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Vid Pedagogiska institutionen., Umeå universitet, bedrivs 
sedan något år tillbaka ett forskningsprojekt som går under 
arbetsnamnet Skolan och Kosten. Syftet med projektet är bl a 
att utifrån en kartläggning och analys av kommunernas och 
skolornas målsättning eller viljeinriktning identifiera 
elevernas matsituation i landet i allmänhet och betydelsen av 
skollunchen i synnerhet. Vidare att kartlägga hur och vad 
eleverna äter samt synliggöra de elever som avstår från 
skolmåltiden och varför man gör det.

Föreliggande rapport, som behandlar måltidsdrycker och 
mjölkprodukter i skolmåltidsverksamheten, utgör ett arbete 
som delvis är kopplad till skolor ingående i ovanstående 
undersökning men är även utvidgad till ett större antal 
kommuner
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ABSTRAKT

Syftet med denna undersökning var att kartlägga kommunernas riktlinjer 
beträffande måltidsdrycker och mjölkprodukter i skolmåltidsverksamheten 
samt att identifiera på vilken nivå dessa riktlinjer fastställts. Vidare har 
avsikten varit att kartlägga vilka drycker som förekommer i kommunernas 
skolor och vilka förändringar som skett de senaste åren. Avsikten har 
också varit att på vissa skolor beräkna elevernas faktiska intag av mjölk 
per dag från skollunchen samt att undersöka mjölkens temperatur vid 
serveringstillfället. Undersökningen syftade slutligen till att belysa 
skolmåltidspersonalens åsikter om måltidsdryckerna och hanteringen av 
dessa, samt att kartlägga i vilken utsträckning mellanmål tillhandahålls 
på skolorna. Undersökningen var uppdelad i två delstudier. Den första 
riktade sig till ansvariga kostchefer/ekonomiföreståndare i kommunerna. 
23 kommuner har deltagit. Den andra studien var kopplad till projektet 
"Skolan och Kosten". Bland de 28 skolor som totalt ingick i projektet 
gjordes ett urval av 12 skolor. De instrument som använts i undersökning
en har utgjorts av enkäter, intervjuer, observationer, fotografering och 
temperaturmätningar. Förutom omfattande enkätfrågor till kostchefer/ 
ekonomiföreståndare och skolmåltidspersonal om bl a utbud, hantering och 
önskemål beträffande måltidsdrycker, har cafeteria-/mellanmålsansvariga 
intervjuats. Dessutom har temperaturmätningar av mjölken utförts i 
samband med observationer vid serveringstillfället i matsalarna. 
Undersökningen representerar totalt ca 289 800 serverade måltider per 
dag i grund- och gymnasieskolan vilket utgör drygt 1/4 av det totala 
utbudet i landet. Av skolmåltidspersonalen deltog 75 personer i 
undersökningen.

Resultaten visade bl a att 22 av 23 kommuner serverade mjölk varje dag. 
Lättmjölk var den mjölksort som konsumerades mest som måltidsdryck i 15 
kommuner under läsåret 1986/87. Av andra måltidsdrycker var vatten 
vanligast. Mjölk (3 %) var den mjölksort som användes mest i matlagning
en. Undersökningen pekar också på vissa problem i samband med transport 
och hantering av måltidsdrycker, speciellt vissa förpackningar.
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BAKGRUND

Dagens skolmåltidsverksamhet

Få företeelser har debatterats så flitigt de senaste åren som skolmaten. 
Skolmåltidsverksamheten har debatterats både ur ekonomisk synvinkel 
samt ur politiska och ideologiska aspekter. Diskussionerna har gällt 
matens kvalitet, priset, miljön i matsalarna, andelen elever som äter, hur 
mycket de äter samt skolmatens betydelse för skolarbetet.

Bara de senaste tre åren har en hel del hänt på detta område. Några 
exempel:

LFR-projketet "Skolan och Maten" vilket genomfördes som en 
konferensserie där elever, hushållslärare, skolledare, Hem och skola, 
kostchefer, skolläkare, skolsköterskor samt politiker deltog. Konferen
serna hölls på åtta platser i Sverige, från Piteå i norr till Ängelholm i 
söder och resulterade i arbetsmaterialet Boken om skolmat.

Forskningsprojektet "Skolan och Kosten" vars syfte är att "identifiera 
elevernas matsituation i landet i allmänhet och betydelsen av 
skolmaten i synnerhet". Forskningen bedrivs vid Umeå universitet, 
Pedagogiska institutionen.

Det nya handlingsprogrammet för kost och hälsofrågor som antogs av 
styrelsen för Statens Livsmedelsverk (SLV) i april 1987. Där står bland 
annat att:

"Skolmåltiderna utgör i dag ett av de största kostproblemen. Flera 
undersökningar har visat att barnen öter betydligt mindre ön beröknat 
och att många inte alls öter i skolan utan föredrar att stilla sin 
hunger i nörmaste kiosk eller gatukök. Ett ordentligt mål mitt på 
dagen ör emellertid en nödvändig förutsättning för att växande barn 
och ungdomar skall orka prestera det skolarbetet kräver" (Vår Föda, 
nr 6, 1987).
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Ekonomiska och andra förändringar har inneburit att det blivit allt 
vanligare att båda föräldrarna i barnfamiljer arbetar heltid. Ofta medför 
detta att både barn och föräldrar äter sitt huvudmål i en skolmatsal 
respektive personalmatsal. För barnen kan det även innebära att de äter 
sin frukost på egen hand och att skolmaten blir den enda tillagade maten 
under dagen. Familjemedlemmarnas olika fritidsaktiviteter gör det svårt 
att samla hela familjen till en gemensam middag och den ersätts allt 
oftare av flera små mål under kvällen. Dessa förändringar ställer därför i 
än högre utsträckning krav på skolmåltiderna både ur energi- och 
näringssynpunkt men också som en fostrande och kunskapsgenererande 
del.

