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Skollunchens effekt på utbildning,
hälsa och livsinkomst

Under 1950- och 1960-talet lanserade Sverige en reform som erbjöd näringsrika 
skolluncher kostnadsfritt till alla elever i grundskolan. Vår studie visar att detta 
skollunchprogram genererade betydande effekter på utbildningsnivå och häl-
sa, vilket också ledde till långsiktiga positiva effekter på inkomster. Elever som 
exponerades för programmet under hela sin grundskoleperiod fick tre procent 
högre livstidsinkomst. Denna effekt var betydligt större för elever från hushåll 
med låga inkomster, vilket innebär att programmet minskade den socioekono-
miska ojämlikheten i vuxen ålder. Vi tillskriver de uppkomna effekterna till det 
kraftigt förbättrade näringsintaget från skollunchen.

I Sverige serveras närmare 1,4 miljoner skolluncher per dag till en årlig 
kostnad om drygt fem miljarder kr (inklusive mat, personal och trans-
porter). Det motsvarar ca sex procent av skolans totala kostnader, se 
Livsmedelsverket (2015). 

Forskning visar att riktade insatser som förbättrar barns livsvillkor under 
de tidigaste levnadsåren kan ha viktiga långsiktiga effekter, men kunskap-
en är mindre om de långsiktiga effekterna av åtgärder som förbättrar hälsa 
och näring under barnens skolår (Almond m fl 2018). Offentligt finansierade 
skollunchprogram är intressanta i detta avseende eftersom det är särskilt vik-
tigt att inta kost med hög näringskvalitet under just skolåren (WHO 2006). 
Skollunchprogram har dessutom fördelen att en hög andel av barnen i dessa 
åldrar kan nås till en låg kostnad via utbildningssystemet. Men trots de stora 
potentiella vinsterna med skollunchprogram, och trots att de har existerat i 
olika former ända sedan 1940-talet i länder som Finland, Sverige, Storbri-
tannien och USA, har de långsiktiga effekterna av programmen visat sig 
vara svåra att utvärdera. Främst beror det på att det har saknats data på hur 
programmen har implementerats historiskt och att det har saknats varia-
tion i exponering till skolluncher mellan olika årskullar och skolor.1 Det är 
därmed inte klarlagt hur effektiva skollunchprogram är i förhållande till 
andra åtgärder som syftar till att förbättra livsvillkoren under uppväxten.2

1  Det amerikanska skollunchprogrammet är t ex federalt och har därmed en begränsad varia-
tion mellan stater, vilket innebär att kvasi-experimentella metoder har varit svåra att tillämpa 
(Hoynes och Schanzenbach 2015).
2  Skollunchernas näringsmässiga kvalitet har också ofta ifrågasatts i länder där (strikta) 
riktlinjer för lunchernas näringsinnehåll har saknats. I t ex USA har det debatterats om skol-
luncher har bidragit till ökningen av övervikt och fetma bland unga (Schanzenbach 2009). 
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Bristen på kunskap inom detta område återspeglas bl a i hur olika 
länders skollunchprogram, särskilt inom EU, ser ut. Sverige, Finland och 
Estland har sedan länge serverat näringsrika skolluncher till alla elever 
utan kostnad, medan barn i våra grannländer Norge och Danmark får ta 
med sig ett eget lunchpaket till skolan. Frankrike, Italien och Storbritan-
nien serverar skolluncher enligt en viss näringsstandard, men luncherna 
är behovsprövade och kostar en summa för de flesta familjer. Tyskland 
har antagit ett universellt skollunchprogram, men utan någon fastställd 
näringsstandard.

