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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie var att undersöka i vilken mån leverantörerna av skolmat i Lidingö 

kommun uppfyller de Svenska näringsrekommendationerna (SNR) som skollagen innefattar. 

Frågeställningar till näringsberäkningen: Hur ser energi- och näringsinnehållet i skolmat ut i 

förhållande till SNR? Finns skillnader, och i så fall vilka, i energi- och näringsinnehåll i 

förhållande till SNR? Frågeställningar till intervjuerna: Hur resonerar leverantörerna av 

skolmat kring vilka faktorer i planering och hantering som kan påverka näringsinnehållet i 

skolmaten? Finns skillnader, och i så fall vilka, i hur leverantörerna resonerar?  

 

Metod 

De metoder som använts i studien har varit kvalitativa intervjuer i kombination med en 

näringsberäkning. Intervjuerna har gjorts med de ansvariga för skolmatens planering och 

tillagning hos två leverantörer av skolmat i Lidingö kommun. Näringsberäkningen har gjorts 

utifrån recept som använts under en exempelvecka vardera som vi fått ta del av från 

leverantörerna. Som verktyg för att genomföra näringsberäkningen har ett kostdataprogram, 

Dietist XP, använts.  

 

Resultat 

Resultaten har varit att leverantörerna tillsammans får ett värde i näringsberäkningen som 

ligger nära SNR:s rekommendationer. Sett var för sig kan man se stora skillnader då ena 

leverantören ligger relativt nära riktlinjerna i samtliga avseenden medan den andra brister på 

fler punkter näringsmässigt. Vi har även sett skillnader i leverantörernas rutiner, avtal med 

kommunen, resurser samt personalnens kompetens. De faktorer som kan påverka 

näringsinnehållet i skolmaten enligt leverantörerna var bland annat olika tillagningsmetoder 

som kokning och stekning samt även långvarig varmhållning. 

 

Slutsats 

Den slutsats vi kan dra är att näringsberäkningar som är gjorde på ett korrekt sätt är en 

förutsättning för att kunna kvalitetssäkra skolmatens energi- och näringsinnehåll. Utbildning 

och kompetens är en betydande faktor i arbetet med skolmaten.  
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1 Inledning  

1.1 Introduktion  

Skolmaten har kommit att bli ett hett debattämne och figurerar idag allt oftare i media. I takt 

med att vi blir mer medvetna om kostens betydelse för hälsa och välbefinnande ställer vi allt 

högre krav på de livsmedel som vi exponeras för. Varje elev äter cirka 1800 måltider under 

sin tid i grundskolan (Lundmark 2002, s.9). För många barn kan det vara den enda varma 

måltiden som de får i sig under dagen. Därför är det viktigt att maten innehåller näring nog för 

att tillgodose elevernas behov och att den smakar gott och ser inbjudande ut. Lagar och 

riktlinjer finns, men hur efterlevs de av leverantörerna av skolmat. Vi vill i och med den här 

uppsatsen undersöka i vilken mån leverantörerna av skolmat uppfyller de rekommendationer 

för näring och energi som Skollagen innefattar. Uppsatsen behandlar även hur leverantörerna 

resonerar kring vilka faktorer i planering och hantering som kan påverka näringsinnehållet i 

skolmaten. 

 

1.2 Definition av begrepp 

 SNR – Svenska Näringsrekommendationer. Riktlinjer för näringsberäkningen. 

 Essentiell – Livsnödvändig för kroppen. Vissa essentiella näringsämnen kan kroppen 

inte skapa själv utan de måste vi få i oss via kosten. Omega 3 är ett exempel på en 

essentiell fettsyra vi inte själva kan producera i tillräcklig mängd. 

 Näring – Vitaminer och mineraler. 

 Energi – Kroppens bränsle för att den ska fungera. Vi får i oss energi från protein, 

kolhydrat och fett. 

 Protein – Protein är nödvändigt för cellernas uppbyggnad, bildandet av hormon, 

enzym och immunförsvar. Protein innehåller essentiella aminosyror. Exempel på 

proteinrika livsmedel är kött och ägg. 

 Kolhydrat – Kolhydrater är det gemensamma namnet för stärkelse, kostfiber och 

olika sockerarter. Kolhydrat fungerar som energikälla för cellerna och hjärnan kan 

endast använda kolhydrat som energikälla. Exempel på kolhydratrika livsmedel är 

pasta, bröd och godis.  

 Fett – Energikälla. Det finns olika typer av fett: fleromättat, enkelomättat och mättat. 

Fett är nödvändigt för att kroppen ska kunna ta upp fettlösliga vitaminer. 

 Fleromättat fett – Innehåller essentiella fettsyror som exempelvis Omega 3. Sänker 
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kolesterolhalten i blodet. Fleromättat fett finns bland annat i fet fisk och linfröolja.  

 Enkelomättat fett – Sänker kolesterolhalten i blodet. Omättat fett finns bland annat i 

avokado och olivolja.  

 Mättat fett – Ökar mängden kolesterol i blodet. Finns bland annat i smör, bacon och 

choklad. 

 Fettkvalitet – För höga halter av mättat fett kan leda till igentäppta blodkärl vilket i 

sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Det är kolesterolet som täpper igen 

kärlen. Därför behöver en balans finnas mellan mättat fett och omättat fett eftersom 

det omättade sänker kolesterolet. 

 RDI – Rekommenderat dagligt intag. Exempelvis hur mycket av ett visst vitamin vi 

bör få i oss per dag. 

 Kcal – Kilokalorier. Mått på energi. 

 KJ – Kilojoule. Mått på energi. (1 KJ= 4,185 kcal) 

 E% - Andel av det totala energiintaget procentuellt sett. 

 Näringsberäkning – Man bryter ned ett recept och beräknar energi- och 

näringsinnehåll i varje enskilt livsmedel. Sedan sammanställs siffrorna och man ser 

vilket energi- och näringsvärde som måltiden har. 

      (Livsmedelsverket, 2011) 

1.3 Bakgrund  

Sveriges kommuner blev skyldiga att servera kostnadsfri mat till elever i grundskolan i och 

med skollagen 1997 (Lag 1997:1212 kapitel 4 paragraf 4 a). Den 1:a juli 2011 infördes en ny 

aspekt avseende skolmaten i Skollagen: 10 § ”Utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska 

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

utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.” (Skollagen) Från och med 1:a juli 2011 

ska skolmaten utöver att den ska vara kostnadsfri även vara näringsriktig. Vad som menas 

med näringsriktig framgår inte i lagen men enligt regeringen utgår man från Svenska 

näringsrekommendationers (SNR) riktlinjer. (Sveriges riksdag, Betänkande 2009/10:UbU21 

Ny skollag) 

 

En kartläggning som gjordes 2011 undersökte skolmaten med hjälp av kostchefer i landets 

289 kommuner. Kartläggningen visade bland annat att 43 procent av kommunerna sällan eller 

aldrig näringsberäknar den mat som serveras i de kommunala grundskolorna (Skolmatens 

Vänners 2011). I de kommuner där maten inte alltid näringsberäknas kan man inte veta om 
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den faktiskt lever upp till de krav för näringsriktighet som den nya lagen kräver.  

 

1.4 Forskningsläge 

Vi har granskat ett antal studier som behandlar näringsberäkning av skolmat samt vad som 

händer med näringen i livsmedel vid olika typer av hantering. 

1.4.1. Faktorer som negativt påverkar näringsinnehållet  

Vi kommer här visa resultat av tidigare forskning angående vilka faktorer som inverkar på 

näringsinnehållet i livsmedel. 

 

Berit Lundmark har behandlat kvalitetsbegreppet inom skolmåltiden i sin licentiatuppsats. 

Studien har definierat begreppet måltidskvalitet samt tagit reda på vad kvalitet innebär för de 

som arbetar med mathantering inom offentlig sektor. I sin studie kom hon fram till tre 

huvudområden som var karakteristiska för begreppet kvalitet. Dessa områden var: baskvalitet, 

service i samband med måltiden och miljöaspekter på måltiden. Begreppet baskvalitet rör 

maten i sig och inte hela måltidssituationen som till exempel miljön man äter i. I baskvalitet 

ingår delarna hygienisk kvalitet, näringskvalitet och ätkvalitet. (Lundmark, 2002). Den aspekt 

som berör vår undersökning är främst näringskvalitet. Med näringskvalitet menas hur väl 

maten når upp till SNR:s riktlinjer. Ligger maten i linje med rekommendationerna har den en 

hög näringskvalitet.  

 

Två examensarbeten som har undersökt hur riktlinjer för skolmat efterlevs har tittat på hur 

frekvent man näringsberäknar maten (Hellström & Sundblad, 2009; Conradsson & Skansen, 

2006). Dessa siffror pekar på att man inte kan säkerställa att näringskvalitet uppnås om 

näringsberäkning uteblir. Ytterligare en studie som undersökt kvaliteten på skolmat har, i 

likhet med Lundmark, kommit fram till att det ska vara en väl avvägd balans mellan att maten 

är hygieniskt säker, hälsosam och accepterad av eleverna. Studien pekar på att det är av stor 

vikt att personal som hanterar maten är utbildad. Resultaten visar att satsningar på just 

utbildning är en viktig del av kvalitetssäkringen av skolmaten (Roset & Gonzalvo, 2001). 

Eftersom Lundmark och Roset & Gonzalvo fått liknande resultat var det intressant för oss att 

titta på om metoderna de använt också är lika.  
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Både Lundmark och Roset & Gonzalvo har använt sig av litteraturstudier och enkäter. 

Lundmark har utöver detta även gjort intervjuer. Lundmark har i sin studie först arbetat med 

att definiera begreppet kvalitet och sedan gjort sin undersökning. En definition av begreppet 

kvalitet har inte gjorts i Roset & Gonzalvos studie vilket kan ha påverkat deras resultat då 

begreppet lämnats fritt för tolkning. Detta skulle kunna medföra att deras resultat får betraktas 

som mer subjektiva än Lundmarks som kan ses mer objektivt eftersom man utgått från samma 

syn på innebörden av begreppet kvalitet. 

 

 Licentiatuppsatsen har gett oss en överblick över skolmatens historia, klargjort relevanta 

begrepp samt visat på att skolmaten är ett ämne som kan undersökas med många olika 

infallsvinklar då det finns en mängd aspekter att ta i beaktning. Detta har underlättat valen vi 

gjort angående avgränsningar på så vis att Lundmark inspirerat oss till att smala av och gå 

mer på djupet på några få aspekter snarare än att skrapa på ytan.  

