
 

      
      Skolmatens transport 

 
at – vad är det egentligen? Är det bara någon nöd-
vändig massa i olika konstellationer vilket ger oss 
den energi vi behöver för att klara av de vardagliga 

sysslorna, alltså egentligen ingenting som bringar glädje och 
njutning hos människan? Måste maten smaka gott, vara nyttig, 
följa linjerna efter människors olika bantningsmetoder eller 
rent av vara billig? Spelar det någon roll vad maten innehåller, 
dess ursprung, transport och påverkan på miljön eller är det 
bara en kostnadsfråga? Vid sent fyrtiotal tillbringade en ge-
nomsnittlig svensk cirka 4 timmar åt matlagning, frukost, 
lunch och middag. På sextiotalet hade denna siffra sjunkigt till 
2,5 timme för att idag bara bestå av 14 minuter per dag, vil-

ket har gett oss mer tid till annat.1 I det forna Sverige var en 

måltid inte bara en god och billig vara som man på mindre än 
en kvart sammanställer och tuggar i sig. Måltiden utgjorde en 
stor del av vardagen där man samlades och åt, lade ned både 
tid och pengar på den. Idag är maten bara en nödvändig bi-
syssla som helst ska ta så lite tid som möjligt. Den ska vara 
snabb att tillaga, smaka gott och framför allt… vara billig. 
Hur blir då en vara billig? Svaret är, tillsatser. Det kan vara 
allt ifrån, smakförstärkare, sötningsmedel, emulgeringsmedel, 
antioxidationsmedel till surhetsreglerande medel samt olika 
former av konserveringsmedel. Dessa är kemiska ämnen som 
jämfört med de vanliga och naturliga råvarorna är mycket 
billigare att framställa och således blir även kostnaden för 
maten billigare.   

 Att maten svarar för en mycket viktig faktor i människors 
inlärande av ny information, är de flesta forskare eniga om. 
Men vad maten innehåller och vad dessa konstgjorda ämnen 
kan åstadkomma enskilt och tillsammans är inte fullt lika klar-
lagt. Faktum är att över 80 % av de tillsatser som vi dagligen 
kommer i kontakt med inte är tillräckligt undersökta för att 
kunna klassas som ofarliga och 95 % av dem har man nästan 
ingen kännedom om vad som händer då de blandas med andra 
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ämnen, den så kallade ”cocktail effekten.”2 Men även om att 
dessa ämnen dagligen förvanskar vår mat, så har vi alla ett val. 
De alldra flesta varorna som säljs i Sverige finns ingredienser-
na att läsa på förpackningarna, så att du som konsument har 
möjlighet att läsa om vad varan innehåller. Dock bara då du 
köper varan i butik, varje gång du besöker en restaurang, 
pizzeria eller framförallt ett skolkök, där de kanske viktigaste 
måltiderna dagligen serveras, så redovisas inte innehållet. 
Sedan skomåltidens intåg i Sverige under början av sjutiotalet 
har det varit en mycket lågt prioriterad fråga. Skolmaten har 
under åren fallit offer för stora besparingar, varför den med 
tiden allt mer har försämrats. År 1997 skrevs en ny skolag där 
kommunerna blev skyldiga att servera en skolmåltid per dag 
och elev. Vad som inte specificerades var dess innehåll. Maten 
fick och kan än i dag nästan innehålla precis vilka tillsatser som 
helst oavsett hur farliga de än misstänks vara, förutom de få 
som idag har förbjudigts. Är det då värt, just på grund av att 
spara pengar, att dagligen mata våra unga skolbarn, 180 dagar 
om året, med dessa ämnen som vi i praktiken inte har någon 
större kännedom om? Dessa unga är vår framtid och kommer 
inom några år själv bli föräldrar och uppfostra nästa genera-
tions unga. Problemet med den svenska skolmaten har under 
senare tiden blivit belyst i olika medier vilket fått beslutsfat-
tarna att börja tänka om. Men hur är läget i Kristinehamn, 
vilka ämnen matas vi med varje dag och vilka effekter har de? 

