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Blygsam förbättring av grundskolans skolmåltider efter ny lagstiftning 

 

Sedan många år tillbaka så har Sverige varit ett av de få länder i världen som serverar fria 

skolmåltider i skolan. Den nya lagstiftningen som kom år 2011 höjde ribban och befäste att 

skolmåltiderna i grundskolan i Sverige i tillägg till att vara gratis även ska vara 

näringsriktiga, ett ingrepp som låter bra på pappret men som verkar fungera si och så i 

praktiken.  

I svensk skollag så står det numera angivet att eleverna i grundskolan ska erbjudas 

näringsriktiga skolmåltider med de svenska näringsrekommendationerna som utgångspunkt 

men detaljer kring vad skolmåltiderna egentligen bör innehålla saknas. I juli år 2011 utfördes 

med hjälp av det då nyligen framtagna webbaserade hjälpverktyget SkolmatSverige en studie 

då man kartlade skolmåltidernas kvalitet på slumpmässigt utvalda grundskolor i Sverige med 

en uppföljning år 2013. Det kan antas att en tydlig förändring i rätt riktning bör ses vid 

implementering av en ny lag. Har skolmåltiderna därmed näringsmässigt förbättrats sedan den 

nya lagen infördes?  

Många känner till Sveriges mångåriga tradition i att erbjuda kostnadsfri skollunch men 

mindre känt är kanske att det aldrig tidigare har utvärderats vad det är för mat som egentligen 

serveras. Den varierande måltidskvaliteten skolor emellan har under många års tid varit en het 

potatis i media och sedan den nya lagen trädde i kraft så har den näringsmässiga aspekten av 

skolmat fått kliva in i rampljuset. För att underlätta skolornas arbete med att möta dessa nya 

näringsmässiga krav så har Livsmedelsverket i samarbete med Skolverket tagit fram riktlinjer 

för planering och upplägg av skolluncher.  

Studiens mätpunkter (näringsämnen) var utvalda som de näringsmässigt viktigaste för 

målgruppen barn. Majoriteten av skolorna uppnådde redan år 2011 rekommendationerna för 

fiber och järn och år 2013 var antalet ännu större. Däremot så uppnådde nästan inga av 

skolorna rekommendationerna kring fettkvalitet eller intag av vitamin D vid något av 

tillfällena. Fet fisk är ett livsmedel som innehåller mycket av både vitamin D och fleromättat 

fett och i stor utsträckning bidrar till att vi får i oss rekommenderade doser. Att riktlinjen om 

att servera fet fisk två gånger under en fyra veckors period var den som följdes allra sämst 

bidrog i hög grad till att väldigt få av skolorna nådde upp till rekommendationerna både 
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gällande vitamin D och fettkvalitet. Kartläggningen visade att följsamheten till riktlinjerna 

kring livsmedelsval generellt ökade bland skolorna, även om långt ifrån alla skolor till 

närmelsevis följde riktlinjerna. 

Troligen så beror de relativt blygsamma förbättringarna till viss del på den ospecificerade 

lagen som gör skolor osäkra på vad som förväntas av dem. Ett förtydligande kring hur skolor 

ska deklarera sin följsamhet finns publicerat men i praktiken så är det än idag oklart hur och i 

vilken omfattning kontroller ska ske och vad som händer med de skolor som inte blir 

godkända.  

Sammanfattningsvis så har en relativt beskedlig förbättring av skolmåltidskvaliteten, 

näringsmässigt, kunnat skådas sedan den nya lagen trädde i kraft. Detta innebär givetvis inte 

att måltiderna som nu serveras är dåliga, bara att de inte riktigt når upp till de nya kraven om 

näringsriktighet. Å ena sidan ses förbättringar som bådar gott inför framtiden. Å andra sidan 

så verkar det, som ovan nämnt, som om ännu tydligare regler och vägledning behövs. I tillägg 

till den hjälp som fås via nationella riktlinjer så är SkolmatSverige ett enkelt verktyg som 

skolor kan använda för att utveckla, utvärdera och dokumentera sina måltiders 

näringsriktighet. SkolmatSverige är ett hjälpverktyg som skolor bör ta till vara på och som 

kan underlätta det arbete som krävs för att näringsmässigt likvärdig mat ska serveras i 

Sveriges alla grundskolor.  

 

* Referens: Patterson, E., & Schäfer Elinder, L. (2014). Improvements in school meal quality 

in Sweden after the introduction of new legislation—a 2-year follow-up. The European 

Journal of public health, 25(4), 655–660. doi:10.1093/eurpub/cku184 
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Frida Sandberg 

frida.sandberg@hotmail.com 

073 - 82 65 008 

Mat för många är ett område som mitt hjärta klappar extra för och att på samhällsnivå få vara 

med och påverka något så grundläggande som människors kost ser jag som ett av de allra 

viktigaste uppdragen man kan ta sig an. Min dröm är att som kostchef få arbeta med att 

skolbarn och äldre i Sverige erbjuds god och näringsriktig mat och mitt engagemang för 

måltidsservice och måltidsupplevelser växer sig hela tiden allt starkare. Inom en snar framtid 

så är jag helt redo för att komma ut i verkligheten och påverka. 
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