Det stora flertalet av landets kommuner försöker följa de närings- 
rekommendationer som SLV utarbetat för skolor. Där anges bland annat 
följande punkter:

Kostens innehåll av energi, protein, fett och kolhydrater har angivits 
till 25-33 procent av önskvärd daglig tillförsel.

För mineralämnen och vitaminer bör skollunchen ge 30 procent av 
rekommenderat dagligt intag.

Det anses angeläget att barn med lång skoldag eller lång resväg får 
ett mellanmål på eftermiddagen. Detta bör innehålla 10 procent av 
dagens hela energibehov det vill säga cirka 250 kcal (Vår Föda nr 8-9, 
1981). Se bilaga 1.

Det bör framhållas att ovanstående är rekommendationer och ej tvingande 
för kommunerna samtidigt som de är allmänt skrivna. Under de allra 
senaste åren har det dock höjts röster som menar att det måste till någon 
form av övergripande målsättning för verksamheten som är något mera 
utförlig.
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I det handlingsprogram som antogs av SLV:s styrelse våren 1987 kräver 
man att kommunerna måste fastställa en målbeskrivning för verksam
heten. I verkets målsättning heter det vidare:

"De flesta kommuner torde sakna en målsättning för sin skolmåltids- 
verksamhet. Ett fastställt mål för verksamheten skulle ge ökad tyngd 
åt det politiska ansvaret att ordna bra skolmåltider såväl vad gäller 
miljö som näringsinnehåll. Verket bör arbeta för att kommunernas 
politiska organ fastställer ett sådant mål, exempelvis att 90 procent 
av skolbarnen varje dag skall konsumera 70-80 procent av den mängd 
näringsämnen, som skolmåltiden är planerad att ge" (Vår Föda nr 6, 
1987, s 255).

Kommunerna satsar stora summor på undervisningen och skolans ambition 
är att inga elever ska misslyckas. Alla elever ska klara sin skolgång och 
inhämta en viss mängd kunskaper. Om ett samband mellan skolprestatio- 
ner och skolmaten kan påvisas, vilket många undersökningar också har 
visat (Nordlund, 1985) är det troligt att man från politiskt håll skulle 
prioritera dessa frågor mycket högre samtidigt som man såg till att skapa 
ekonomiska resurser för att kunna bedriva verksamheten på ett 
ändamålsenligt sätt.

Dryckeskonsumtionen i Sverige

"Livsmedel definieras i Livsmedelslagen som: matvara, dryckesvara, 
njutningsmedel eller annan vara som är avsedd att förtäras av 
människa, med undantag av vara på vilken läkemedelsförordningen 
äger tillämpning. Definitionen omfattar alltså även vissa varor som vi 
i dagligt tal inte brukar räkna som livsmedel, t ex alkoholhaltiga 
drycker och vatten. Människan behöver vätska för att överleva. Vi kan 
leva utan mat flera veckor men utan vätska kan man leva endast 
några dygn. Kroppen består till ca 2/3 av vatten och därför är vi 
känsliga för vätskeförluster. Speciellt barn är utsatta. Människans 
behov av dryck uppgår till 2-3 liter per dygn under normala 
omständigheter. Drygt halva behovet tillgodoses genom drycker och 
resten tillförs genom födan" (Näringsforskning nr M, 1987, s 123).

Vad dricker vi då i Sverige för att tillgodose vårt behov av vätska och har 
vi förändrat våra dryckesvanor? För att delvis besvara dessa frågor kan 
statistik över livsmedelskonsumtionen och kostundersökningar vara till 
hjälp. Kostundersökningen finns utförda både i Sverige och utomlands och
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även konsumtionsundersökningar, men när det gäller dryckesvanor så finns 
inte sådana undersökningar i samma omfattning.

Sedan början av 1940-talet svarar Statens Jordbruksnämnd för beräk
ningarna av livsmedelskonsumtionen i landet. Från dessa data beräknas 
den genomsnittliga konsumtionen per person.

Det finns också få kostundersökningar som visar vad man dricker, hur ofta 
och hur mycket. Det är förvånansvärt när man betänker att förutom 
vanligt vatten så dricker var och en i genomsnitt 530 liter per år av olika 
slags drycker. Per dag betyder det något mindre än en och en halv liter.

1986 betalade vi i Sverige drygt 35 miljarder kronor för inköpta drycker 
och det är ungefär 1/3 av livsmedelsutgifterna. 40 procent av beloppet 
gick till vin och sprit och 15 procent gick till dryckesmjölk. Hur 
konsumtionsvolymen fördelar sig på konsumtionsutgifterna framgår av 

figur 1.