Det här är reportaget om en vanlig skollunch, under en vanlig 
dag på en helt vanlig skola i dagens Sverige. 
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När jag började med det här reportaget, var min ingående och 
största fråga, matens transport och ursprung, men jag har 
med tiden kommit underfund med att det var en mycket svå-
rare fråga än vad jag först anade, särskilt då inte ens företagen 
som levererar skolans livsmedel har något vetskap om ur-
sprung eller transport. Kristinehamns kommun beställer 
livsmedel ifrån i stort tre olika livsmedelsleverantörer. Serve-
ra, som är en av Sveriges ledande livsmedelsleverantörer och 
som stod för hela 27 % av den totala livsmedelsmarknaden för 
storköp år 2008, samt en omsättning på hela 6,8 miljarder 
kronor samma år.3 Leveranserna knyts ihop med hjälp av ett 
centrallager på hela 4500 kvadrat, beläget i Halmstad. 

Den andra leverantören är Familjen Dafgård, vilka kanske är 
mest kända för sin färdigmat och Piroger som finns att köpa i 
butik. Företagets totala omsättning mätte år 2007 upp till 
cirka 2 miljarder. Företagets kärna och följaktligen där fa-
briksanläggningen finns ligger i Källby. Det är där produktio-
nen av livsmedlet sker och där finns även Sveriges största 
pizzabageri. Den tredje och sista leverantören heter Menigo. 
Menigo är liksom Servera och Dafgård specialiserade på att 
leverera livsmedel till storkök på så kort och effektivt tid som 
möjligt. Med hjälp utav lager i åtta orter i Sverige, bland an-
nat i Karlstad, och cirka 900 anställda levererar de livsmedel 
till restaurangkök och skolkök som på Brogårdskolan i Kristi-
nehamn.4 Jag har varit i kontakt med samtliga av de tre leve-
rantörerna men ingen tycks vilja ta ansvaret för maten ur-
sprung. Jag ringer först till leverantörens huvudkontor som 
sedan kopplar mig till produktavdelning, som i sin tur kopplar 
mig vidare till transport för att slutligen åter hamna på pro-
duktavdelningen. Detta måste väl om inte tyda på att ingen 
vill kännas vid matens ursprung eller transportmetod. Frågan 
kvarstår? 

De olika leverantörerna levererar sina varor till köken under 
veckodagarna vartefter de tillagas i köket på Brogårdskolan. 
Råvarupriset per elev och dag ligger på Brogårdskolan i Kris-
tinehamn på 12,20 kr.5  

Denna siffra skiljer sig emellan skolorna då de har olika fysiska 
program, varför Presterad har den högsta siffran inom kom-
munen, menar biträdande kostchef Inga Olsson i en intervju, 
vilket ger en årskostnad på 2196 kr per år och elev då elever-
na går cirka 180 skoldagar om året och äter därefter. På sko-
lan studerar totalt 578 elever vilket blir en total årskostnad 
för råvaror på cirka 1 270 000 kr för hela brogårdskolan.  

Ofta är det färdigmat, hel eller halvfabrikat, det är väldigt 
sällan, för att inte säga aldrig, som det levereras riktiga och 
färska råvaror, säger en utav de anställda vid matbespisningen. 
Grönsaker kommer färdighackade och skivade, osten färdig 
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skivad och pankakorna 
färdigstekta i en brun 
kartong, klara för upp-
värmning. Personalen 
hävdar att de försöker 
att tillaga så mycket 
som möjligt ifrån grun-
den, dock finns ett stort 
problem. Kristine-
hamns kommun är 
styrda enligt Lag om 
offentlig upphandling, 
som kort sagt förhind-
rar kommunen att be-
ställa färska råvaror 
ifrån närproducerade 
bönder, menar biträ-
dande kostchef Inga Olsson. Lagen är stiftad av EU och finns 
som ett stöd för att inte utesluta något land, alltså val av livs-
medel ska ske hos det land som ger det bästa priset, således 
finns inget utrymme för närproducerade bönder med mycket 
lägre omsättning. Lagen ger inte heller något utrymme för 
önskemål om närproducerade råvaror, då detta också klassat 
som att utesluta någon. Kommunen får heller inte bry sig om 
matens ursprung, just på grund av den mycket omtalade EU 
lagen.6  