 

I boken Livsmedelsvetenskap (Jonsson et. al., 2007) och i en avhandling (Jonsson, 1980, s. 

122-130) anges att stekning, grillning, fritering, kokning, upphettning, höga sockerhalter, lågt 

PH, uttorkning, värme, syre och ljus inverkar på näringsinnehållet. I ett examensarbete har man 

fått resultatet att skolbespisningspersonal uttryckt sig kritiskt till den långa varmhållning (2,5 

timmar) av skolmaten som förekommer (Muñoz, 2010).  De menar att matens näringsinnehåll 

och smak då inte kan garanteras. Även Jonsson (1980, s. 132-134) förhåller sig kritisk till den 

långa varmhållningen och pekar på att varmhållning får ske under maximalt 2 timmar för att 

näringsförlusten inte ska bli alltför stor.  

1.4.2 Effekter av faktorers påverkan på livsmedel 

Vid varmhållning, kylning och tillredning blir näringsinnehållet påverkat då exempelvis 

mineraler och vitaminer kan lakas ur vid kokning. Jonsson menar att varmhållning av mat ska 

undvikas i största möjliga mån då det sker stora förluster av C- och B-vitamin. Även smak, 

konsistens och utseende försämras. Vid stekning, grillning och fritering använder man höga 

temperaturer vilket gör att näringsförlusten blir störst på ytan av livsmedlet. Det är den höga 

temperaturen och kontakten med syre som påverkar näringsinnehållet (Jonsson, 1980 s. 122-

130ff). Vid upphettning och varmhållning av fett kan näringsinnehållet och energiinnehållet 

påverkas på så sätt att det sker en förlust av essentiella fettsyror och fettlösliga vitaminer. Om 

man tillsätter fett i samband med till exempel stekning bör man vara medveten om att det, vid 

varmhållning av fett en längre tid vid en temperatur på 175°C, kan bildas cancerogena och 
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toxiska föreningar. Vid hög upphettning påverkas kolhydrat genom att stärkelse till viss del 

bryts ned (Jonsson, Fredholm & Gustafsson, 1992 s. 176-180ff). 

 

Protein påverkas av upphettning vid dels mycket höga temperaturer, dels under en längre tid. 

Det som sker är att proteinet drar ihop sig och tappar vätska som innehåller vattenlösligt 

protein, vitaminer och mineraler (Jonsson, 1980 s. 131-133ff). Mineralämnen kan urlakas vid 

kokning och frysning, framförallt kalium kan förloras. När det kommer till vitaminer beror 

näringsförluster på ett antal faktorer som; känslighet för värme, syre, ljus och surhetsgrad. 

Vitamin A, B och C som är vattenlösliga lakas ur vid kokning. (Jonsson et. al. 2007, s. 21-

25ff). Dessa resultat bekräftas även av en studie som har undersökt hur olika 

tillagningsmetoder orsakar förluster av vitaminer och mineraler (Lešková, et. al., 2006). Dessa 

resultat har varit värdefulla för oss att ta del av i arbetet med att utforma relevanta 

intervjufrågor samt att vi kunnat vara pålästa till intervjuerna för att kunna ställa följdfrågor 

och förstå deras fackspråk.  

1.4.3 Förekomst av näringsberäkning av skolmat 

Nedan presenteras studier avseende näringsberäkning av skolmat. Vi har valt att se till hur 

förekommande det är att näringsberäkna skolmat samt vilka aspekter det finns att ta hänsyn 

till när man gör näringsberäkningar. 

 

Muñoz (2010), Hellström & Sundblad (2009) och Conradsson & Skansen (2006) behandlar 

alla hur riktlinjer för skolmat följs i kommunala skolor. De tre studierna har haft olika 

tillvägagångssätt för att undersöka detta. Conradsson & Skansen skickade ut enkäter till 

måltidsansvariga och analyserade matsedlars innehåll i förhållande till riktlinjerna. Muñoz har 

i sin studie genomfört kvalitativa intervjuer med rektor, kommunens koststrateg, 

skolbespisningspersonal och lärare. Hellström & Sundblad har kombinerat de föregående 

genom att göra intervjuer med kostchefer och enkäter till skolbespisningspersonal.  

 

Studierna har fått blandade resultat gällande hur ofta skolmaten näringsberäknas. Två av 

studierna har fått resultatet att cirka hälften respektive en tredjedel av skolorna inte 

näringsberäknar maten (Conradsson & Skansen, 2006; Hellström & Sundblad, 2009), medan 

den tredje studien fått resultatet att all mat alltid näringsberäknas (Muñoz, 2010).  

 

Vi har diskuterat vad det kan bero på att studierna fått olika resultat. Det skulle kunna bero på 
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att Hellström & Sundblad och Conradsson & Skansen gjort mer kvantitativa studier medan 

Muñoz studie endast avser en enskild skola. Det gör att Muñoz resultat endast gäller för den 

aktuella skolan och inte säger något om hur ofta man näringsberäknar skolmaten generellt 

sett.  

1.4.3 Aspekter inom näringsberäkning 

I studien ”Meals offered in the national school lunch program and the school breakfast 

program” har man tittat närmare på näringsvärdet i den mat som serveras i Amerikanska 

skolor. Information samlades in kring vilka ingredienser och recept skolorna använde under 

en slumpvis utvald vecka för att sedan kunna analysera och bestämma närings- och 

energiinnehåll. Det registrerades även hur mycket mjölk och råvaror från salladsbarerna det 

gått åt under exempelveckan (Burghardt, Gordon & Fraker, 1995), s.188.  

Varje enskilt livsmedel näringsberäknades och därefter räknades näringsinnehållet per 

sammansatt måltid ut. De näringsämnen och vitaminer man studerat innehållet av var: protein, 

vitamin A, vitamin C, tiamin, riboflavin, vitamin B6, vitamin B12, niacin, folsyra, kalcium, 

järn, fosfor, magnesium och zink. De har utöver det tittat på energiinnehåll och fördelning av 

fett, protein och kolhydrat samt fettkvalitet.  

 

Burghart, Gordon & Fraker upplevde det som en svårighet att det fanns många olika alternativ 

att välja på då det gjorde det svårt att veta vad eleverna åt. De upplevde också att det var svårt 

att veta hur mycket eleverna tog när det var självservering. Därför var det oklart om 

beräkningarna speglade verkligheten. Dessa problem är något som inverkade på de 

avgränsningar vi valde att göra. Vi har utifrån dessa resultat kommit fram till att vi inte har de 

resurser som krävs för att undersöka näringsriktigheten i skolmaten när den väl serveras. En 

sådan undersökning skulle innebära att varje elevs portion skulle behöva vägas in med varje 

livsmedel separat. Det skulle bli alltför tidskrävande och känns överlag orimligt.  

 

Ytterligare fick Burghart, Gordon & Frakers studie fram att en genomsnitts lunch innehåller 

753 kcal, varav 31 g protein (17E%), 89 g kolhydrat (47E%), 31 g fett (38E%) varav 13 g av 

fettet var mättat (15E%). Man har räknat på att lunchen ska vara en tredjedel av det totala 

dagliga energiintaget. I studien framkom att 44 procent av skolorna erbjöd en lunch som 

motsvarade en tredjedel av det totala dagliga energiintaget. Man har tagit i beaktning att 

eleverna är i spridda åldrar och har olika behov av energi och näring. Om man jämför 

siffrorna ovan med SNR (Svenska näringsrekommendationer) så ska det mättade fettet inte 
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utgöra mer än 10E%. Endast 1 av de 515 skolorna som deltog i studien hade mindre än 10E% 

från mättat fett. Proteininnehållet behöver vara 15E% för att täcka behovet av essentiella 

aminosyror, alltså ligger den amerikanska lunchens proteininnehåll (17E%) relativt i linje 

med SNR. Kolhydrat ska utgöra cirka 55E% men om man tittar på siffrorna ovan bör 

framförallt en del av fettet, men även en liten del av proteinet, ersättas av kolhydrat.  

 

Då det är välkänt att USA tampas med en fetmaproblematik på befolkningsnivå kan man 

ifrågasätta deras höga innehåll av mättat fett i skolmaten. Även Sverige har fått ökade 

problem med övervikt och fetma och näringsberäkning av skolluncherna skulle kunna fungera 

som ett verktyg för att se att det mättade fettet och det totala energiintaget inte överskrider 

riktlinjerna. När man jämför de amerikanska skolluncherna med de amerikanska riktlinjerna 

överskred genomsnittslunchen rekommendationerna för fett, mättat fett, kolhydrat och 

salthalt. De flesta skolorna låg inte i närheten av riktlinjerna (Burghardt, Gordon & Fraker, 

1995). 

 

Studien var av hög relevans för oss då den på många sätt liknade vår undersökning och det 

bekräftade att det vi tänkt undersöka är genomförbart. Den bidrog även med att vi kom till 

insikt med att vi, på grund av resursbrist, behövde avgränsa oss till att endast undersöka 

näringsinnehållet i skolmat från leverantörerna. Det kan därför vara intressant för oss att 

jämföra våra resultat med den här studien då vi undersöker olika aspekter inom skolmåltiden.  

 

1.5 Syfte 

Syftet är att undersöka i vilken mån leverantörerna av skolmat i Lidingö kommun uppfyller de 

Svenska näringsrekommendationerna (SNR) som skollagen innefattar.  

 

 1.6 Frågeställningar 

• Hur ser energi- och näringsinnehållet ut i skolmaten i förhållande till SNR? 

• Finns skillnader, och i så fall vilka, i energi- och näringsinnehåll hos leverantörerna? 

• Hur resonerar leverantörerna kring vilka faktorer i planering och hantering som 

påverkar näringsinnehållet i skolmaten? 

• Finns skillnader, och i så fall vilka, i hur leverantörerna resonerar?  
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2. Metod 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i kombination med en näringsberäkning. 

Intervjuerna är tänkta att definiera vilka faktorer som påverkar näringsinnehållet i skolmaten 

samt hur näringsinnehållet i maten kan påverkas av dessa faktorer. Näringsberäkningen 

tillämpas för att få svar på hur närings- och energiinnehållet i skolmaten ser ut. I och med att 

kombinera metoderna får vi en bild över vad som styr näringsinnehållet från leverantörernas 

sida i både planerings- och tillagningsfas.  