Vin & Sprit 
Fruktdrycker 4% 
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Konsumtions-
volym
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Dryckesmjölk jfi 7*

Kaffe MH

i
1«H

Figur 1. Dryckesmarknaden 1986. Figuren hämtad från Mjölkspegeln, 
SMR, Årg 2, nr 1, 1987.
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I vårt industrialiserade land är utbudet av drycker mycket stort. När det 
gäller vatten så finns det få uppgifter som konsumtionen av dricksvatten i 
olika svenska befolkningsgrupper och det är lika dåligt i den internatio
nella litteraturen. En studie utförd i Uppsala beräknade vätskeintaget per 
kg kroppsvikt. Det låg ungefär på 120 ml/kg kroppsvikt och dygn för 
vuxna. Ungefär hälften av vätskeintaget var kranvatten. Små barn får i sig 
vatten genom den välling de dricker och vuxna dricker mycket vatten i 
form av kaffe eller te (Vår Föda 1986, Årg 38, nr 1, s 86-91).

Kaffe är den dryck som toppar dryckeslistan. 1976 drack vi ca 11 kg per 
person men sedan dess har en konsumtionsminskning ägt rum. Under 1986 
sjönk konsumtionen till knappt 9 kg per person. Det betyder ca 900 koppar 
kaffe (180 1) per person och år.

Dryckesmjölk kommer närmast efter kaffe på "popularitetslistan". Mjölk 
är av tradition ett av våra viktigaste baslivsmedel. Konsumtionen av mjölk 
har sjunkit under den senaste 10 årsperioden med i runt tal 12 liter per 
person (tabell 1). Vi dricker nu alltså mindre mjölk och det är samma 
tendens i många länder.

Konsumtionen av läskedrycker har under samma period ökat ungefär lika 
mycket som mjölken har minskat. 1986 drack vi k7 liter per person. 
SIFO-undersökningar har visat att det är några få procent som dricker 
läsk en eller ett flertal gånger per dag. De flesta konsumenter dricker 
läsk ett par gånger i veckan. Endast en liten del av läskedryckskonsum- 
tionen är mineralvatten och annat kolsyrat vatten.

Konsumtionen av drycker som saft och fruktdrycker har också förändrats. 
Nektar är en sötad produkt som har blivit populär. Alla konsumenter är 
dock inte medvetna om att produkten innehåller socker. Juice definieras 
som råsaft till vilken socker inte får tillsättas. Konsumtionen av juice har 
ökat betydligt. 1960 drack vi ungefär 1 liter per person och år och 
konsumtionen ligger i dag på cirka 7 liter per person och år, men då är
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även koncentrerad juice inräknad. Tabell 1 ger en översikt av dryckeskon- 
sumtionen 1976-1986.

Tabell 1. Konsumtionen av olika drycker, liter per person och år. Tabel
len är hämtad från Mjölkspegeln, SMR, Årg 2, nr 1, 1987.

1976 1986

Kaffe 226 180
Dryckesmjölk 163 149
Maltdrycker 59 50
Läskedrycker 35 47
Saft 34 36
Te 26 29
Fruktdrycker (Juice, Nektar, stilldrink) 27 22
Vin 9 12
Sprit 8 5

Totalt 587 530

Försök att teoretiskt räkna ut hur mycket mjölk en medelelev (mellan- 
stadieelev) dricker per skollunch har gjorts av Jacobsson (1986). Han kom 
då fram till en medelportion på ca 1,3 dl/mellanstadieelev. En högstadie
elev dricker enligt motsvarande beräkning ca 1,7 dl/skollunch.

Näringsinnehåll i måltidsdrycker

Aptit och törst är bra värdemätare på den mängd energi och vätska man 
behöver. Kroppen har dock ingen inbyggd värdemätare när det gäller 
matens och dryckens näringskvalitet.
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"Drycker innehåller - förutom vatten, mineral- och spårämnen, 
vitaminer, kolhydrater, protein, fett och alkohol i högst olika 
mängder. Betydelsen av drycker som källa för näringsämnen varierar 
därför - från dricksvatten, vars innehåll av mineral- och spårämnen 
oftast är så lågt att tillskottet saknar praktisk betydelse; till mjälk, 
som bör betraktas som ett näringsrikt livsmedel snarare än att 
jämföras med andra drycker.
1/2 liter per dag (eller motsvarande mängd ost) ger större delen av 
den vuxnes kalciumbehov och dessutom protein, vitaminer och 
spårämnen. Tonåringar (och gravida eller ammande kvinnor) behöver 
större mängd. Lättmjölk och mellanmjölk rekommenderas på grund av 
lägre fetthalt och högre vitaminhalt. Standardmjölk och gammaldags- 
mjölk ger stort och onödigt tillskott av mättat fett" (Näringsforskning, 
Årg 31, 1987, s 126).

Tabell 2. Näringsvärde per dl av några drycker.

Energi 
kJ kcal

Protein
g

Fett
g

Kol
hydrat

g

Alko
hol

g

Vita
miner

Mineral
ämnen

Lättmjölk 158 38 3,4 0,5 M - A,B,D Ca,K,P
Apelsinjuice 184 44 0,6 0,1 9,8 - C K
Lättöl 120 44 - - 3,8 1,8 - K
Läsk/cola-
dryck

150 36 - - 8,8 - - K

Vin 330 78 - - 2,4 9,9 - K
Starksprit 930 220 - - - 32 - -

Av vitaminer och mineralämnen har bara medtagits sådana som 
förekommer i halter av betydelse. Ca = kalcium, K = kalium, P = fosfpr.

Källa: SLV Livsmedelstabeller 1986.

Näringsinnehåll i några mjölksorter redovisas i tabell 3 a och 3 b.
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Tabell 3 a. Mjölk, innehåll per dl.