Men vet då bönderna om det här? Skulle de kunna öka sin 
omsättning av råvaror om de fick ett så stort inköp? Frågan 
kvarstår. Inga Olsson menar att det är upp till bönderna själva 
att lämna ett anbud. Att ta i kontakt med Servera och föreslå 
ett samarbete, men att de inte har gjort det. Samma Inga Ols-
son hävdar senare i intervjun att maten som serveras på sko-
lorna i Kristinehamns kommun håller en gemfört god stan-
dard. 

 Frågan är då om biträdande kostchef Inga Olsson, i huvudta-
get vet vad maten innehåller, eller är det så att hon blundar 
för sanningen för innehållet? För den mat som i praktiken 
serveras i skolköket på Brogårdskolan anser jag bär på allt 
annat än kvalitet. Jag har under ett flertal tillfällen besökt 
skolköket och samarbetat med personalen vid matbespisning-
en. Jag har läst innehållsförteckningen på diverse livsmedel, 
allt ifrån hamburgare, pankakor, naggets, såser till kryddor, 
och jag tror att även Inga Olsson hade instämt i att detta inte 
var att kalla som någon kvallitet. Jag har sammanställt inne-
hållet på en rad olika produkter som serveras på skolan och 
får till min förvåning läsa ämnen som Natriumglutamat, Natri-
umgyanulat, dinatriumminosinat, kaliumsurbat och butylhydroxia-
nisol, vilket enligt E – nummer serien benämns som E 621, E 
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627, E 631, E 202 respektive E 320 vilka är några riktigt far-
liga ämnen som misstänks kunna framkalla allt ifrån cancer, 
till njurskador, hyperaktivitet, hormonstörningar till lever-
skador. Ändå så äter vi den här maten. Vi kryddar vår mat 
med cancerogena ämnen. Vi äter köttbullar med en sås som 
har ämnen som misstänks kunna orsaka hyperaktivitet och 
försenad tillväxt.7 Är det då värt, just på grund av att tjäna 
pengar, att välja denna mat bara för att priset håller sig innan-
för ramarna för kommunens årsbudget?  Att dagligen mata 
våra barn, som är vår framtid, med ämnen som inte är or-
dentligt undersökta för att kunna klassas som ofarliga. Ska 
våra barn få vara försökskaniner för en rad olika tillsatser just 
på grund av att livsmedelsindustrin ska öka sin totala årsin-
komst?  Svar på detta på detta får jag när jag av ett helt annat 
ärende besöker kommunhuset för att ställa några frågor till 
kostchef Birgitte Brunsell, värt att nämna är att jag en halv 
timma innan fört ett samtal med Inga Olsson där hon hävdar 
att varken hon eller Brunsell hade tid för något samtal. Brun-
sell menar att ansvaret för tillståndet då det gäller skolmaten 
helt står hos föräldrarna, att någon större förändring av skol-
maten inte spelar någon större förändring hos eleverna. Att 
det är eleverna som efterfrågar den dåliga maten och att 
kommunens politiker och tjänstemän bara följer elevernas 
önskemål. Men då är frågan om inte detta kan ses som själv-
klart? Om elever sedan förskolan blir matade med konstgjor-
da ämnen/ kemikalier, 180 skolmåltider om året så är det 
inte så konstigt att förstå att eleverna väljer just den maten. 
De lömska och farliga ämnena som finns i vår mat lurar oss att 
tycka om mat som vi annars aldrig skulle äta. Detta är en i 
raden olika ursäkter jag stött på under mitt arbete med det 
här reportaget. Det Brunsell under detta möte gör, är att 
svära kommunen fri ifrån skuld och lägga ansvaret på elever 
och föräldrar. Hon kommenterar senare i en intervju att hon i 
detta uttalande inte gör det, men att det är det totala dagsin-
taget av livsmedel som bör förändras, alltså inte bara skolma-
ten utan även maten som serveras hemma. Men faktum är att 
åtskilliga elevers dagliga intag av livsmedel bara sker i skol-
matsalen. Att det finns ett starkt samband emellan bra och 
näringsrik konst och lärande, är de flest forskare eniga om, 
menar Skolmatens Vänner.  
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Nedan följer några exempel på riktigt farliga smakförstärkare 
som i ett flertal skolmåltider innehåller.  