 

2.1 Metodval 

Vi tittade på den tidigare forskningen när vi gjorde vårt val av metod. De studier vi baserade 

vårt val av metod på var främst de examensarbeten som presenterades i den tidigare 

forskningen (Muñoz; Conradsson & Skansen; Hellström & Sundblad). Eftersom Muñoz 

använde sig av intervjuer, precis som vi gjorde i vår studie var det viktigt för oss att granska 

hennes resultat och tillvägagångssätt. Den hon intervjuade kring frågorna om skomatens 

näringsberäkning var en kommuns koststrateg och det var också hon som gjorde 

näringsberäkningar i den aktuella kommunen. Därmed ansåg vi att Muñoz helt klart valt ett 

intressant och relevant objekt för intervju.  

 

Man får dock ta i beaktning att en intervju där man möts ansikte mot ansikte kan ha både 

fördelar och nackdelar. Det kan vara enklare att vara ärlig med att saker kanske inte håller den 

kvalitet de borde när man är anonym och fyller i till exempel en enkät än när man måste svara 

för allt personligen under en intervju. Det kan medföra att man under en intervju ger en mer 

förskönad bild. Det som talar för en intervju är att man som intervjuare får chans att förklara 

och omformulera otydliga frågor. Man kan också få mer uttömmande svar från respondenten 

(Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

I studien där man kombinerat metoderna intervju och enkät (Hellström & Sundblad, 2009), 

gör vi bedömningen att enkätfrågorna var svåra att förstå och att alternativen var för få och för 

tolkningsbara för att kunna analyseras i efterhand. Enkätmetodik har dock fördelen att 

generalisering utifrån resultaten möjliggörs och man kan nå fler personer då det inte är lika 

resurskrävande. En nackdel är att frågornas utformning kan missförstås och det är inte säkert 

att man får svar på det man söker. Det kan också bli svårt att gå djupt in på ett område då man 

inte har samma möjlighet att ställa adekvata följdfrågor. För de frågeområden som behandlats 
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i dessa studier anser vi att den mest lämpade metoden är att kombinera enkät och intervju 

eftersom man då både kan få ett kvalitativt djup samtidigt som man når den ”stora massan”.  

En förutsättning är dock att man lägger stort arbete på att utforma relevanta, förståeliga 

frågor.  

 

För våra frågeområden kom vi fram till att intervju kombinerat med näringsberäkning är det 

som var mest lämpligt. Då vår studie är kvalitativ och endast avser två leverantörer av 

skolmat var det mest relevant att använda oss av intervju för att få svar på de frågor vi hade, 

då de krävde djupgående svar med möjligheten att ställa följdfrågor. 

 

2.2 Procedur 

2.2.1 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes med tre av de som är ansvariga för planering, produktion och 

leverans av skolmaten i Lidingö kommun. Intervjuerna var halvstrukturerade då de liknade ett 

vardagssamtal men sökte förståelse för teman i den levda vardagsvärlden ur 

undersökningspersonens eget perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 43). Vi var framförallt 

ute efter ren fakta från leverantörernas sida kring vilka faktorer som påverkar skolmatens 

näringsinnehåll. Då vår intervju var halvstrukturerad arbetade vi utifrån en intervjuguide med 

förutbestämda frågeområden (Bilaga 2). Intervjuguider kan anpassas efter de olika personer 

som intervjuas men de måste vara jämförbara och till innehållet likadana, de behöver dock 

inte vara identiska (Trost, 2005, s. 50). Innan intervjuerna gjordes en pilotintervju med en 

anställd inom skolbespisningen. Pilotintervjun bekräftade att de frågor vi utformat var 

relevanta för våra frågeställningar. Några frågor i vår intervjuguide visade sig vara 

överflödiga och några behövde finjusteras för att bli tydligare.  

 

Intervjuerna pågick i 50 minuter respektive 40 minuter. Vi hade inte någon bestämd tidsram 

för intervjuerna utan lät dem ta den tid som behövdes för att få svar på våra frågor. Det gjorde 

att stämningen var avslappnad och man kunde stanna kvar på en fråga länge och gå djupt utan 

att behöva känna stress. Då vi båda var närvarande under intervjutillfällena agerade den ena 

intervjuare medan den andra antecknade. Intervjuerna har spelats in och transkriberats. Vi 

gavs även möjlighet att kontakta alla intervjupersonerna i efterhand om vi skulle känna att vi 

behöver få något förtydligat eller fråga ytterligare om.  
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 2.2.2 Näringsberäkning 

Näringsberäkningen gick ut på att, utifrån de recept vi tagit del av, bestämma skolmatens 

innehåll av protein, kolhydrat, fett (mättat, omättat, fleromättat samt kolesterol), vitamin B12, 

vitamin B6, niacin, tiamin, C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin (retinol), selen, järn, fosfor, 

folsyra, kalium, natrium, kalcium, zink, magnesium, karoten, riboflavin. Värdena jämfördes 

sedan med SNR:s riktlinjer avseende näringsbehovet hos en 10-13-årig inaktiv flicka. 

 

Vi fick ta del av recept med ingredienser och näringsberäkningar som utgör ett exempel på en 

typisk skolmatsvecka från de båda leverantörerna (ISS, Sodexo) av skolmat i Lidingö 

kommun. Materialet bearbetades i programmet Dietist XP, ett program där man kan 

näringsberäkna maten på ett djupare och mer ingående plan än vad leverantörerna har gjort. 

När vi gjort näringsberäkningen har vi fört in de recept vi fått med varje enskilt livsmedel för 

sig i programmet. Därmed togs alla ingredienser med i beräkning och vi tog hänsyn till 

tillagningsmetod. Den portionsstorlek som användes var samma som leverantörerna har 

konstruerat i sina beräkningar. Standardportionen såg olika ut från måltid till måltid. I 

programmet kan man välja vilka näringsämnen man vill ta i beaktning, se hur stort 

energiintaget är samt se fördelning av kolhydrat, protein och fett. Man kan även se 

fördelningen ingående på olika typer av fetter.  

 

En annan metod för näringsberäkning är att göra det manuellt. Man räknar då på att varje 

gram fett innehåller 9 kcal och att varje gram protein och kolhydrat innehåller 4 kcal vardera. 

Detta är något som vi anser är förlegat och ger för stor felmarginal. Vi får manuellt också bara 

ut energiinnehåll och inte något avseende vitaminer, mineraler och fettkvalitet. Därför anser 

vi att manuell näringsberäkning inte lämpar sig för vår undersökning. Det finns flera olika 

dataprogram utöver Dietist XP där man kan göra näringsberäkningar som till exempel Mashie 

och Matilda. Dessa program utgår dock i stort sett från samma principer som Dietist XP. 

Vilket program man väljer att arbeta i inverkar inte på resultatet utan det som är viktigt i valet 

av program är att man lär sig hur man arbetar i det. Det gäller också att det program man 

väljer tar hänsyn till alla aspekter man vill ta med i beräkningarna. Det som var avgörande i 

vårt val av program var framförallt tillgängligheten då de andra programmen inte är riktade 

till privatpersoner utan endast till offentliga storkök och liknande. Ytterligare något som 

talade för Dietist XP var att vi redan kände till programmet och visste hur man arbetar i det. 

Det har varit tidsbesparande för oss. Vi visste även att de näringsämnen vi vill ta i beaktning i 

vår undersökning fanns med där. Att själva näringsberäkna recepten från leverantörerna 
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möjliggjorde för oss att se till fler aspekter när vi näringsberäknar än vad leverantörerna gjort 

i sina egna beräkningar. Vi menar inte att de beräkningar leverantörerna gjorde var felaktiga 

utan snarare att våra är mer mångfacetterade. Vi nöjde oss till exempel inte med att se 

innehållet av fett utan ville även kunna se fördelningen av mättade-, omättade- och 

fleromättade fetter. Vi har gjort näringsberäkningen genom att bryta ned varje måltid och föra 

in varje enskilt livsmedel för sig.  

2.3 Urval 

Vi valde att koncentrera vår undersökning på leverantörerna av skolmat i Lidingö kommun. 

Vi har gjort ett så kallat bekvämlighetsurval då vi sedan tidigare känner till området och då vi 

ville att det skulle vara möjligt att möta leverantörerna personligen för intervjuerna. Det finns 

två leverantörer av skolmat i Lidingö kommun, ISS och Sodexo. De levererar till sju stycken 

kommunala skolor vardera, alltså totalt fjorton kommunala grundskolor. Den första intervjun 

gjordes med en person som arbetar som platschef i ett av ISS tillagningskök och den andra 

intervjun gjordes med två personer samtidigt, en kostekonom hos Sodexo samt en platschef i 

ett av Sodexos tillagningskök. Samtliga intervjuade var kvinnor.  

 

Vad gäller näringsanalysen är eleverna som leverantörerna förser med mat i olika åldrar, 

mellan 7 och 15 år gamla. Därför har vi valt att avgränsa oss till ett genomsnitt som avser det 

närings- och energibehov en inaktiv 10-13-årig flicka har. Vi har gjort valet att se till en 

inaktiv elev då näringsbehovet inte skiljer sig markant mellan aktiva och inaktiva utan det är 

framförallt energibehovet som skiljer sig. Det är också så att den största utmaningen 

näringsmässigt är de som inte har ett stort energibehov. Då måste mindre mängd mat 

tillgodose behovet och då är det extra viktigt att den maten faktiskt är näringsrik. Av samma 

anledning har vi valt att se till en flicka då energibehovet hos flickor är något lägre än pojkars. 

Därför har vi valt att fokusera på om den som behöver mindre energi ändå lyckas tillgodose 

sitt näringsbehov. Det finns olika riktlinjer för hur mycket och vad vi ska äta. Därför var det 

viktigt för oss att avgränsa oss till en av alla dessa rekommendationer. Vi har grundat vårt val 

utifrån Skollagen som i sin tur utgår från Svenska Näringsrekommendationer (SNR). Även 

Livsmedelsverket använder sig av dessa rekommendationer vilket är av hög relevans för oss 

då deras livsmedelsdatabas används i våra näringsberäkningar.  
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Rekommendationerna för en inaktiv 10-13-årig flicka lyder:  

 

Energiintag: 

 

 Det totala energiintaget bör vara 2055 kcal per dag 

 

Fett: 

 

 Det totala energiintaget av fett bör uppgå till 30E% 

 <10E% bör komma från mättat fett och transfettsyror 

 10-15E% bör komma från enkelomättade fettsyror 

 5-10E% bör komma från fleromättade fettsyror 

 1E% bör komma från omega3 samt omega6 fettsyror 

 

Kolhydrat: 

 

 Det totala energiintaget av kolhydrat bör uppgå till 50-60E% 

 <10E% bör komma från tillsatta sockerarter 

 

Protein: 

 

 Det totala energiintaget av protein bör uppgå till 15E%  

 

Salt: 

 

 Det totala energiintaget av salt bör inte överstiga 6 gram per dag. Det innebär 2,3 gram 

natrium per dag. 