Energi Protein Fett Kolhydrater
kJ kcal g g g

Lättmjölk 158 38 3,4 0,5 4,8
Mellanmjölk 197 47 3,5 1,5 4,8
Standardmjölk 250 60 3,4 3,0 4,8
Gammaldags-
mjölk

290 70 3,4 4,1 4,8

Tabell 3 b. Mjölk, innehåll per dl.

Vit. A 
yg ret.ekv.

Vit. D
yg

B2
mg

B12
yg

Kalcium
mg

Fosfor
mg

Lättmjölk 45 0,38 0,18 0,49 109 93
Mellanmjölk 45 0,38 0,18 0,49 109 93
Standardmjölk 25 0,02 0,18 0,45 106 92

Källa: SLV Livsmedelstabeller 1986.

Datummärkning

Dagens livsmedelshantering fordrar att vissa ramar och regler dras upp för 
att främst skydda konsumenternas hälsa och ekonomi.
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Från och med 1 januari 1986 skall vissa livsmedel märkas med 'bäst 
före-dag' och, om livsmedlet så föreskriver, 'förpackningsdag' eller 
'tillverkningsdag', eller annan uppgift som utvisar livsmedlets ålder.

Tttlverkningsdag/ 
Förpackningsdag 
Ofta förpackas livsmedlet sam
ma dag som det tillverkas.

Det år svårt att beståmma 
vid vilken tidpunkt visea typer 
av livsmedel (t ex kött. fisk. 
mjölk) skall anses vara ”tillver
kade". Dårför anges förpack- 
ningsdagen

Bist före-dag 
Livsmedlet skall också efter 
"båst före-dag" ha kvar ds 
egenskaper som normalt för
knippas med det 

Det måste således då ha bått
re kvalitet ån vid sista förbrok- 
ningsdagen. Förutsatt år då. att 
livsmedlet förvarats i obruten 
förpackning vid högst den tem
peratur som angetts i sårsköda

Vilka livsmedel ska Den nya datummärkningen ska tills vidare endast gälla de färdig-
datummärkas? förpackade livsmedel som hittills hållbarhetsmärkts med sista för-

brukningsdag, nämligen kött, charkvaror, mjölkprodukter, fiskva• 
tor, kylkonservér, färdiglagad mat och andra kylvaror. Dessa va
ror är för sin hållbarhet beroende av att förvaras i kyltemperatur, 
dvs högst 4*8 °C.

Figur 2. Figuren hämtad från Ågren, 1986.
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Hantering och förvaring av livsmedel

Statens Livsmedelsverk (SLV) har utfärdat föreskrifter och rekommen
dationer som berör mathanteringen i storhushållen. Kraven i den svenska 
livsmedelslagen tillkom 1972 för att säkerställa en god hygienisk kvalitet 
hos maten (SLV:s allmänna tillämpningskungörelse).

För att markera i vilka sammanhang som Livsmedelslagen gäller har det 
sammanfattande begreppet 'hantering av livsmedel' definierats. Med 
hantering avses bl a:

. framställning 

. förvaring 

. transport 

. servering

. annat överlämnande av livsmedel för förtäring.

Med 'kyla' menas en temperatur av högst +8°C.

Med 'kylvara' menas livsmedel som för sin hållbarhet är beroende av att 
förvaras i kyla men som inte är djupfryst.

Förvaring av 'kylvara' ska ske på sådant sätt att livsmedlets temperatur 
inte överstiger +8°C. Som kylvara ska anses bl a följande:

. mjölk och annan flytande mjölkprodukt 

. färskost

Förvaring av vissa livsmedel skall enligt Livsmedelslagen ske efter 
speciella temperaturbestämmelser. Det är minst lika viktigt att 
transporter av sådana livsmedel sker med bevarande av dessa temperatur
er. Livsmedelsverket har därför föreskrivit att de livsmedel soin har en 
viss föreskriven förvaringstemperatur 'innan transporten börjar' och 'under 
hela transporten' ska hålla den temperatur som gäller för livsmedlet.
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Temperatur

En undersökning inom projektet "Skolan och Kosten", (Nordlund, 1988) 
visar följande utfall vid högstadieelevernas skattning av mjölkens 
temperatur under en undersökningsvecka.

Tabell 4. Skattningar av mjölkens temperatur.

Kommuner
För

Mjölktemperatur 
varm Lagom För kall

Umeå 20,1 78,1 1,8
Vilhelmina 25,0 74,6 0,4

Karlstad 27,6 70,4 2,0

Överkalix 26,7 70,2 3,1
Uppsala 22,4 74,3 3,3
Tierp 43,3 55,7 1,0
Göteborg 36,0 62,1 1,9
Falun 16,3 82,1 1,6
Svalöv 15,8 83,0 1,1
Helsingborg 26,0 71,2 2,8

Total 25,6 72,3 2,0

I genomsnitt tyckte var fjärde elev att den mjölk som serverades var för 
varm. Ett fåtal elever (2 procent) upplevde den för kall. Tabellen ovan 
visar att stora variationer också kan påvisas mellan kommuner. I Tierp 
upplevde man i t ex 43 procent av tillfällena att den var för varm medan 
motsvarande siffra var 16 procent i Falun och Svalöv.

Vissa differenser förekommer också mellan socialgrupper, årskurser och 
kön. Så anser t ex pojkar (28 procent) i större utsträckning än flickor (22 
procent) att mjölken är för varm.
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Tabell 5. Högstadieelevernas skattningar av mjölkens temperatur.