Kunskapsläget är dock något bättre angående de kortsiktiga effekterna 
av skollunchprogram, vilka överlag befinns vara positiva. Belot och James 
(2011) finner positiva effekter på skolresultat för 11-åringar av en reform, 
inspirerad av Jamie Oliver-kampanjen, med ambitionen att förbätt-
ra näringsstandarden för skolluncher i Storbritannien, medan Anderson 
m fl (2018) finner positiva effekter på testresultat för elever i årskurs 2–11 
i skolor i Kalifornien när vissa skolor tillhandahöll varuautomater med 
hälso sammare mat. Den enda tidigare studie som utvärderar de långsiktiga 
effekterna av skolluncher är Hinrichs (2010), som utvärderar effekten av 
en förändring i finansieringen av det nationella skollunchprogrammet för 
fattiga elever i USA på 1960-talet.  Studien finner inga effekter på längd, 
BMI eller självrapporterad hälsa, men finner däremot stora positiva effek-
ter på utbildningsnivå och antal skolår. Det är dock viktigt att betona att 
programmet som utvärderades inte omfattades av några strikta riktlinjer 
för näringsinnehåll – dessa infördes inte förrän 1995 i USA. En norsk studie 
analyserar de långsiktiga effekterna av ett program på 1920-talet som 
ersatte en varm måltid i slutet av skoldagen med en näringsrik frukost för 
barn med särskilda näringsbehov i större städer (Butikofer m fl 2018). De 
finner positiva långsiktiga effekter på inkomster och utbildning. Ingen 
tidigare studie har dock analyserat de långsiktiga effekterna av att införa 
näringsriktiga skolluncher, som dessutom är kostnadsfria för alla elever. 

I en nyligen publicerad artikel (Lundborg m fl 2021) analyserar vi de 
långsiktiga effekterna av den svenska skollunchreformen, där kommun-
er gradvis införde näringsrika skolluncher kostnadsfritt till alla barn i 
grundskolan. Skollunchreformen innebar strikta näringsstandarder för de 
måltider som serverades, vilka skulle innehålla specifika mängder protein-
er, vitaminer, kalcium och järn, innehålla ett maximalt fettinnehåll, samt 
utgöra en tredjedel av det dagliga kaloribehovet. Genom att använda oss 
av data över reformens gradvisa införande tillsammans med omfattande 
registerdata ställer vi frågan om införandet av reformen mellan 1959 och 
1969 förbättrade barns ekonomiska utfall samt hälsa senare i livet. Efter-
som näringsstandarderna för det svenska skollunchprogrammet liknar 
dem som nyligen diskuterats eller introducerats för motsvarande program 
i USA, Storbritannien och Tyskland, utgör vår utvärdering av det svenska 
skollunchprogrammet en unik möjlighet att förbättra vår förståelse av de 
långsiktiga effekterna av sådana program.
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1. Skollunchreformen – en beskrivning
Bakgrunden till reformen3 var en serie rapporter om näringsinnehållet i den 
mat som konsumerades i befolkningen, där barns konsumtion upp fattades 
som särskilt problematisk (SOU 1938:6).4 Förslaget om införandet av skol-
luncher (SOU 1945:47) betonade därför att förbättringen av näringsstan-
darden för barn var av särskild vikt och att tillhandahålla näringsrika skol-
luncher förväntades vara det mest effektiva sättet att uppnå detta mål (SOU 
1958:37). Skollunchen föreslogs bestå av nylagad varm mat med en tillräck-
lig mängd mikronäringsämnen, tillsammans med mjölk och bröd. Detal-
jerade riktlinjer för mängden vitamin A, B och C, protein, kalcium, järn, 
och fosfor fastställdes. Lunchen hade också en kvantitetsaspekt och skulle 
bidra med en tredjedel av det dagliga kaloribehovet (700–1000 kalorier 
beroende på ålder). För att hjälpa skolorna att säkerställda näringsinnehål-
let i luncherna framställde Skolöverstyrelsen normgivande lunchmenyer, 
ofta bestående av köttbaserade grytor, grönsaksbaserade soppor, fisk- och 
köttbaserade rätter och frukt-, bär- eller grönsaksbaserade rätter. Figur 1 
visar ett exempel på en sådan treveckorsmeny. Vid varje lunch serverades 
också 30 cl mjölk samt rågbröd med smör.

Skolöverstyrelsen gav också vägledning till kommunerna om hur man 
bäst organiserar skolluncherna genom att aktivt besöka skolor och ge infor-
mation om näringsrika ingredienser som kunde inhandlas lokalt. Skolöver-
styrelsen tillhandahöll också utbildningsprogram på flera olika nivåer där 
de mer omfattande grundutbildningsprogrammen för kökspersonal kunde 
vara upp till två månader, medan fortbildningsprogrammen ofta gavs som 
veckolånga kurser. De historiska dokumenten visar att praktiskt taget alla 
elever i en kommun som antagit skollunchprogrammet fick en närings-
rik skollunch (SOU 1958:37). Elevernas exponering för programmet kom 
därmed att styras av vilken årskurs de gick i när skolluncherna infördes, där 
antalet år med skollunch kom att variera mellan 0 och 9 år.

