen, dock är de sällan uppnådda.  
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Bilaga 2 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Syftet med studien var att undersöka om elever har förutsättningar att äta enligt 

Livsmedelsverkets riktlinjer och om de väljer att utnyttja den möjligheten. 

 

 Ger skolmaten förutsättningar för 16 och 17 åringar att uppfylla Svenska 

näringsrekommendationers (SNR) rekommendation för lunch med avseende på energi 

och näring (25-35procent utav det dagliga närings- och energiintaget)? 

 Hur ser elevernas lunchintag mellan 11.00 -13.00 ut och finns det några könsskillnader 

beträffande i hur väl man uppfyller rekommendationerna? 

 

Sökord vi har använt 

School, Free, Lunch, Swedish, Food habits, Children, Europe, Food 

Kolhydrater, Protein, Fett, Vitamin D, -A, -C, Järn, Kalcium 

Livsstil, Vanor, WHO, Rekommendationer, Skollunch, Skolmat, Mat, Skola, Barn, Matvanor, 

Övervikt, Fetma, Kost, Kostvanor, Måltidens dag 

 

Var vi har sökt 

Ebsco 

Google Scholar  

PUBmed 

Folkhälsoinstitutet 

Folkhälsoguiden 

Livsmedelsverket 

Nationalencyklopedin (NE) 
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Sökningar som gav relevant resultat 

Ebsco; School, Free lunch 

Ebsco; Food habits, Children, Europé 

Google Scholar; Matvanor, Skollunch 

Livsmedelsverket; Kolhydrater, Protein, Fett, Vitamin D, -A, -C, Järn, Kalcium, Rekommendationer, 

Skollunch, Mat, Barn, Skola, Måltidens dag 

Folkhälsoinstitutet; Kost, Skollunch, Livsstil, Vanor 

Folkhälsoguiden; Skola, Skollunch, Barn 

National encyklopedin; Vitamin D, -A, -C, Kalcium 

 

Kommentarer 

Ebsco har många texter kring skolan så där hittade vi de flesta av våra peer-reweid-artiklar. 

Livsmedelsverket har gett oss mest underlag till studien i form av tidigare forskning (Riksmaten Barn, 

Riksmaten vuxna) samt mycket information till bakgrund 

 

 