Kategorier
För

Mjölktemperatur 
varm Lagom För kall

Soc grp 1 24,8 73,6 1,6
Soc grp 2 27,1 71,0 1,9
Soc grp 3 20,6 77,3 2,0

Åk 7 24,6 73,3 2,1
Äk 8 28,9 69,0 2,1
Åk 9 24,2 74,0 1,9

Flickor 22,4 75,9 1,7
Pojkar 28,4 69,2 2,3

Total 25,6 72,3 2,0

Mejeriindustrin

När SMR (Svenska Mejeriernas Riksförening) bildades 1932 fanns det mer 
än 1600 mejerier i landet. 1980 hade dessa minskat i antal till 97 och 
1987 fanns 85 mejerier i landet. Bakom denna omfattande strukturratio
nalisering ligger framför allt genomgripande förändringar inom svenskt 
jordbruk, inte minst inom mjölkproduktionen. Förändrade marknads- och 
distributionsförhållanden har haft sin betydelse. Ändra viktiga faktorer 
har varit den snabba tekniska utvecklingen och skärpta miljökrav.

Mejerierna i dag har dessutom blivit alltmer specialiserade. Konsumtions- 
mjölk och andra flytande mjölkprodukter tillverkades 1987 vid ett 50-tal 
mejerier medan smörtillverkningen begränsades till 16 kärningscentraler. 
De 48 osttillverkande mejerierna har specialiserat sig på vissa ostsorter 
och speciella produkter som t ex färskost, fruktyoughurt m m. Dessa 
produkter tillverkas endast på ett fåtal platser.
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Förpackningsstorlekar

Följande citat, hämtat ur Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 
1982:20 "Restauranger och andra storhushåll", belyser problemen med 
vissa förpackningsstorlekar.

"Av paragrafen följer att förpackningar måste ha lämplig storlek. 
Exempel på arbete där tekniska hjälpmedel behövs är återkommande 
lyft av mjölk förpackningar på 20 l. I detta fall är tekniska hjälpmedel 
särskilt nödvändiga då arbetet i huvudsak utförs av kvinnlig personal 
och det dessutom krävs precisionsarbete vid inplacering i mjölkställ
ning.

Vid manuell hantering är det viktigt att tyngre förpackning är så 
utformad att den kan hanteras så nära kroppen som möjligt dvs att 
tyngdpunkten befinner sig nära kroppen vid lyft, samt att den är 
stabil och erbjuder möjlighet till ett säkert grepp. Förpackningar med 
skarpa hörn och kanter är i regel olämpliga. Det är också angeläget 
att förpackningar går att öppna utan risk för klämskador och 
liknande" Utdrag ur Kommentarer till § 23, s 35.

SYFTE

Syftet med denna undersökning är att kartlägga kommunernas riktlinjer 
beträffande måltidsdrycker och mjölkprodukter i skolmåltidsverksamheten 
samt att identifiera på vilken nivå dessa riktlinjer fastställts. Vidare har 
avsikten varit att kartlägga vilka drycker som förekommer i kommunernas 
skolor och vilka förändringar som skett de senaste åren. Avsikten har 
också varit att på vissa skolor beräkna elevernas faktiska intag av mjölk 
per dag från skollunchen samt att undersöka mjölkens temperatur vid 
serveringstillfället. Undersökningen syftar slutligen till att belysa 
skolmåltidspersonalens åsikter om måltidsdryckerna och hanteringen av 
dessa, samt att kartlägga i vilken utsträckning mellanmål tillhandahålls 
på skolorna.



METOD

Procedur

Undersökningen som utförts under ht 1987 är uppdelad i två delstudier.

Den första riktar sig till ansvariga kostchefer/ekonomiföreståndare i 35 
kommuner geografiskt spridda över landet, från Malmö i söder till 
Gällivare i norr (se bilaga 2). Samtliga 11 kommuner i projektet "Skolan 
och Kosten", under ledning av t.f. professor Gerhard Nordlund ingår. 
Studien baseras på en enkät.

Den andra studien är kopplad till projektet "Skolan och Kosten". Bland de 
28 skolor som totalt ingick i projektet gjordes ett urval av 12 skolor. Vid 

dessa skolor gjordes direkta observationer vid serveringen av skollunchen. 
Dessutom användes en enkät, som skolmåltidspersonalen fick besvara. 
Denna kompletterades med intervjuer med cafeteria-/mellanmålsansvariga.

Mätinstrument

Vid den första delstudien användes en enkät bestående av 43 frågor (12 av 
dessa med delfrågor) 16 med fasta och 27 med öppna svarsalternativ (se 
bilaga 3). Frågorna behandlade bland annat följande innehåll:

. Målsättningen inom kommunen beträffande måltidsdrycker och
mjölkprodukter för skolmåltiderna

. Beräkningsgrunder och ansvar för inköp

. Utbudet av drycker vid skolmåltiderna; frekvens, förekomst och
förändringar avseende det senaste året

Hanteringen av måltidsdrycker
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. Mjölkkonsumtionen inom skolmåltidsverksamheten

. Förekomst av mellanmål på skolorna.