2. Hur infördes skollunchprogrammet?
I våra analyser studerar vi effekten av det gradvisa införandet av skollunch-
er i olika kommuner mellan åren 1959 och 1969.5 Under denna period 
införde 265 kommuner reformen, med ungefär ett lika stort antal kom-
muner per år.6  Brister på lokaler och kökspersonal har framförts som två 
huvudfaktorer som påverkade tidpunkten för reforminförandet (SOU 
1958:37). De kommuner som införde skolluncher efter 1958 var relativt små 

3  Se Virgin (1970) och Gullberg (2004) för en mer omfattande beskrivning.
4  Colombo m fl (2020) mäter näringsintaget från dagens skolluncher (samt från övriga 
måltider) för ett representativt urval av elever i årskurs 5 och 8 och finner att skollunchen utgör 
det kostintag som ger eleverna det största tillskottet av näring. Dock uppnår skolmaten inte 
fullt ut riktlinjerna för intaget av järn och vitamin D, se även Osowski m fl (2015).   
5  Anledningen till att vi fokuserar på perioden 1959–69 är att tidigare information om skol-
lunchernas införande inte är tillgänglig i Riksarkivet. 
6  739 kommuner hade infört reformen redan innan 1959. 
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och ofta belägna på landsbygden. Den genomsnittliga befolkningen var ca 
3 000 invånare, vilket motsvarade en tredjedel av det genomsnittliga antalet 
i de kommuner som antog reformen före 1959. Dessa faktorer påverkade 
troligtvis möjligheten att hitta personal för skolköken. 

En annan potentiellt viktig faktor för kommunernas beslut att ansluta 
sig till reformen var synen på om skollunchen skulle vara behovsprövad eller 
inte. Till en början var de lokala skolstyrelserna längre söderut mer negativt 
inställda till kostnadsfria skolluncher för alla elever, medan skolstyrelserna 
längre norrut var mer positiva. I Norrland hade det serverats gratis skollunch 
för de fattigaste eleverna ända sedan 1937 och innan reformen infördes var 
86 procent av de lokala skolnämnderna där positiva till införandet av refor-
men, medan endast 36 procent av de skånska skolnämnderna var positivt 
inställda (SOU 1945:47). Det faktum att allt fler kommuner trots allt antog 
reformen tyder på att information om fördelarna med skolluncher spred 
sig söderut och till slut även övertygade skeptikerna i de södra länen att 
byta åsikt. Figur 2 illustrerar vilket årtal olika kommuner införde reformen.  

1:a veckan
Måndag: Rökt korv, kokt blomkål eller annan grönsak, tomatsås, potatis.
Tisdag: Blandad grönsakssoppa. Smörgåspålägg: ost.
Onsdag: Stekta fiskfiléer, citron, potatis. Frukt.
Torsdag: Ägg med spenatstuvning, tomat. Smörgåspålägg: leverpastej.
Fredag: Leverbiff, råsallad, potatis.
Lördag: Bladad risrätt, bönor. Frukt.

2:a veckan
Måndag: Spenat- eller grönkålssoppa, ägg eller korv.  

Smörgåspålägg: ost.
Tisdag: Kalops, rödbetor, potatis. Frukt.
Onsdag: Grönsaksfat, ost- eller skinksås, potatis.
Torsdag: Inkokt strömming, skarpsås, sallad, potatis.
Fredag: Senapsbrynt fläskkorv, rotmos. Frukt.
Lördag: Makaronipudding, smörsås, rårivna morötter.

3:e veckan
Måndag: Stuvade fiskbullar, ärter, potatis. Frukt eller morotsbit.
Tisdag: Skånsk kålsoppa. Smörgåspålägg: ost.
Onsdag: Köttfärs, sås, tomat eller annan grönsak, potatis.
Torsdag: Potatisgratin. Frukt. Smörgåspålägg: korv.
Fredag: Leverstuvning, äppel- och vitkålssallad, potatis.
Lördag: Pannkaka. Frukt.