 

 

Vitaminer och mineraler: 

 

Tabell 1 (Svenska Näringsrekommendationer, Livsmedelsverket) 

Rekommenderat intag av vissa näringsämnen, angivet per person och dag, för användning vid planering av kost för 

grupper. Behovet är lägre hos nästan alla individer 
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a) Avser den mängd som skall konsumeras, dvs. hänsyn måste tas till förluster vid beredning och tillagning m.m. 

b) Retinolekvivalenter; 1 retinolekvivalent (RE) = 1 µg retinol = 12 µg ß-karoten. 

c) a-tokoferolekvivalenter 

d) Niacinekvivalenter 

 

(Abrahamsson, et. al., 2006) 

 

Vi har även gjort ett urval gällande vilka näringsämnen vi ska ha med i vår analys. Dessa är: 

protein, kolhydrat, fett (mättat, omättat, fleromättat samt kolesterol), vitamin B12, vitamin B6, 

niacin, tiamin, C-vitamin, D-vitamin, A-vitamin (retinol), selen, järn, fosfor, folsyra, kalium, 

natrium, kalcium, zink, magnesium, karoten, riboflavin. Anledningen till att vi valt att avgränsa oss 

till just dessa näringsämnen är att det finns för lite vetenskaplig grund för att veta vilka 

rekommendationer som är lämpliga för övriga näringsämnen. Det är även dessa näringsämnen som 

analyserats i den tidigare forskning som vi har granskat (Burghardt, Gordon & Fraker, 1995). 

Ytterligare en avgränsning som gjorts är att vi endast tagit hänsyn till den huvudrätt som serveras 

och inte tagit med det vegetariska alternativet i våra beräkningar. Vi gjorde den avgränsningen 

eftersom huvudrätten är den som konsumeras av flest elever och den är därmed mest intressant för 

oss att räkna på. 

 2.4 Validitet och reliabilitet 

En studie har hög reliabilitet om en mätning i stor utsträckning kan upprepas och få samma resultat. 

Reliabiliteten handlar därmed om säkerheten och noggrannheten i studien (Hassmén & Hassmén 

2008, s 122). Validitet handlar om ifall studien har lyckats att mäta det som var avsett att mätas. 
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Validiteten avgör studiens giltighet. (Hassmén & Hassmén 2008, s 136). Validiteten i vår studie kan 

påverkas av att leverantörerna själva valt ut vilket material de väljer att delge oss, vilket kan 

medföra att de valt ut något slags ideal som kanske inte speglar hur en vanlig vecka ser ut.  

 

Då ISS har dröjt länge med att delge oss de recept och näringsberäkningar som vi har blivit lovade 

ställer vi oss frågande till om materialet finns eller om de har skapat material bara för vår 

undersöknings skull. Vi befarar därför att detta kanske inte är något som annars förekommer i deras 

vardagliga arbete. Det kan medföra att vi inte mäter hur det är i verkligheten. 

 

Vi har lagt ned stort arbete kring utformningen av intervjufrågorna samt testat dessa i samband med 

en pilotintervju, vilket har stärkt validiteten. Programmet, Dietist XP, som vi använt för att göra 

näringsberäkningar utifrån de recept vi tagit del av från leverantörerna har inverkat positivt på 

validiteten då det använder samma referenser (Livsmedelsverket) som leverantörerna gör i sina 

beräkningar. Det gör att exakt de livsmedel de använt sig av går att söka upp i Dietist XP. 

Validiteten stärks eftersom näringsinnehållet i till exempel lingonsylt kan skilja sig mellan olika 

fabrikanter och därför är det viktigt att räkna på den sort som faktiskt använts.  

 

Reliabiliteten stärks då man lägger in varje livsmedel på samma sätt i programmet och man kan 

göra om detta flera gånger och få samma resultat. Validiteten stärks ytterligare av att programmet 

visar exakt de aspekter som vi avsett att mäta inom näringsspektrat. Intervjuguiden har gjort att 

samma frågeområden har behandlats på bägge intervjuerna vilket ökar reliabiliteten. 

 

De vi har intervjuat är ansvariga för skolmatens näringsriktighet och är därför lämpliga för oss att 

ställa våra frågor till. Vi har resonerat kring att validiteten och reliabiliteten kan påverkas av vilka 

kunskaper intervjuobjektet har inom området. Vid bristande kunskaper är det inte säkert att man får 

relevanta svar på sina frågor. Om kunskaperna brister är det också troligt att man får mer spridda 

svar och mätningen kan då inte göras om flera gånger och få samma resultat. Vad gäller vår studie 

har intervjuobjektens kunskaper gällande hur livsmedel påverkas näringsmässigt vid hantering varit 

något bristande vilket sänker validiteten på vår studie. Vi valde att intervjua dessa personer 

eftersom vi ville få svar på hur deras rutiner ser ut i tillagningsköken, vilka resurser de har i 

materialväg samt vilka avtal de har med kommunen. Det som kan tala emot vårt val är att de med 

störst kunskaper om vad som påverkar näringsinnehållet i livsmedel hade varit en nutritionist eller 

näringsfysiolog. Validiteten hade stärkts om vi intervjuat en nutritionist utöver de anställda hos ISS 

och Sodexo. Det genomfördes inte på grund av tidsbrist. 
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3. Resultat 

Nedan presenteras resultaten från näringsberäkningen av leverantörernas recept samt resultaten från 

intervjuerna. Näringsberäkningen visas med varje leverantörs exempelvecka för sig och är 

nedbruten så att den visar varje måltid samt ett genomsnitt för hela veckan. För fullständiga 

näringsberäkningar för Sodexo och ISS exempelvecka se bilaga 3 och 4. Intervjuerna redovisas med 

de svar vi fått kring de förutbestämda frågeområdena i vår intervjuguide (Bilaga 2). 

 

3.1 Näringsberäkning 

Här presenteras resultaten från näringsberäkningen av skolmaten från leverantörerna ISS och 

Sodexo. De redovisas dels i form av ett sammanställt medelvärde av leverantörernas båda 

exempelveckor, dels i detaljerad form med exempelmåltider. De båda leverantörernas 

exempelveckor jämförs även med varandra.  

3.1.1 Medelvärde 

Nedan redovisas ett medelvärde av de luncher vi tagit del av från leverantörerna.  Energiinnehåll, 

fördelning av fett, protein och kolhydrat, fettkvalitet samt innehåll av vitaminer och mineraler 

ställs i jämförelse med SNR. Vi har valt att redovisa leverantörernas sammanslagna värden 

eftersom att det ger en generell bild av hur skolmatens näringsriktighet ser ut i Lidingö kommun.   

 

Tabell 2: Energiinnehåll i medelvärdet i förhållande till SNR 

Energiinnehåll SNR Leverantörerna 

Kcal 685 657 

KJ 2867 2749 

Siffrorna visar att energiinnehållet är något lågt i förhållande till SNR. Dock saknas endast 28 

kcal vilket motsvarar ett halvt äpple (Livsmedelsverket). 

 

Tabell 3: Fördelning av fett, protein och kolhydrat i medelvärdet i förhållande till SNR 

Fördelning av fett, 
protein och kolhydrat 
  SNR Leverantörerna 

Fett 30E% 32.7E% 

Protein 15E% 19.6E% 

Kolhydrat 55E% 47.5E% 

Av värdena kan man utläsa att andelen fett och protein ligger över SNR medan kolhydrat 

ligger under. En liten del av energin från fett och protein borde egentligen komma från 

kolhydrat för att rekommendationerna ska uppnås. 
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Tabell 4: Fördelning av fettkvalitet i medelvärdet i förhållande till SNR 

Fettkvalitet SNR Leverantörerna 

Fleromättat 5-10E% 1.93E% 

Enkelomättat 10-15E% 6.32E% 

Mättat <10E% 7.68E% 

 

Det mättade fettet ligger på en nivå som överensstämmer med SNR då det utgör mindre än 10E%. 

Däremot bör innehållet av det enkel- och fleromättade fettet vara högre än vad det är.  

 

Tabell 5: Näringsämnen i medelvärdet som inte når upp till SNR:s rekommendationer.  

Vitaminer och mineraler SNR Leverantörerna 

Tiamin 0.33 mg 85.3% 

D-vitamin 2.5 mcg 57% 

Selen 13.3 mcg 45.5% 

Fiber 10 g  77.2% 

Zink 2.66 mg 79.8% 

Magnesium 93.3 mg 71.2% 

Järn 3.66 mg 76.9% 

 

Tabellen visar SNR:s rekommenderade värden för vitaminer och mineraler samt hur 

leverantörerna procentuellt sett uppfyller värdena. Av siffrorna kan det utläsas att de vitaminer och 

mineraler som det råder störst brist på är D-vitamin och selen. 

 

3.1.2 Skillnader mellan leverantörernas exempelveckor 

Här bryts medelvärdet ned och leverantörernas exempelveckor redovisas var för sig. Vi vill visa 

de skillnader som finns då medelvärdet vi tidigare presenterade inte säger något om dem som 

enskilda leverantörer. Tillsammans kan de få bra värden men när man delar på dem kan eventuella 

brister framstå som kanske annars kompenseras och inte syns i ett gemensamt medelvärde. Nedan 

presenterar vi varje leverantörs medelvärde sett över exempelveckan. 

 

3.1.2.1 Sodexos exempelvecka 

Tabell 6: Energiinnehåll i Sodexos exempelvecka i förhållande till SNR 

Energiinnehåll SNR Sodexo 

Kcal 685 696 

KJ 2867 2913 
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Tabellen visar att Sodexo ligger väldigt nära SNR. De ligger endast 10 kcal över rekommenderat 

energiintag vilket motsvarar energiinnehållet i ett russin (Livsmedelsverket). 