Enkäten vid den andra delstudien bestod av 30 frågor (7 av dessa med 
delfrågor) 14 med fasta och 16 med öppna svarsalternativ (se bilaga 4). 
Frågorna behandlade bland annat följande innehåll:

. Inköpsrutiner för måltidsdrycker

. Hantering och servering av måltidsdrycker

. Leverans och förvaring av mjölk

. Förändringar beträffande måltidsdrycker sedan föregående år

. Genomgången yrkesutbildning/fortbildning för skolmåltidspersonal och 
önskemål om fortbildning.

Dessutom har temperaturmätningar av mjölken utförts i samband med 
observationer vid serveringstillfället i matsalarna. Temperaturmätaren är 
en digitalmätare av märke COMARK 3001.

Försökspersoner

Första enkäten skickades ut till 35 kommunansvariga kostchefer/ekonomi
föreståndare. Vid första insamlingen erhölls 15 svar, efter påminnelse 
ytterligare 8 svar. Sammanlagt inkom 23 svar. Efter sammanställning och 
bearbetning inkom 3 svar, som därför inte kunnat medräknas i resultatet. 
Av telefonkontakt framgår att bortfallet kan förklaras med tidsbrist, 
nyanställning, tidpunkten på året m m.

Den andra enkäten besvarades av skolmåltidspersonal på de 12 skolor där 
direkta observationer utfördes. Enkäten besvarades totalt av 75 personer.
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RESULTAT

DELSTUDIE I (Kommunansvariga)

Av de 35 utsända enkäterna inkom 23 besvarade vilket ger en svars
frekvens på 66 procent. Dessa 23 kommuner representerar till antalet 8 
procent av landets kommuner men sett till antalet skolrestauranger 
motsvarar de 21 procent av totala antalet i landet. Antal serverade 
måltider i grund- och gymnasieskolan i de kommuner som besvarat 
enkäten, motsvarar 26 procent av antalet serverade måltider i grund- och 
gymnasieskolan i landet (se tabell 6).

Tabell 6. Hela landet i relation till insamlade uppgifter.

Hela landet Insamlade
uppgifter

Procent (%) av 
hela landet

Antal kommuner 284 23 8
Antal serveringsenheter i 
grund- och gymnasieskolan

4 7401*

1 \

978 20,6

Antal serverade måltider 
per dag i grund- och 
gymnasieskolan

1 110 900 ’ 287 521 25,9

1) Avser 1985. Källa: ISR.

KOMMUNERNAS RIKTLINJER

Kommunernas målsättning beträffande inköp av dryckesmjölk

Varierande beskrivningar av målsättningen har angivits. Vissa riktlinjer 
kan dock urskiljas.
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(Med begreppet "standardmjölk", som återkommer i vissa citat, menas 
mjölk med standardiserad fetthalt, som är fastställd till 3 procent. I det 
följande används även uttrycket mjölk (3 %)).

I 3 av de 23 kommuner som svarat saknas särskild målsättning för mjölken.

Näringsaspekter har angivits i 9 fall, man nämner bl a:

"Mjölken behövs för att mineral- och vitaminbehovet skall täckas".

"Serverar lättmjölk för att hålla nere fetthalten".

"Anser mjölk bättre ur näringssynpunkt än juice (som eleverna ofta 
frågar efter)".

Konsumtion per dag har angivits av 9 kommuner. Mängden varierar från 
1 glas till 3 dl per elev och dag.

I 8 fall har ekonomin omnämnts.

"2,5 dl/dag och elev beräknas i matsedelspriset".

"Ingen begränsning av mängden".

"Ingen restriktion".

"Ingen prutning av mängden från kommunernas sida" är några svar 
som angivits.

Att servera mjölk varje dag uppges i målsättningen för 5 kommuner

"Alla dagar serveras lätt-, mellan- och standardmjölk".

"Mjölk (lätt alt. mellan) varje dag".

"Målsättningen är att mjölk skall serveras dagligen...".

"Mjölk bör serveras varje dag".
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Restriktioner vid inköp av dryckesmjölk

På frågan om det finns några restriktioner vid inköp av dryckesmjölk 
svarar 18 kommuner nekande. En kommun uppger

"Sedan lång tid tillbaka ett beslut om att ej servera standardmjölk".

En kommun svarar

"Nej, inte vid inköp, men servering. Mjölk får endast serveras 
4 dagar/vecka".

"Löttmjölk serveras som dryck - standardmjölk till risgrynsgröt" är den 
restriktion som finns i en annan kommun.

Målsättning beträffande inköp av andra måltidsdrycker än mjölk

Nästan hälften av kommunerna, 11 st, saknar målsättning eller har ingen 
uttalad målsättning i denna fråga.

"Vi har ingen speciell målsöttning för dryck. Ingår i hela målsätt
ningen"

eller

"På den av skolstyrelsen antagna matsedeln finns endast mjölk som 
måltidsdryck" är två exempel på svar som förekommer.

7 kommuner uppger att man har andra måltidsdrycker som alternativ till 
mjölken, men stora variationer förekommer i utbud och omfattning. 
Exempel på detta är

"Det skall finnas någon alternativ dryck till mjölken varje dag". 

"Vissa dagar serveras osötad måltidsdryck jämsides med mellanmjölk".
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"På gymnasiet serveras måltidsdryck som alternativ till mellanmjölk 
och vatten"

och

"På gymnasiet serveras måltidsdryck som alternativ" är två uttryck, 
som visar att i en del kommuner har eleverna på gymnasieskolan 
större valmöjligheter än grundskolans elever.

En kommun har angivit "höjande av C-vitamin i kosten" som motivering 
för inköp av andra måltidsdrycker än mjölk.