Figur 1
Typmatsedel

Källa: Skolöverstyrelsen (1958).
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År 1959 hade alla kommuner norr om, och inklusive, Kopparbergs och Gäv-
leborgs län redan infört reformen varför kartan enbart inkluderar län söder 
om den gränsen. Endast 31 (de vitmarkerade kommunerna) av 129 kom-
muner i de två länen längst söderut hade infört reformen innan 1959. När vi 
studerar vilka faktorer som påverkar tidpunkten för införandet av reformen 
mellan åren 1959–69 framstår geografi som en viktig faktor, medan fak-
torer som befolkningsstorlek och kommunernas genomsnittsinkomst inte 
påverkar. 

3. Hur påverkade skollunchprogrammet elevernas 
näringsintag?
Innan skollunchprogrammet infördes bestod de flesta elevers skollunch av 
ett lunchpaket hemifrån. Undersökningar vid den tiden tyder på att ca två 
tredjedelar av eleverna intog en lunchmåltid bestående av mjölk och två 

Figur 2
Tidpunkten för  

införandet av  
skollunchreformen  

i olika kommuner

Källa: Lundborg m fl (2021)

1967-69
1964-66
1959-63
-1958
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ostsmörgåsar. För de flesta eleverna innebar skollunchreformen därmed att 
man ersatte lunchpaketet med en varm näringsrik måltid med tillhörande 
mjölk och nyttigt bröd. För att förstå i vilken utsträckning reformen kom 
att ändra näringsinnehållet på lunchmåltiden är det intressant att jämföra 
lunchens näringsinnehåll före och efter reformen. 

En sådan jämförelse visar att skollunchprogrammet medförde en positiv 
”näringschock”.7 Den största förändringen återfinns för järn, som ökade 
från ~0,6 mg till 7 mg per lunch och för vitamin C, som ökade från 1,2 mg 
till 25 mg. Stora förändringar observeras också för intaget av vitamin A, 
som fyrdubblades, medan det för protein, fosfor och vitamin B blev ungefär 
en fördubbling av intaget. Den enda näringskomponenten som inte förän-
drades var kalcium. 

4. Data och metod
Uppgifterna om det gradvisa införandet av skolluncher mellan åren 1959 
och 1969 kommer från Riksarkivet. Genom att digitalisera historiska doku-
ment från Skolöverstyrelsen har vi fått tillgång till årsvis information för 
varje kommun på huruvida skolluncher serverades, antalet elever som 
serverades och kommunernas kostnader för skolluncherna.

Vi har vidare kopplat dessa historiska uppgifter till olika befolknings-
register för ca 1,5 miljoner elever födda under åren 1942–65. Våra utfalls-
variabler hämtas från inkomst- och utbildningsregistren, det militära mön-
stringsregistret, det medicinska födelseregistret, slutenvårdsregistret, det 
specialiserade öppenvårdsregistret samt dödsorsaksregistret. Vårt huvud-
sakliga utfall, livstidsinkomst, beräknas genom att summera årsinkomsten 
mellan 1968 och 2011 utifrån uppgifter i inkomst- och skatteregistret. För 
att länka föräldrar till barn använder vi oss av flergenerationsregistret. 

För att skatta effekten av införandet av skollunchprogrammet på ovan-
stående utfall använder vi en statistisk metod kallad difference-in-differences, 
där det underliggande antagandet är att elevernas exponering för skollunch-
er är så gott som slumpmässigt, givet att man kontrollerar för kommunfixa 
och födelsekohortsfixa effekter. I studien genomför vi en rad specifikations-
tester, som ger stöd för våra antaganden. 

5. Universell reform – universella effekter
Vårt första resultat är att både manliga och kvinnliga elever som expo-
nerades för reformen blev betydligt längre, vilket tyder på att förbättrat 
näringsintag utgör en viktig mekanism. Positiva effekter av reformen 
erhölls också för antal utbildningsår och att gå vidare till universitetsstud-
ier. Tabell 1 och panel A visar effekten av ett ytterligare års exponering till 
skolluncher på längd och utbildningsutfall. Koefficienterna indikerar att 

7  För detta ändamål använder vi Livsmedelsdatabasen (www.livsmedelsverket.se) som ger 
information om näringssammansättningen för mer än 2 000 livsmedel och rätter.
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manliga och kvinnliga elever som exponerades för skollunchprogrammet 
under grundskolans samtliga nio år blev 0,6 respektive 0,5 centimeter län-
gre, gick 0,3 år längre i skolan och har en två procentenheters större sanno-
likhet att börja på universitet eller högskola.8 