 

 

Figur 1 – Fördelning av fett, protein och kolhydrat i Sodexos                 Figur 2 – SNR:s rekommendationer för fördelning  

                 exempelvecka               av fett, protein och kolhydrat

                        

 

Om man jämför figurerna ovan ser man att de är mycket lika varandra. Det visar att Sodexo nästan har 

en idealisk fördelning av fett, protein och kolhydrat sett över exempelveckan. Cirka tre procent av 

proteinet borde istället varit kolhydrat för att nå upp till SNR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – Fördelning av fettkvalitet angett i E% i Sodexos exempelvecka 
 

Det vi kan utläsa gällande fettkvaliteten är att det fleromättade fettet utgör 2,74E% vilket är för lite 

då det enligt SNR ska utgöra mellan 5-10E%. Även det enkelomättade fettet ligger för lågt då det 

enligt SNR bör ligga mellan 10-15E%. Det mättade fettet ligger i linje med SNR eftersom det utgör 

mindre än 10E%. 
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Tabell 7: Näringsämnen i Sodexos exempelvecka som inte når upp till SNR:s rekommendationer.  

Näringsämne SNR Sodexo 

D-vitamin 2.5 mcg 66.8% 

Selen 13.3 mcg 75.6% 
 

Samtliga vitaminer och mineraler räknades samman till ett genomsnitt för exempelveckan. Alla 

näringsämnen utom D-vitamin och selen uppnådde 100 procent av SNR eller mer. Innehållet av D-

vitamin uppgick till 66,8 procent av SNR medan innehållet av selen var 75,6 procent av SNR. 

 

3.1.2.2 ISS exempelvecka 

Tabell 8: Energiinnehåll i ISS exempelvecka i förhållande till SNR 

Energiinnehåll SNR ISS  

Kcal 685 618 

KJ 2867 2586 

 

Tabellen visar att ISS ligger under SNR:s riktlinjer. De ligger 67 kcal under rekommenderat 

energiintag vilket motsvarar energiinnehållet i en skiva vitt bröd (Livsmedelsverket). 

 

  

 

Figur 4 – Fördelning av fett, protein och kolhydrat i ISS                         Figur 5 – SNR:s rekommendationer för fördelning  

                 exempelvecka               av fett, protein och kolhydrat 

 

Figurerna ovan visar att fördelningen av fett, protein och kolhydrat inte överensstämmer med SNR. 

Innehållet av fett och protein är cirka fem procent för högt vardera i förhållande till SNR. Innehållet av 

kolhydrat behöver vara cirka tio procent högre för att nå upp till SNR.  
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Figur 6 – Fördelning av fettkvalitet angett i E% i ISS exempelvecka 

 

Här utgör det fleromättade fettet drygt 1E% vilket är en för liten del då det enligt SNR bör utgöra 

mellan 10-15E%. Det mättade fettet ligger i linje med SNR eftersom det utgör mindre än 10E%. 

Innehållet av enkelomättat fett är för lågt då det enligt SNR bör ligga mellan 10-15E%. 

 

Tabell 9: Näringsämnen i ISS exempelvecka som inte når upp till SNR:s rekommendationer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar de vitaminer och mineraler som inte når upp till SNR i sett över ISS exempelvecka. 

De flesta näringsämnen representeras till ungefär drygt 50 procent av riktlinjerna. De näringsämnen 

som det råder störst brist på är selen och D-vitamin på 35 procent respektive 47 procent. Fiber är det 

som ligger närmast SNR med sina 81 procent.  

3.1.3 Exempelmåltider 

Här redovisas den måltid som uppfyllt SNR:s rekommendationer till störst respektive minst del. 

Den måltid som bäst stämmer överens med SNR var kycklinggryta med wokgrönsaker och ris. 

Den måltid som låg längst ifrån SNR:s riktlinjer var pangasiusfilé med kokt potatis och 

remouladsås. Vi har valt att redovisa detta eftersom vi vill klargöra hur mycket det faktiskt kan 

skilja sig från måltid till måltid. Eftersom leverantörerna gör sina beräkningar veckovis tas det inte 

hänsyn till närings- och energiinnehåll dag för dag och därför kan en rätt som är väldigt 

näringsfattig kompenseras av de övriga rätterna.  

Näringsämne SNR ISS 

Tiamin 0.33 mg 57% 

D-vitamin 2.5 mcg 47% 

Selen 13.3 mcg 35% 

Fiber 10 g  81% 

Zink 2.66 mg 58% 

Magnesium 93.3 mg 52% 

Järn 3.66 mg 56% 

Fosfor 233,3 mg 59% 
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3.1.3.1 Kycklinggryta med wokgrönsaker och ris 

Tabell 10: Energiinnehåll i exempelmåltid 1 i förhållande till SNR 

Energiinnehåll SNR Kycklinggryta 

Kcal 685 666 

KJ 2867 2787 

 

Måltiden ligger nästan precis i nivå med SNR och utgör en lunch som är tillräcklig energimässigt 

för en 10-13-årig inaktiv flicka utan att vara för energirik. För att nå upp till SNR saknas 19 kcal 

vilket motsvarar ungefär en tredjedels kokt potatis. 
 
 

 Figur 7 – Fördelning av fett, protein och kolhydrat i         Figur 8 – SNR:s rekommendationer för fördelning av 

               exempelmåltid 1              fett, protein och kolhydrat  

 

Värdena ovan visar att andelen fett är 26 procent vilket är något lågt i förhållande till SNR som 

rekommenderar 30 procent. Proteinet ligger i linje med SNR och kolhydrat ligger 3 procent för högt.  

 
Figur 9 – Fördelning av fettkvalitet angett i E% i exempelmåltid 1  

Figuren visar att det fleromättade fettet utgör 4E% vilket ligger under SNR:s riktlinjer på 5-10E%. 

Det enkelomättade fettet ligger även det under rekommendationerna då det utgör cirka 8E%. Enligt 

SNR bör det enkelomättade fettet ligga mellan 10-15E%. Det mättade fettet ligger under 10E% 
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vilket överensstämmer med SNR. Man kan utläsa att det mättade och det fleromättade fettet utgör 

ungefär lika stor del. Det är något som bör eftersträvas då de bör ligga i balans med varandra för att 

motverka för höga kolesterolhalter i blodet (Livsmedelsverket).  

 

Tabell 11: Näringsämnen i exempelmåltid 1 som inte når upp till SNR:s rekommendationer.  

Näringsämne SNR Kycklinggryta 

D-vitamin 2.5 mcg 96% 

Selen 13.3 mcg 69% 

Tabellen visar SNR:s rekommenderade värden för de vitaminer och mineraler som inte uppnås i 

måltiden. Det anges även till vilken del måltiden procentuellt sett uppfyller värdena. Siffrorna visar 

att måltiden nästintill uppfyller rekommendationen för D-vitamin då innehållet når upp till 96 

procent av SNR. Innehållet av selen ligger också under SNR och utgör 69 procent av 

rekommendationerna.  

 

3.1.3.2 Exempelmåltid 2: Pangasius med kokt potatis och remouladsås 

Tabell 12: Energiinnehåll i exempelmåltid 2 i förhållande till SNR 

Energiinnehåll SNR Pangasius 

Kcal 685 577 

KJ 2867 2399 

 

Måltiden ligger under SNR:s riktlinjer energimässigt då den innehåller 577 kcal. Det som saknas för 

att ligga i linje med SNR är 195 kcal, vilket motsvarar energiinnehållet i två bananer 

(Livsmedelsdatabasen, 2011). 

 

 

 

Figur 10 – Fördelning av fett, protein och kolhydrat i exempel-                  Figur 11– SNR:s rekommendationer för  

                        måltid 2         fördelning av fett, protein och kolhydrat
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Figurerna (10 och 11) visar att fördelningen av energi från fett, protein och kolhydrat inte 

överensstämmer med SNR. Fett och protein ligger cirka 10E% respektive 7E% i överkant medan 

kolhydrat ligger nästan 20E% i underkant. En klar obalans råder i måltidens komponering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 12 – Fördelning av fettkvalitet angett i E% i exempelmåltid 2 

 

Staplarna visar att fördelningen av fettkvalitet i måltiden inte överensstämmer med SNR. Det 

mättade fettet bör enligt SNR ligga i proportion med det fleromättade och ska enligt 

rekommendationerna inte utgöra mer än 10E%. Här utgörs 15E% av mättat fett samtidigt som 

endast 2,9E% kommer från fleromättat fett. Det fleromättade fettet ligger för lågt då SNR 

rekommenderar att det ska utgöra 5-10E%. Det enkelomättade fettet är det som ligger närmast 

riktlinjerna med sina 9,1E% då det bör ligga mellan 10-15E% enligt SNR.  

 

Tabell 13: Näringsämnen i exempelmåltid 2 som inte når upp till SNR:s rekommendationer.  

Näringsämne SNR Pangasius 

Tiamin 0.33 mg 75% 

D-vitamin 2.5 mcg 60% 

Selen 13.3 mcg 14% 

Fiber 10 g  75% 

Zink 2.66 mg 45% 

Magnesium 93.3 mg 68% 

Järn 3.66 mg 50% 

Fosfor 233,3 mg 73% 

 

Tabellen visar SNR:s rekommenderade värden för de vitaminer och mineraler som inte uppnås i 

måltiden. Det anges även till vilken del måltiden procentuellt sett uppfyller värdena. I den här 

måltiden är det flera näringsämnen som inte når upp till riktlinjerna. Selen och zink utgör störst 

brist då måltiden innehåller 14 procent respektive 45 procent av det rekommenderade värdet. 
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3.2 Intervjuer 

3.2.1 Faktorer som kan påverka näringsinnehållet 

ISS platschef tog upp de avtal som leverantörerna har med kommunen som en ledande faktor för 

näringsinnehållet. Generellt sett ska avtalen innefatta budget, hygieniska krav, utbildningsgrad hos 

personal, transportföreskrifter samt angivelser för hur mycket som måste lagas från grunden 

respektive hur mycket hel- och halvfabrikat som tillåts.  

 

ISS belyste att vissa hel- och halvfabrikat inte alls är bra ur en näringssynpunkt, däribland 

fiskpinnar varpå de själva panerar sin fisk. ISS platschef berättade att detta först möttes med 

motstånd från eleverna som ville ha vanliga fiskpinnar men att det var som en övergångsperiod 

och nu är den hemlagade varianten accepterad. Den andra leverantören, Sodexo, använder mindre 

hel- och halvfabrikat än vad deras avtal egentligen tillåter och lagar istället mer mat från grunden. 

Sodexo ansåg dock att utvecklingen har gått framåt vad gäller hel- och halvfabrikat så att det nu 

till exempel finns riktigt näringsriktiga köttbullar.  