Restriktioner vid inköp av andra måltidsdrycker än mjölk

Flertalet kommuner anger att de inte har några restriktioner. 7 kommuner 
svarar att de endast serverar mjölk och vatten som måltidsdryck. Endast 
3 av de 23 kommuner som besvarat enkäten har angett någon typ av 
restriktion, t ex

"Måltidsdryckerna får inte vara för söta"

och

"Enbart gymnasieskolan kan välja citron- eller öppeldricka som 
måltidsdryck".

Beslutsinstans beträffande inköp av dryckesmjölk och övriga måltidsdrycker

I 10 av kommunerna är dessa beslut tagna i skolstyrelsen, i många fall 
efter förslag frän kostchef/ekonomiföreståndare och i 10 kommuner 
beslutar kostchef/ekonomiföreståndare i dessa frågor (se tabell 7).
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Tabell 7. Beslutsinstans beträffande inköp av mjölk och andra måltids
drycker.

Beslutsfattare Antal Procent (%)

Skolstyrelse 10 43,5
Kostchef/Ekonomiföreståndare 10 43,5
Annat 1 4,3

Ej svarat 2 8,7

Totalt 23 100

Den kommun som noterats för "annat" har svarat att skolstyrelsen beslutar 
angående mjölk och ekonomiföreståndare angående övriga drycker.

Beräkningsgrunder där målsättning saknas

Från tabell 8 kan utläsas att den vanligaste beräkningsgrunden är 
2 dl/elev och dag (9 kommuner). Därefter 2,5 dl och "Ingen begränsning" 
för 3 kommuner vardera.
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Tabell 8. Beräkningsgrunder vid inköp av mjölk och andra måltidsdrycker.

Svarsalternativ Antal Antal svar i
målsättnings-
frågan

2 dl mjölk/elev och dag 3
3 dl mjölk/elev och dag 1
*Erfarenhet/Antal elever i 
matsalen/Behov/Normal åtgång

* Av dessa hur 4 tidigare 
svarat

6

3 dl mjölk 1
2 dl mjölk 2
1,75 dl mjölk 1

Elevers näringsbehov samt de 
ekonomiska ramarna (2,5 dl mjölk)

1

Innehåller måltiden mjölk i tillag
ningen ersätts mjölk med olika 
alternativ av kostnadsskäl och 
även beroende av C-vitaminet i 
kosten (2 dl mjölk)

1

**Ej svar
** Av dessa har 8 tidigare 
svarat

11

2 dl mjölk 3
2,5 dl mjölk 2
Ingen begränsning 3

Totalt 23

Andra måltidsdrycker än mjölk köps efter de behov som föreligger
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Sammanfattning och kommentar

Varierande beskrivningar av målsättningen för inköp av mjölk har 
uppgivits. Vissa riktlinjer kan dock urskiljas. Näringsaspekter har angetts 
från 9 kommuner och beräknad konsumtion per dag har också angivits av 
9 kommuner. I 8 fall har ekonomin omnämnts och 5 kommuner har bl a 
som mål att servera mjölk varje dag. 3 kommuner saknar särskild 
målsättning för mjölk.

De restriktioner som förekommer i de aktuella kommunerna är att endast 
lättmjölk serveras i 3 kommuner. En kommun serverar inte standardmjölk 
och i en kommun får mjölk endast serveras k dagar/vecka.

Nästan hälften av kommunerna eller 11 st saknar målsättning eller har 
inte någon uttalad målsättning beträffande andra måltidsdrycker än 
mjölk. 7 kommuner uppger att man har andra måltidsdrycker som 
alternativ till mjölken, men stora variationer förekommer i utbud och 
omfattning.

Gymnasieeleverna har större valmöjlighet än grundskolans elever i några 
kommuner. Höjande av C-vitamininnehållet i kosten har en kommun som 
motivering för inköp av andra måltidsdrycker än mjölk. Endast 3 av de 23 
kommuner som besvarat enkäten har angett någon typ av restriktion, t ex 
att måltidsdryckerna inte får vara för söta.

Beslut angående målsättning och restriktioner beträffande inköp av mjölk 
och andra måltidsdrycker fastställs av skolstyrelsen i 10 av kommunerna 
och av kostchef/ekonomiföreståndare i 10 kommuner.

Den vanligaste beräkningsgrunden för inköp av mjök som måltidsdryck är 
2 dl/elev och dag. De kommuner som sérverar andra måltidsdrycker än 
mjölk, köper in dessa efter de behov som föreligger.



23

Schumann, 1987, påpekar i sin rapport "Kommunernas målsättning för 
skolmåltidsverksamheten":

"I de olika målsättningar som trots allt finns hos en del kommuner 
finns det uppenbarligen både fel och brister. Bland de olika delmålen 
vore det önskvärt att kommunerna tog ställning till följande faktorer
• ••

- Vilken eller vilka av dryckerna; vatten, standard-, mellan- eller 
lättmjölk som skall serveras till lunchen.

- I vilken utsträckning färska grönsaker, frukt eller juice skall 
tillhandahållas.

ti
• ••

UPPHANDLING OCH INKÖP

Upphandling av andra måltidsdrycker än mjölk

Upphandling av måltidsdrycker förekommer i 78 procent av kommunerna. 
Kostansvariga ansvarar för upphandlingen i 50 procent och inköpsavdel- 
ningen i 30 procent av dessa kommuner. När inköpsavdelningen ansvarar 
för upphandling sker detta i många fall i samarbete med skolmåltids- 
sektionen/kostansvariga. I en kommun ansvarar skolstyrelsen för upp
handling, med ekonomiföreståndare som uppdragsgivare.