 

Natriumglutamat E 621 

Natriumgyanulat E 627 

Dinatriuminosinat E 631 

 
Smakförstärkare som finns i chips, kryddor, buljonger, fär-
digmat, soppor, såser m.m. Misstänks orsaka svåra allergiska 
reaktioner, främst röda utslag, epileptiska anfall om man är 
epileptiker, fosterskador, Hortons självmordshuvudvärk, 
migrän, astmaattacker, stickningar i armar och fingrar, 
illamående, extrem vrede, försenad tillväxt, hormonstörning-
ar, leverskador, kvinnlig sterilitet och förstörda nervceller. 
Japanska forskare har upptäckt att glutamaterna på sikt förstör 
retinan (näthinnan) i ögat och kan ge sämre syn. 14 djurarter 
som under lång tid testats med ämnet har, enligt uppgift, fått 
hjärnskador. Ja så beskriver tillsats expert Tommy Svensson 
de olika glutamaterna i sin bok ”Handbok för den kräsne kon-
sumenten”. Tommy Svensson är författare och föreläsare 
inom ämnet och har mångårig erfarenhet av tillsatser. Både 
han och hans närmaste anhöriga har vid ett flertal tillfällen 
råkat ut för dessa tveksamma ämnens baksidor. Jag bestäm-
mer mig därför att kontakta honom och ställa frågan på vilket 
sätt dessa ämnen har drabbat honom och hans familj. Det visar 
sig vara så att hans dotter sedan födseln lidit av diabetes med 
förödande stora symtom. Som femåring låg hon i sin säng med 
kramper. Låg på nacke med fötterna emot väggen samtidigt 
som hon slog med händerna i väggen. Var ständigt orolig och 
Tommy viste inte hur han skulle gå till väga för att få sin dot-
ter lugn. Han litade blint på alla myndigheter och följde livs-
medelsverkets råd och äta fettsnålt och dricka lightprodukter, 
men syntomen blev bara värre och värre. Han matade vid 
detta stadium sitt barn med glutamater via chips och andra 
livsmedel för han trodde han gjorde rätt. Men då han efter att 
ha träffat en läkare som syftat på att hans barn var glutamatal-
lergiker så ändrade han sin kost. Han gav henne chips och 
dryck utan glutamat och aspartam, var sistnämnda ofta före-
kommer i lightprodukter då det är ett alternativ till socker. 
Flickans hälsa blev med tiden mycket bättre och idag reser 
hon jorden runt och ibland anländer ett vykort i hans brevlåda 
då hon berättar om vad hon varit med om under sina långa 
resor. Men vad var då som förstörde hennes första år i livet? 