 

ISS avtal innefattar även att de måste ha utbildade kockar i tillagningsköken, något som enligt 

tidigare forskning är en viktig aspekt i kvalitetssäkringen av skolmat (Roset & Gonzalvo, 2001). 

De måste också laga 85 procent av skolmaten från grunden samt erbjuda sex olika råkostalternativ 

vid salladsbuffén. Det ska även finnas frukt och mjukt bröd dagligen. Sodexo arbetar utifrån ett 

annat avtal som innefattar bland annat att maten ska levereras så att den inte behöver varmhållas 

mer än två timmar. Avtalet tillåter också att större andel hel- och halvfabrikat än ISS tillåts. 

  

Under intervjuerna togs olika tillagningsmetoder upp som faktorer som kunde påverka 

näringsinnehållet i skolmaten. Båda leverantörerna är medvetna om att C-vitamin lakas ur i vattnet 

vid kokning. De C-vitaminförluster som kunde ske i och med tillagning är tänkta att kompenseras 

med salladsbuffén. Båda leverantörerna tar, i likhet med Burghart, et. al. (1995) upp dilemmat att 

man inte vet om barnen överhuvudtaget tar sallad och det är svårt överlag att veta hur mycket mat 

de faktiskt tar.  

 

Ytterligare en aspekt vad gällde hur näring påverkades av tillagningsmetoder var fetthalten. En 

metod som användes för att få maten mer fettsnål var att ugnssteka så mycket som möjligt (enligt 

ISS platschef) eftersom att man då inte behöver tillsätta fett i samma grad. Kostekonomen hos 

Sodexo förklarade att de är medvetna om att fetthalten i deras mat ligger något högt i förhållande 
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till rekommendationerna. För att kompensera detta räknade de på en mindre mängd mjölk per elev 

(170 ml istället för 200 ml).  

 

Sodexo pekade också på att en viktig faktor för att kunna tillaga de olika råvarorna på ett ultimat 

sätt ur ett näringsperspektiv var att man har moderna, fungerande kök som klarar av den volym 

mat som ska lagas och har den utrustning som krävs. Sodexos platschef ansåg att de hade fina kök 

idag men det skulle kunna vara ännu bättre och då skulle ännu mer skolmat kunna lagas från 

grunden. 

 

Varmhållning av mat är något som den tidigare forskning vi granskat tagit upp som ett 

näringsmässigt problem (Jonsson, 1980; Jonsson, Fredholm & Gustafsson, 1992). Men 

leverantörerna ser inte varmhållningen som något större problem då det förlorade C-vitaminet 

enligt dem kompenseras med salladsbuffén. Jonsson studie visar även på att stora förluster av B-

vitamin sker vid långvarig varmhållning (Jonsson, 1980). B-vitaminförluster i samband med 

varmhållning togs dock inte upp som en näringspåverkande faktor från någon av leverantörerna.  

 

3.2.2 Planering 

På frågan om man näringsberäknar de recept som används svarar ISS platschef att de till viss del 

använder sig av Arlakökets storköksrecept och dess färdiga näringsberäkningar. Hon berättar även 

att man ibland inte använder recept i köken eftersom ”kockarna har det i huvudet”. Till sin hjälp 

har ISS platschef en dietist som hon kan rådfråga via telefon om hon känner sig osäker på något. 

Fullständiga näringsberäkningar finns inte alltid med i det dagliga arbetet i ISS tillagningskök. 

Hos Sodexo ser det annorlunda ut då de har en kostekonom anställd för att just komponera och 

näringsberäkna skolluncherna. Detta är något hon gör som en del i det vardagliga arbetet och 

beräkningar finns för varje enskild måltid och vecka. En standardnorm har även gjorts hos Sodexo 

för hur mycket bröd, smör, sallad, mjölk, ketchup och sylt med mera som en elev äter per lunch, 

vilket man tagit hänsyn till i näringsberäkningarna. Leverantörerna har använt sig av uppskattade 

standardportioner för hur mycket varje elev ska äta när de gjort sina beräkningar. Ett dilemma är 

att detta är just ett uppskattat mått som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. 

 

Något som underlättar planeringen är att arbeta med näringsberäkning i kostplaneringsprogram 

utformade särskilt för offentliga storhushåll. ISS använder en databas som heter DABAS där 

platschefen berättar att ”alla kända produkter finns”. Sodexo näringsberäknar i programmet Aivo. 
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När ISS och Sodexo gör sina näringsberäkningar tittar de framförallt på näringsinnehållet över en 

veckas tid då det kan variera mer dag för dag. Både ISS och Sodexo lägger stor vikt vid att maten 

ska vara god och tilltalande för eleverna utöver att den är näringsriktig. Därmed kan vissa 

populära rätter som till exempel pannkakor inte vara det ideala ur näringssynpunkt men då får man 

väga upp det de övriga dagarna.  

 

3.2.3 Rutiner 

Rutinerna för en vanlig dag ser relativt lika ut för ISS och Sodexo. Båda leverantörerna börjar sina 

förberedelser kl. 06.30. Tidpunkten för när maten sedan ska vara klar för leverans skiljer sig dock 

åt. ISS ska vara färdiga kl.10 medan Sodexo levererar mellan kl.9-9.30. Alla skolor som får mat 

levererad från ISS och Sodexo kokar sin egen potatis, pasta med mera så att varmhållningstiden 

inte ska bli för lång. ISS platschef berättar att de gör så eftersom till exempel potatis lätt tappar C-

vitamin och inte bör varmhållas mer än en timme.  

 

3.2.4 Skillnader i leverantörernas resonemang kring faktorers påverkan 

näringsmässigt 

Avtalen som leverantörerna har med kommunen är något som skiljer sig åt. ISS arbetar utifrån ett 

avtal där man endast får använda sig av en mindre del hel- och halvfabrikat i jämförelse med 

Sodexos avtal. Även synen på användande av hel- och halvfabrikat skiljer sig åt mellan 

leverantörerna. ISS associerar negativt till användandet av hel- och halvfabrikat i skolluncher och 

menar att produkterna inte är tillräckligt näringsrika. Sodexos kostekonom berättar att de inte 

använder sig i särskilt stor grad av färdiga produkter. De förhåller sig emellertid mer positiva till 

användandet av dessa då de menar att det idag finns näringsrika hel- och halvfabrikat. 

 

Frekvensen av att näringsberäkna maten är inte lika hög hos båda leverantörerna. ISS platschef 

berättade att maten inte alltid näringsberäknas med Sodexos kostekonom underströk att 

näringsberäkning bör vara en självklar del i det vardagliga arbetet. De använder sig också av olika 

metoder när de tar fram recept och näringsberäknar. ISS använder sig av DABAS, en databas med 

fakta om bland annat livsmedels näringsinnehåll. DABAS utgör en grund för näringsberäkning 

men man kan inte praktiskt göra beräkningar i det. Sodexo använder sig av 

kostberäkningsprogrammet Aivo, som fungerar som en databas över livsmedel kombinerat med att 

man kan göra näringsberäkningar av recept. 
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Även leveranstiderna för skolmaten ser olika ut hos leverantörerna. ISS mat leveras 30-60 minuter 

senare än Sodexos mat. 

3.3 Sammanfattning  

Generellt sett kan man utläsa att leverantörerna av skolmat i Lidingö kommun inte når upp till 

SNR:s riktlinjer. Skolmatens näringsriktighet har dock många aspekter (energiinnehåll, fördelning 

av fett, protein och kolhydrat, fettkvalitet samt innehåll av vitaminer och mineraler) och 

leverantörerna uppfyller riktlinjerna för en del av dessa. Båda leverantörerna har exempelvis ett 

energiinnehåll som ligger nära riktlinjerna. Det är viktigt att ha i åtanke att det inte är det exakta 

värdet som är viktigt när det kommer till energiinnehåll då det är orimligt att man ska ligga exakt 

på det värde som anges av SNR. Att det verkliga energiinnehållet skiljer sig från idealet med till 

exempel ett halvt äpple (28 kcal) är inget att lägga vikt vid. Detta är ovidkommande om man ser 

det till hela veckan totalt. Men om varje måltid skulle ligga 28 kcal över eller under SNR skulle 

det ge större konsekvenser, då det skulle innebära 140 kcal för mycket eller för lite sett till en 

vecka. 

 

Vad gäller fördelning av fett, protein och kolhydrat ser vi en viss skillnad mellan leverantörerna. 

Sodexo ligger i linje med SNR medan ISS fördelning inte stämmer överens med idealet. För att 

ISS ska uppnå rekommendationerna behöver en del av fettet och proteinet ersättas av kolhydrat 

vilket är samma justering som Burghart et. al. (1995) ansåg vara nödvändig i sin studie för att 

ligga i nivå med riktlinjerna. 

 

 Hos båda leverantörerna är fettkvaliteten det som avviker mest från SNR. Framförallt andelen 

fleromättat fett behöver ökas i förhållande till det mättade fettet. Dock skulle även det mättade 

fettet kunna minskas en aning eftersom SNR endast anger att det ska utgöra mindre än 10E%. På 

så vis skulle en mindre ökning av det fleromättade fettet räcka för att nå balans och de skulle 

kunna mötas halvvägs. Det mättade fettet ligger i linje med rekommendationerna på maximalt 

10E% hos båda leverantörerna till skillnad mot tidigare forsknings resultat där endast en skola av 

de 515 som deltog i studien erbjöd skolmat med mindre än 10E% från mättat fett (Burghardt, 

Gordon & Fraker, 1995). 

 

Stora skillnader har påvisats när det kommer till innehållet av vitaminer och mineraler. Sodexo har 

i sitt genomsnitt över exempelveckan två näringsämnen som inte når upp till SNR och dessa ligger 
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inte långt ifrån riktlinjerna. ISS har åtta näringsämnen som inte når upp till rekommendationerna 

och flera av dessa ligger långt under riktlinjerna. Vi drar slutsatsen att med ungefär samma 

energiinnehåll har Sodexo lyckats få in mer näring i maten än ISS. 

 

De två exempelmåltider som redovisats klargör att det kan se väldigt olika ut från måltid till 

måltid. Då leverantörerna gör sina beräkningar veckovis handlar det om ett kompenserande mellan 

näringsfattiga och näringsrika måltider. Man kan praktiskt sett servera en måltid med knappt 

varken näring eller energi om man ser till att kompensera det de övriga dagarna.  