Våra två viktigaste resultat är dock de för livsinkomst. Skollunchpro-
grammet medförde betydande positiva långsiktiga effekter där elever som 
exponerades under hela sin grundskoleperiod fick tre procent högre livs-
tidsinkomst jämfört med elever som aldrig fick skollunch, se tabell 1 panel 
B och figur 3c. Vi finner dessutom en intressant heterogenitet i effekterna, 
där barn från den fattigaste kvartilen av hushåll gynnades mest av reformen, 
även om barn från alla hushåll gynnades till viss del – en universell reform 
som inkluderade alla elever ledde till universella effekter. Medan expo-
nerade elever från fattiga hushåll erhåller sex procent högre livsinkomst 
jämfört med icke exponerade elever, har elever från de rikare hushållen fort-
farande nytta av reformen och erhåller ca två procent högre livstidsinkomst, 
se tabell 1 panel B och figur 4. Avslutningsvis, längdförbättringarna och det 
ökade antalet utbildningsår förklarar något mer än hälften av effekten av 
skolluncher på livsinkomsten.

Vi finner inga långsiktiga effekter på dödlighet, sjuklighet, sjukskrivning 
eller på hälsoutfall för barn i andra generationen. Detta är i linje med att vi 

8  Figur 3a och b visar utvecklingen per år av exponering för skolluncher.

Tabell 1
Effekten av skol-

lunchreformen på 
hälsa, utbildning och 

livsinkomster

Utfallsvariabler

(1) (2) (3) (4) (5)

Panel A. Kortsiktiga hälsoutfall och utbildning

Längd
Män

Längd 
Kvinnor

Antal
skolår

Universitets-
studier

Antal år med 
skollunch

0,0678***
(0,0141)

0,0504***
(0,0158)

0,0300***
(0,0063)

0,0019**
(0,0009)

-

Panel B. Inkomster

Inkomst Inkomst
kvartil 1

Inkomst
kvartil 2

Inkomst
kvartil 3

Inkomst
kvartil 4

Antal år med 
skollunch

0,0035***
(0,0008)

0,0064***
(0,0013)

0,0027**
(0,0011)

0,0021*
(0,0011)

0,0022
(0,0018)

Panel C. Långsiktiga hälsoutfall

Mortalitet Sjukdagar Sjukhusdagar

Antal år med 
skollunch

–0,0001
(0,0003)

–0,0482
(0,6366)

0,0139
(0,0503)

Anm: Replikering av resultaten från tabell 4 i Lundborg m fl (2021). Robusta standardfel inom 
parentes. *** innebär ett p-värde<0,01, ** ett p-värde<0,05, och * p<0,1.
Källa: Lundborg m fl (2021).
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Figur 3a–c 
Effekter av skollunch-
reformen på längd, 
utbildning och livs-
inkomst

Anm: X-axlarna anger antal år individen var exponerad för reformen.
Källa: Lundborg m fl (2021).
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också finner att effekten av reformen på inkomsten är som störst fram till 
mitten av 30-årsåldern för att sedan avta. En förklaring till detta kan vara 
att hälsoeffekterna av skollunchprogrammet helt enkelt avtar över tid. Vi 
fann liknande resultat i en annan studie på svenska data, där effekterna av 
låg födelsevikt på inkomster också avtog med stigande ålder (Bharadwaj 
m fl 2018). En annan förklaring till avsaknaden av långsiktiga hälsoeffekter 
är att utfallen mäter allvarliga hälsoproblem och mortalitet i en population 
vars genomsnittsålder är 54 år. Det går inte att utesluta att effekter uppkom-
mer vid högre åldrar, när fler har utvecklat kroniska hälsoproblem och en 
större andel avlider. 

6. Alternativa mekanismer
Innan skollunchprogrammet infördes föll uppgiften att tillhandahålla 
skolluncher oftast på barnens mödrar. Ett annat viktigt motiv bakom 
skollunchprogrammet var att befria mödrarna från denna uppgift, i syfte 
att öka det kvinnliga arbetsmarknadsdeltagandet, vilket var ett viktigt 
politiskt mål vid tidpunkten (SOU 1945:47). En intressant aspekt av skol-
lunchreformen är att den potentiellt, utöver att förbättra näringsintaget 
för skolbarnen, även förbättrade hushållens ekonomi och ökade arbets-
kraftsutbudet för kvinnor/mödrarna. En annan potentiell mekanism är 
att programmet kan ha gjort det mer attraktivt för vissa elever att komma 
till skolan. Det är således inte säkert att de långsiktiga effekterna av skol-
lunchprogrammet enbart uppstod genom förbättrat näringsintag. För att 
undersöka dessa alternativa mekanismer samlade vi in   och digitaliserade 
uppgifter (från olika kommunarkiv) över antal dagar som eleverna varit 
frånvarande från skolan. Dessa data visar att skollunchreformen inte ledde 
till någon förändring i elevers närvaro, vilken var hög redan före reformen. 
Vi finner däremot att reformen ledde till små ökningar av både mödrarnas 