 

 

Pannbiffens resa ifrån gård till tallrik 

 

Kalmar             Sävsjö              Västerås             Kristinehamn 

             160,6              336,9                 166,4                (km) 

Totalt: 66 mil (663,9 km)   
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Jo det var dessa grymma tillsatser som hon var allergisk emot. 
Just denna flicka visade stora symtom, men Tommy menar på 
att många ungdomar idag kan vara glutamatallergiker utan att 
veta om det. Han menar att glutamatallergin är så pass vanlig 
att det på en skola med över femhundra elever kan förekom-
ma nära femtio elever med överkänslighet emot glutamat. 
Mat påverkar oss mer än vad vi tror, säger han. Tommy 
Svensson menar att kosten som modern äter under gravidite-
ten har stor betydelse för hur barnen kommer att ha det un-
der sitt liv. Hans teori är att anledningen till att just hans dot-
ter lider av diabetes är för att hennes mor åt på tok för myck-
et chips innehållande glutamat då hon var gravid. Så här ut-
rycker han sig om saken. 
”Äter du tillsatsrik mat med misstänkta ämnen under din gra-
viditet så är risken stor att barnen kommer att få besvär med 
sjudomar som ADHD och aspergers sydrom. Men om du i 
stället väljer mat som innehåller riktiga råvaror så ökar chan-
sen för ett bättre liv.” 
 
Nu är det inte bara glutamaterna som är farliga, utan även en 
rad andra tillsatser som inte är tillräckligt undersökta för att 
kunna klassas som ofarliga. Hur många tillsatser som idag 
används i våra livsmedel är svårt att uppge men i Sverige finns 
det cirka 276 tillsatser som uppges med sitt E – nummer och 
19 utan. Faktum är att över 92 tillsatser blev tillåtna över en 
natt, då Sverige gick med i EU, efter att varit förbjudna att 
använda i vår mat i åratal.8 Man kan ju fundera på hur dagens 
politiker resonerar då dessa tillsatser är fullt tillåtna att bruka i 
vår skolmat då de misstänks kunna orsaka en rad olika sym-
tom. Kan det vara så att de som i praktiken har makten och 
bestämmer vår anbudslista inte har de kunskaper som krävs 
för att fatta ett klokt val? eller är det så att de ser emellan 
fingrarna och blundar för problemet. Jag ringer upp båda 
kostcheferna Birgit Brunsell och Inga Olsson på tekniska för-
valtningen i Kristinehamn för att höra deras kommentar. Inga 
Olsson hävdar att de har kunskap om det de beslutar om, 
samma gäller Birgit Brunsell. Men frågan är hur dessa tillsat-
ser ändå förekommer i vår mat. Svaret som jag får är som så 
många gånger tidigare, ekonomin. Nästan samtliga parter som 
jag frågat under det här reportaget hävdar att det är ekonomin 
som styr. Att det är alldeles för dyrt att servera riktig mat till 
dagens ungdomar som inom kort kommer att bli vår framtid. 
Men samtidigt som det är för dyrt att servera mat innehållan-
de riktiga råvaror i skolmaten så satsar kommunen på rättvi-
semärkt kaffe och ekologisk mjölk, lite för överpräktigt om ni 
frågar mig. För vad spelar det för roll om våra elever serveras 
ekologiskt mjölk och rättvisemärkt kaffe om maten innehåller 
ett flertal tillsatser, det ena väger inte upp det andra. Att ser-
vera riktig närproducerad mjölk och ordinärt kaffe för att 
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lägga dessa pengar på riktig och näringsrik mat kanske vore ett 
alternativ. Att inte bara som politiker se fyra år framåt till 
nästa mandatperiod, utan att se framåt och våga satsa på våra 
barn och deras framtid.  
Kanske det är så att denna typ av kunskap om vår mat lätt 
glöms bort du det blir aktuellt att spara pengar? För att hindra 
detta ringer jag upp Tommy Svensson för att försöka planera 
in en föreläsare för våra beslutsfattare samt elever för att på så 
sätt få dem att förstå vad som vi dagligen sätter i oss. När jag 
sedan lägger på luren har jag bokat in en föreläsning för både 
elever och beslutsfattare den 9 mars vilken kom att visa sig 
vara en succé. På plats i Brogårdskolans aula lyckas jag samla 
skolans skolbespisningspersonal, kommunpolitiker, kostche-
fer, elever och allmänhet i två 1,5 timmes långa föreläsningar 
om våra tillsatser i maten. Vad frekvensen av detta möte 
kommer att leda till är svårt att säga, men kunskap får man 
aldrig för mycket av. 
 