 

Om man tittar på resultaten från näringsberäkningen kan man dra slutsatsen att avtalen inte var 

huvudfaktorn vad gäller näringsmässig påverkan. Som intervjuerna visade, hade Sodexo ett avtal 

som till exempel tillät mer färdiga produkter var de som kom närmast SNR:s riktlinjer i 

näringsberäkningen. Friare avtal behöver därmed inte korrelera med näringsfattig mat. Utifrån de 

svar vi fått från leverantörerna drar vi slutsatsen att näringsberäkning är ett adekvat verktyg för att 

kunna veta om maten ligger i linje med SNR. Därför bör Sodexo, som alltid näringsberäknar, ha 

en större medvetenhet gällande matens näringsinnehåll.  

 

Leveranstiden är något som påverkar hur länge skolmaten varmhålls. Då varmhållning innebär en 

förlust av näringsämnen (Jonsson, 1980) kan vi anta att Sodexo, som skickar sin mat tidigare än 

ISS bör få en större förlust av näringsämnen i samband med detta.  
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4. Diskussion   

Syftet med vår studie var att undersöka i vilken mån leverantörerna av skolmat i Lidingö kommun 

uppfyller de Svenska näringsrekommendationerna (SNR) som skollagen innefattar. En 

frågeställning vi arbetat utifrån var hur energi- och näringsinnehållet i skolmat ser ut i förhållande 

till SNR. Vi ville också ta reda på hur leverantörerna av skolmat resonerar kring vilka faktorer i 

planering och hantering som kan påverka näringsinnehållet i skolmaten. Utöver detta har en 

frågeställning handlat om att jämföra och kartlägga skillnader mellan leverantörerna på dessa 

frågeområden. 

4.1 Energi- och näringsinnehåll i förhållande till SNR 

Om man såg till leverantörernas värden var för sig gällande energiinnehållet i skolmaten fick 

Sodexo ett nästintill idealiskt värde medan ISS låg något under rekommendationerna. Trots att ISS 

inte låg långt ifrån SNR förhåller vi oss kritiska till deras låga värde med tanke på att riktlinjerna 

gäller för en 10-13-årig inaktiv flicka. Vi anser att maten de levererar även bör kunna tillgodose 

behovet hos en 15-årig, aktiv pojke. Eftersom det är den standardportion som leverantörerna 

använt sig av som vi tillämpat i våra beräkningar hade i stort sett samma portionsstorlek förts in 

även om normen varit den aktiva 15-åriga pojken. Resultatet hade då blivit att energiinnehållet 

hade legat långt under rekommendationerna. 

 

Vi resonerade kring de stora energi- och näringsmässiga skillnader som visade sig finnas mellan 

måltiderna. Vi förhåller oss kritiska till att det inte ställs några krav på maten sett till varje enskild 

dag utan endast över en veckas tid. Det gjorde att man en dag kunde få en måltid som var nästintill 

optimalt utformad i förhållande till SNR medan en energi- och näringsfattig måltid kunde serveras 

dagen därpå. Vi diskuterade även hur de elever som har idrott eller andra aktiviteter den dagen då 

energi- och näringsfattig mat serveras ska orka med en hel skoldag. Vi befarar att eleverna bör få 

svårt att hålla koncentration och ork uppe en hel dag i skolan om man inte får i sig tillräckligt med 

energi och näring från lunchen.  

 

Fördelning av fett, protein och kolhydrat var i linje med SNR hos Sodexo. ISS låg längre från 

riktlinjerna i det avseendet. Vi anser att en skev fördelning bör vara ett relativt lätt åtgärdat 

problem. För att veta fördelningen är det enligt oss en förutsättning att man näringsberäknat 

receptet. Har näringsberäkningen då exempelvis visat att måltiden innehöll för mycket fett bör 

man granska receptet och se om det finns livsmedel som kan bytas ut mot mer fettsnåla alternativ. 

Till skillnad mot Burghart, Gordon & Fraker (1995) fick vi resultatet att det mättade fettet låg på 
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en bra nivå utifrån SNR, alltså mindre än 10E%. Därmed behövde inte innehållet av fett minskas 

utan det fleromättade och enkelomättade fettet behövde istället utgöra en större del. Enligt vårt 

resonemang bör omättade fetter användas i större utsträckning i syfte att förbättra fettkvaliteten 

hos bägge leverantörerna när man komponerar och näringsberäknar måltider.  

 

Innehållet av vitaminer och mineraler var något som skilde sig åt mellan leverantörerna. Den 

största faktorn till att det skiljde sig åt var enligt vår mening frekvens och förekomst av 

näringsberäkning. Sodexo hade en kostekonom som är utbildad och har tid avsatt för att arbeta 

med näringsberäkning. ISS hade ingen som är anställd enbart för att näringsberäkna och 

komponera matsedlar. Där var det platschefen som, utöver sina andra åtaganden, skulle hinna med 

att sätta ihop matsedlar och näringsberäkna recept. Hur väl resultaten från näringsberäkningen 

stämmer överens med SNR verkar korrelera med den tid och utbildning som ligger bakom 

materialet som analyserats i våra beräkningar.   

 

Vår studie fick, i likhet med Conradsson & Skansen (2006) och Hellström & Sundblad (2009), ett 

resultat där förekomsten av näringsberäkning visade sig vara något bristande. Det var intressant att 

resultaten liknade varandra eftersom de val vi gjort gällande metod och omfattning skiljer sig åt. 

Då vår undersökning endast avsåg två leverantörer kände vi inte att vi kunde generalisera och säga 

att ungefär hälften av maten näringsberäknas. För att kunna göra det hade fler leverantörer av 

skolmat behövt tas med i beräkning. Det är viktigt att vara kritisk till sina resultat och se till vilka 

förhållanden som undersökts. Med tanke på att vi fick liknande resultat som Conradsson & 

Skansen och Hellström & Sundblad kan man tänka sig att våra resultat skulle kunna spegla hur det 

kan se ut hos många andra leverantörer i landet även om man inte kan generalisera utifrån dem.  

 

Om vår studie endast gjorts hos Sodexo hade vi i likhet med Muñoz (2010) studie fått resultatet att 

all mat alltid näringsberäknas. De resultat vi fått fram pekar på att stora individuella skillnader 

fanns när det kom till leverantörerna av skolmat, även mellan de som är verksamma inom samma 

kommun. Vi ifrågasätter att Muñoz (2010) endast tog med en skola i sin undersökning då hennes 

resultat därmed inte gav någon generaliserbarhet. Även vår studie kan kritiseras utifrån detta tänk 

då vi endast hade med två leverantörer i våra beräkningar. Det som talar för vår studie i det 

avseendet är att vi undersökte skolmaten i samtliga kommunala grundskolor (14 stycken) i en 

kommun samt att vi ytterligare undersökte leverantörernas resonemang kring vad som påverkar 

skolmatens näringsriktighet.  
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4.2 Faktorer som kan påverka näringsinnehållet i skolmat 

Utöver förekomsten av att näringsberäkna var det också en betydande faktor att beräkningen 

gjordes på ett korrekt sätt. För att göra en näringsberäkning bör en standardportion konstrueras. 

För att få en hög validitet på näringsberäkningen behöver standardportionen spegla verkligheten i 

så stor mån som möjligt. Detta upplevde vi i likhet med Burghart, Gordon & Fraker (1995) som en 

påverkande faktor då det kan vara svårt att säkerställa hur mycket eleverna faktiskt tog när det var 

självservering. Det var också svårt att veta hur mycket av det som tas som åts upp samt om 

eleverna tog den varierande kosten som man antagit i näringsberäkningen.  

 

En annan faktor som var betydande för att få ett resultat som speglade verkligheten var att de 

tillagningsmetoder som användes togs med i beräkningen. Detta var något som enligt våra resultat 

inte gjordes konsekvent hos leverantörerna. Vi förhåller oss kritiska till det eftersom den tidigare 

forskningen visade att livsmedels innehåll av vitaminer och mineraler påverkas av olika 

tillagningsmetoder som till exempel kokning och stekning (Jonsson et. al. 2007, Lešková et. al. 

2006). Forskningen visade även att innehållet av fett, protein och kolhydrat kunde påverkas av 

tillagningsmetoder (Jonsson, 1980; Jonsson, Fredholm,  & Gustafsson. 1992). Konsekvensen av 

att inte föra in tillagningsmetoden i näringsberäkningen bör därför enligt oss ge en felaktig 

beräkning i förhållande till verkligheten.  

 

Något vi också ställer oss frågande till var att Sodexo räknade in ketchup och sylt dagligen i 

standardportionen trots att det inte serverades till alla måltider. Sodexo valde även att räkna på en 

mindre mängd mjölk per elev än vad som annars var standard. De valde att göra det eftersom de 

ansåg att den övriga maten innehöll för hög andel fett och mindre mängd mjölk var tänkt att 

kompensera det. Vi är kritiska till detta kompensationstänk då vi anser att det endast rättar till 

siffrorna i näringsberäkningarna på ett teoretiskt plan medan ett glas mjölk praktiskt sett ändå 

rymmer mer än vad leverantörerna räknat på. Det finns enligt oss inget som talar för att eleverna 

skulle ta en mindre mängd mjölk bara för att leverantörerna valt att räkna på det. Vi har även 

diskuterat kring att verklighetsbundna näringsberäkningar bör ligga i leverantörernas intresse. Om 

den tid och de resurser som satsas ändå ger ett felaktigt resultat i slutändan ser vi ingen mening 

med att beräkningarna görs överhuvudtaget. Vi ställer oss frågande till om näringsberäkningar 

görs i syfte att säkerställa skolmatens kvalitet eller om de görs bara för att det ingår i avtalen.  

 

Rutinerna var ytterligare något som kunde påverka näringsinnehållet. En punkt som skiljde sig åt 

och som vi anser kan vara en betydande faktor ur näringssynpunkt är leverantörernas olika 
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tidsangivelser för när maten ska vara färdig för leverans. Eftersom Sodexo levererade maten 

tidigare än ISS befarar vi att deras mat därmed varmhölls under längre tid än ISS. Sodexos mat 

kunde skickas redan klockan nio och luncherna serverades fram till klockan ett. Det innebär en 

varmhållningstid på nästan fyra timmar vilket är dubbelt så länge som avtalet tillåter. Båda 

leverantörerna tog upp C-vitamin som det enda näringsämne som påverkas av varmhållning. Detta 

strider emot forskning som visar att både C- och B-vitamin går förlorat (Jonsson, 1980). C-vitamin 

utgjorde inte en brist enligt våra beräkningar men det gjorde däremot tiamin, som är ett B-vitamin. 