Figur 4
Effekten av skol-

lunchreformen på 
livsinkomst per 

kvartil av hushållens 
inkomster

Källa: Lundborg m fl (2021). 
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arbetskraftsutbud och hushållsinkomster, men dessa effekter framstår som 
alldeles för små för att kunna förklara effekten av skollunchprogrammet på 
barnens livstidsinkomst. 

Mot bakgrund av ovanstående resultat är en rimlig tolkning av våra 
resultat att effekterna speglar det förbättrade dagliga näringsintaget under 
skolluncherna, vilket gjorde eleverna bättre rustade att absorbera materi-
alet som presenterades i skolan. En sådan tolkning överensstämmer med 
resultaten i Belot och James (2011), som fann att skolresultaten förbättrades 
redan under det första året efter införandet av näringsrika skolluncher. 

7. Kostnader och intäkter
En viktig fråga är om intäkterna med skollunchprogrammet översteg dess 
kostnader och hur effektivt programmet är relativt andra (liknande) pro-
gram. Våra beräkningar visar att elever som exponerades för programmet 
under hela sin skoltid ökade sina livsinkomster med 102 000, efter att vi dis-
konterat framtida inkomster med tre procents ränta. Denna intäkt, i form 
av ökade livsinkomster, visar sig vara nästan fyra gånger så stor som kost-
naden för programmet, som inkluderar både kostnaden för maten (inklu-
sive löner) samt för lokaler och utrustning. Förhållandet mellan intäkter 
och kostnader ökar avsevärt om vi enbart fokuserar på barn i familjer med 
låga inkomster (de vars föräldrars inkomster tillhörde den lägsta kvartilen 
av hushållens inkomster). För dessa barn finner vi att intäkterna är sju 
gånger större än kostnaderna. 

8. Sammanfattning
Våra resultat visar betydande långsiktiga ekonomiska fördelar för de elever 
som exponerades för det svenska skollunchprogrammet. Programmet var 
dessutom kostnadseffektivt och ungefär dubbelt så kostnadseffektivt som 
det kända amerikanska ”Head Start”-programmet (Kline och Walters 
2016). Kostnadseffektiviteten är ännu större för barn från den fattigaste 
kvartilen av hushåll och i samma storleksordning som den som skattats för 
mycket selektiva välfärdsprogram som t ex de (återigen) amerikanska pro-
grammen ”Perry Preschool Project” och ”Carolina Abecedarian Project”, 
som båda riktar sig till barn under fem år från mycket missgynnade familje-
bakgrunder (Heckman m fl 2010).

Vi bedömer att våra resultat är relevanta för utvecklade länder i dag, 
även om det svenska skollunchprogrammet lanserades under 1960-talet. 
Sverige var vid denna tidpunkt ett välbärgat land, där det primära problemet 
bedömdes vara att föräldrar saknade kunskap om hälsosamma matvanor. 
Reformen kom att förändra näringsinnehållet i skolbarnens lunchmåltider 
genom att erbjuda ett alternativ till mindre näringsrika lunchpaket. Våra 
resultat är därmed av relevans för länder som i dag planerar att förbät-
tra, eller har förbättrat, näringsinnehållet i maten som serveras i skolan. 
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Resultaten visar även att programmet hade en inkomstutjämnande effekt, 
eftersom barn från de fattigaste familjerna gynnades mest. Samtidigt gyn-
nades alla barn av programmet, vilket understryker värdet av att göra skol-
lunchsprogram tillgängliga för alla skolbarn. Avslutningsvis, vår förhopp-
ning är att studien kan hjälpa till att skärpa argumenten för alla eldsjälar 
som jobbar för en näringsrik skollunch och bidra till att än fler skolor väljer 
delta i program som säkerställer skollunchens kvalitet.
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