Min fråga angående skolmatens transport kvarstår. Min jakt 
på den frigående hönan och kossans betesmark fortsätter. Jag 
ringer upp företagen, pratar med dess ledning, men ingen 
tycks ha någon kännedom om råvarornas ursprung. Jag be-
stämmer mig för att börja spåra en låda med pannbiff som 
levereras av Servera. Utifrån batchnumret får jag reda på vart 
den tillverkas, vilket visar sig vara i sävsjö hos det Svenska 
företaget Svenska Hamburgare AB. Jag ringer upp företaget och 
pratar med produktionsansvarig som lämnar ut namnet på 
gården och slakteriet som just denna låda med pannbiff har 
sitt ursprung ifrån. Det visar sig vara KLS Kalmar slakteri AB. 
Vi befinner oss då i Kalmar, i södra Sverige vid gränsen till 
Öland. För att få en uppfattning om hur lång transportsträck-
an är ifrån gård till tallrik mäter jag upp den smartaste vägen 
med destinationerna Kalmar, Sävsjö, Västerås, Kristinehamn. 
Vilket ni ser på bilden nedan  

  
Bilden visar panbiffens resa igenom södra Sverige ifrån gård 
till tallrik. Den fraktas i flera steg och med flera mellanled. 
Den transporteras med en Scania lastbil som drar cirka 4 deci-
liter diesel per mil vilket i det här fallet skulle resultera i en 
total förbrukning på nära 266 liter diesel. Om vi då tänker oss 
att denna vara också serveras i Kiruna, och leveras av servera 

Distributionstid: 10 Veckor 



vars nordligaste lager ligger i Umeå, så ökar transport sträck-
an till hela 114 mil vilket skulle bli en total dieselförbrukning 
på 456 liter diesel.  
 
Sträckan som pannbiffen transporteras ifrån Kalmar till Kris-
tinehamn är i ett sådant här sammanhang att kalla som god-
känd. Förpackningsdatumet för just denna låda med pannbiff 
var daterat den 08.12.09 och då panbiffen nådde skolköket 
hade det hunnit gått nästan två och en halv månad, det vill 
säga 10 veckor. Datumet då den anlände var 15.02.10.   
 
 Men det finns varor på anbudslistan som har ett ursprung på 
betydigt längre distans.  
 
Jag har valt att i detta reportage redogöra en kycklingprodukts 
ursprung. Produkten jag valt är en låda med kycklingnuggets 
ifrån findus. Jag ringer upp lednigen för findus och blir efter 
ett tag kopplad till en person med tillräckligt på benen för att 
kunna ge mig ett vättigt svar.  Telefonisten menar att kyck-
lingens ursprung är Frankrike, men hur definierar ni då ett 
ursprungsland, frågar jag. Är det där hönan går och pickar 
med näbben, eller är det där den fileas. Det visar sig inte vara 
något av dem. Ursprungslandet är det land där kycklingen 
paketeras och förses med sås och eventuellt kryddor, alltså 
inte där hönan vandrade då den en gång var vid liv. Men jag 
vill ju inte veta vart kycklingen paketeras och förses med sås, 
det är inte ursprungsland för mig. Jag vill veta var hönan går 
och pickar med näbben, svarade jag på svar. Som svar fick jag 
att det vore svårt att uppge ursprung på alla produkter då en 
vara ofta består av många olika produkter, alla med olika ur-
sprungsländer. Det visade sig vara i Thailand som hönan en 
gång vandrade  
Efter att kycklingen nackats och fileas så lämnar den Thailand 
i ett containerfartyg och seglas till Bolonj i Frankrike, där den 
som tidigare sagts, paketeras och förses med sås, därefter 
seglas den vidare till Sverige för att sedan hamna på våra skol-
barns matbord.     
 

Joakim Olsson SP1B 

 

    