Vi ställer oss frågande till att leverantörerna inte tagit upp förlusten av B-vitamin eftersom de då 

troligtvis inte har gjort något för att ersätta bristen.  

 

Vi har även diskuterat att leverantörerna räknade med att salladsbuffén som ensam faktor skulle 

ersätta den näring som gick förlorad vid hantering och tillagning. Dels kan man inte vara säker på 

att alla elever tar sallad, dels måste salladsbuffén vara väldigt välkomponerad och anpassad till 

varje måltid för att tillgodose förlusterna. Utifrån de svar vi fick under intervjuerna anser vi att 

leverantörerna i för stor grad tar för givet att endast salladsbuffén ska kompensera näringsmässiga 

tillkortakommanden.  

 

ISS avtal var strängare gällande användningen av hel- och halvfabrikat jämfört med Sodexos som 

tolererade ett större användande. Om man ser till de resultat vi fick var det ändå leverantören med 

det ”sämre” avtalet som fick de bästa värdena i våra beräkningar av näringsinnehållet i skolmaten 

i förhållande till SNR. Även om man arbetade utifrån ett avtal som tillät ett stort användande av 

hel- och halvfabrikat så behövde man nödvändigtvis inte använda sig av den mängden som tilläts, 

utan mycket mat kunde ändå lagas från grunden. Vi ställer oss också frågande till varför de 

leverantörer som är verksamma i samma kommun arbetar utifrån olika avtal. För kommunens 

grundskoleelever skulle det kunna bli som ett lotteri då skolmaten ser olika ut i de kommunala 

skolorna och olika krav ställs på den.  

 

4.3 Slutsats 

Leverantörerna når inte upp till SNR:s riktlinjer utifrån våra beräkningar. Det som stämde bäst 

överens med SNR var energiinnehållet i skolmaten. Det som leverantörerna hade störst problem 

att efterleva var riktlinjerna för fettkvalitet, alltså fördelning av fleromättat-, enkelomättat- och 

mättat fett. När man delade på leverantörernas värden såg man skillnader, framförallt gällande de 

näringsämnen som saknas. Stora skillnader kunde utläsas mellan de enskilda måltiderna gällande 
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energi- och näringsinnehåll. Sodexos exempelvecka uppvisade en mindre brist på näringsämnen 

än ISS exempelvecka. Något som enligt våra resultat kan påverka näringsinnehållet var att de som 

är ansvariga för skolmatens utformning och tillagning visade sig ha bristfälliga kunskaper kring 

hur livsmedel kan påverkas av olika tillagningsmetoder. Att näringsberäkna som en del i det 

vardagliga arbetet har visat sig vara en betydande del för att säkerställa att skolmaten håller den 

näringskvalitet som SNR föreskriver. För att veta om skolmaten ligger i linje med SNR var det 

också en förutsättning att näringsberäkningen görs på ett sätt som i så stor mån som möjligt 

speglar verkligheten. Våra resultat pekar på att det är resurserna i form av tid och kompetens som 

avgör hur frekvent maten näringsberäknas.  

 

Sodexo låg närmare SNR:s riktlinjer än ISS inom samtliga aspekter som undersökts. De avtal som 

leverantörerna har med kommunen såg olika ut men våra resultat visade att de inte behöver styra 

matens näringsinnehåll. Vi kan i vår studie dra slutsatsen att skolmatens näringsinnehåll inte var 

något som avgjordes av en ensam faktor utan att många olika aspekter spelade in och behövde tas 

i beaktning. 

 

4.4 Framtida forskning 

Som vi nämnde tidigare vore det intressant att undersöka hur energi- och näringsinnehållet i maten 

ser ut när den serveras till eleverna i skolorna. Det vore också intressant att reproducera den här 

studien i andra delar av landet för att jämföra resultaten och se om det finns skillnader eller 

samband geografiskt och socioekonomiskt sett.  
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Bilaga 1 

 

Syfte:  

Att undersöka i vilken mån leverantörerna av skolmat i Lidingö kommun uppfyller de 

Svenska näringsrekommendationerna (SNR) som skollagen innefattar.  

 

Frågeställningar:  

 

• Hur ser energi- och näringsinnehållet ut i skolmaten i förhållande till SNR? 

• Finns skillnader, och i så fall vilka, i energi- och näringsinnehåll hos leverantörerna? 

• Hur resonerar leverantörerna kring vilka faktorer i planering och hantering som påverkar 

näringsinnehållet i skolmaten? 

• Finns skillnader, och i så fall vilka, i hur leverantörerna resonerar?  

 

Vilka sökord har du använt? 
Nutrition, High school, school, lunch, education, intermediate, semi-nutritious, school 

nutrition recommendations, dietary nutrient requirements, quality, control, youth, näring, 

skolmat, näringsriktighet, hantering av livsmedel, påverkan, hantering, varmhållning, 

retention, school lunch program, school meals,  

 

 

Var har du sökt? 
Pubmed, Svemed, DiVA, Google scholar, Livsmedelsdatabasen, Uppsatser.se,  

 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
Pubmed: school meals nutrition education quality control 

Google Scholar: Changes of vitamins and mineral retention factors in potato cooked by 

different methods 

Google Scholar: School lunch program 

Google Scholar: vitamin losses retention heat 

Uppsatser.se: skolmatens inverkan 

Uppsatser.se: Skolmåltider storkök 

Uppsatser.se: Skolluncher riktlinjer 

 

 

 

Kommentarer 
Det har varit svårt att hitta relevant forskning i databaser. Mycket av den forskning som 

använts har vi funnit utifrån litteraturlistor.  
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

 

Rutiner under dagen 

• Hur ser era rutiner ut en vanlig dag? 

• Hur länge varmhålls maten? 

 

Avtal med kommunen 

• Hur stor andel av maten lagas från grunden och hur mycket är halv- helfabrikat?  

• Hur komponeras salladsbuffén? 

• Har ni ändrat något i ert arbetssätt i och med den nya lagen? 

 

Näringsberäkning 

• Hur går näringsberäkningen av maten till? 

• Vilka faktorer kan påverka näringsinnehållet? I så fall hur? 

• Vad händer med näringen vid olika tillagningsmetoder samt vid varmhållning? 
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Bilaga 3 

 

Nedan presenteras resultaten från näringsanalysen av ISS skolmatsvecka på fem dagar. 

Pangasiusfilé med kokt potatis och remouladsås  

 

Figur 1: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för 

lunchen. 
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Figur 2: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

Figur 3: Verklig fördelning av fett, protein och kolhydrat.                         

Figur 4: Idealisk fördelning av fett, protein och 

                 kolhydrat. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 5: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

Tabell 1: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

             andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Kycklinggryta med ris 

 
Figur 6: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

Figur 7: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det      rekommenderade behovet för 

lunchen. 
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Figur 8: Verklig fördelning av fett, protein och kolhydrat.                         Figur 9: Idealisk fördelning av fett, protein och 

                  Kolhydrat 

 

 

 
Figur 10: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

Tabell 2: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

                andel av det dagliga rekommenderade intaget. 

Köttfärssås med spagetti 
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Figur 11: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för 

lunchen. 

 

 

 
Figur 12: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 



 47 

  
    Figur 13: Verklig fördelning av fett, protein                                          Figur 14: Idealisk fördelning av fett, protein  

        och kolhydrat.                    och kolhydrat. 

 

 

 

 

 
  Figur 15: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

Tabell 3: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

                andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Köttsoppa med mjukt bröd och ost 

 

Figur 16: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 
Figur 17: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

  
Figur 18: Verklig fördelning av fett, protein                                                Figur 19: Idealisk fördelning av fett, protein  

        och kolhydrat.                      och kolhydrat. 
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Figur 20: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

Tabell 4: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

           andel av det dagliga rekommenderade intaget. 

 

 

Pyttipanna med rödbetor 

 

Figur 21: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen 
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Figur 22: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

  
     Figur 23: Verklig fördelning av fett, protein                                        Figur 24: Idealisk fördelning av fett, protein  

        och kolhydrat.                  och kolhydrat. 

 

 

 

Figur 25: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 
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Tabell 5: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

           andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Bilaga 4  

Nedan presenteras resultaten från näringsanalysen av Sodexos skolmatsvecka på fem dagar. 

 

 Köttbullar med gräddsås, kokt potatis och lingonsylt 

Figur 26: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 
Figur 27: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 
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Figur 28: Verklig fördelning av fett, protein                                    Figur 29: Idealisk fördelning av fett, protein  

    och kolhydrat.            och kolhydrat. 

 

 

 
Figur 30: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

Tabell 6: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

           andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Skinksås med spagetti och röd linssallad 

Figur 31: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 

Figur 32: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 
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Figur 33: Verklig fördelning av fett, protein                                      Figur 34: Idealisk fördelning av fett, protein  

               och kolhydrat.                              och kolhydrat. 

 

 

 

 
Figur 35: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

 
Tabell 7: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

             andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Salsa- och ostgratinerad sej med kokt potatis 

Figur 36: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 

Figur 37: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 
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Figur 38: Verklig fördelning av fett, protein                                  Figur 39: Idealisk fördelning av fett, protein  

                      och kolhydrat.                              och kolhydrat. 

 

 

 

 
Figur 40: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

 

Tabell 8: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

             andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Kycklinggryta med wokgrönsaker och ris 

Figur 41: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 

Figur 42: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 
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Figur 43: Verklig fördelning av fett, protein                                      Figur 44: Idealisk fördelning av fett, protein  

                   och kolhydrat.                                     och kolhydrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

 

 

 

Tabell 9: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

andel av det dagliga rekommenderade intaget. 
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Varmkorv med hemlagat potatismos och BBQ majs 

Figur 46: Vitamin- samt energiinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 

 

 
Figur 47: Vitamin- och mineralinnehåll. Staplarna visar procentuell andel av det rekommenderade behovet för lunchen. 

 

 



 61 

 
Figur 48: Verklig fördelning av fett, protein                                      Figur 49: Idealisk fördelning av fett, protein  

                   och kolhydrat.                                     och kolhydrat. 

 

 

 

 

 
Figur 50: Fettsammansättning, procentuell andel av energibehovet för lunchen. 

 

 

 

Tabell 10: Energi-, vitamin- och mineralinnehåll, procentuell  

andel av det dagliga rekommenderade intaget. 

 

 

  

 