Ansvariga för inköp till skolorna

När mjölken köps in till respektive skola ombesörjs detta av husmor/ 
kokerska vid varje skola i 83 procent av kommunerna. Resterande 
k kommuner har olika lösningar för sina inköp t ex förekommer att inköp 
sköts av husmor/kokerska via skolmåltidssektionen eller att ekonomiföre
ståndare sköter inköp till centralkök och kokerska till respektive skolas 
kök.
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övriga måltidsdrycker

□ Husmor/kokerska
Kostchef/
ekonomiföreståndare 

Annan

Figur 3. Ansvariga för inköp av mjölk och andra måltidsdrycker till sko
lorna.

Inköp av andra måltidsdrycker än mjölk ombesörjs av husmor/kokerska vid 
varje skola i 55 procent av de 20 kommuner som besvarat frågan och i 25 
procent av kommunerna ombesörjs inköpen av kostchef/ekonomiföre
ståndare eller motsvarande motsvarande på kommunnivå.

I 15 procent av kommunerna sköts inköpen av både kostchef/ekonomiföre- 
ståndare och husmor/kokerska och i 5 procent sköts de av husmor/kokerska 
eller annan person.

Mjölk som måltidsdryck

Inköpt mängd mjölk som måltidsdryck för läsåret 1986/87 har uppgetts av 
15 av de 23 kommuner, som besvarat enkäten. (Övriga 8 kommuner har ej 
haft tillgång till statistik över mjölkmängd som inköpts till dryck). Den 
mjölksort, som inköptes mest i dessa 15 kommuner är lättmjölk med 55,6 
procent.
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Melianmjölk kommer på andra plats med 23,4 procent och mjölk (3 %) på 
tredje plats med nästan 21 procent (Tabell 9).

Tabell 9. Inköp av mjölk som måltidsdryck läsåret 1986/87.

Mjölksort Uppgivet antal liter 
i 15 kommuner

Procent (%)

Lättmjölk 4 224 684 55,6
Melianmjölk 1 783 661 23,4
Mjölk (3 %) 1 584 076 20,9
Gammaldags mjölk 3 430 0,1

Totalt 7 595 851 100,0

Det utbud av mjölksorter som erbjuds eleverna i kommunerna varierar från 
1 till 4 sorter. Fördelningen av kombinationerna redovisas i tabell 10.
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Tabell 10. Varianter av dryckesmjölk i 23 kommuner läsåret 1986/87.

Utbud Antal Procent (%)

Lättmjölk + mjölk (3 %) 12 52,2
Lättmjölk 3 13,1
Lättmjölk + mellanmjölk + mjölk (3 %) 3 13,1
Mellanmjölk 2 8,7
Lättmjölk + mellanmjölk 1 4,3
Mellanmjölk + mjölk (3 %) 1 4,3
Lättmjölk + mellanmjölk + 
(3 %) + gammaldags mjölk

mjölk 1 4,3

Totalt 23 100,0

Mjölkfria dagar under läsåret 1986/87

Mjölkfria dagar förekom i 2 av de kommuner som besvarat enkäten. I en 
kommun hade man en mjölkfri dag/vecka under tiden 1/4 - 15/9 1987. En 
kommun uppger att det förekommit mjölkfria dagar på gymnasierna

"beroende på temaveckor - mjölk serveras inte till utländsk mat, dels 
beroende av att eleverna klarar inte både juice och mjölk, extra glas, 
osv".

Andra måltidsdrycker än mjölk

Av andra måltidsdrycker är vatten vanligast. 20 kommuner uppger att 
vatten serveras varje dag. 9 av dessa kommuner serverar inte några andra 
måltidsdrycker förutom mjölk. 3 kommuner serverar annan måltidsdryck 
på gymnasiet varje dag. 14 av kommunerna serverar andra måltidsdrycker 
i varierande omfattning (tabell 11).
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Tabell 11. Servering av måltidsdrycker förutom mjölk (omfattning).

Dryck Någon gång/ 1 dag / 2 dag/ 3 dag/ 4 dag/ 5 dag/
termin vecka vecka vecka vecka vecka

Apelsinjuice 5 2 1
Nektar 4 1
Lingondricka 2 1 1
Måltidsdricka 1 2 1 3 (gymn
Äppeldricka 1 1
Citrus/
Citrondryck

1

Nypondryck/
juice
Äppeljuice
Vatten 1

1

20

22 av de kommuner som besvarat enkäten, uppger att mjölk serveras varje 
dag höstterminen 1987. Andra måltidsdrycker serveras som komplement 
till mjölken. En kommun serverar mjölk 4 dagar/vecka och vatten 
1 dag/vecka.
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Sammanfattning och kommentar

Där upphandling av måltidsdrycker förekommer ansvarar kostchefer/ 
ekonomiföreståndare för detta i hälften av kommunerna. I 30 procent av 
kommunerna ansvarar inköpsavdelningen för upphandling i samarbete med 
kostchef er/ekonomif öreståndare.

Husmor/kokerska vid varje skola ombesörjer oftast inköpen av mjölk och 
andra måltidsdrycker. I några fall ansvarar köstchef/ekonomiföreståndare 
för inköp speciellt av måltidsdrycker.

15 kommuner har haft tillgång till statistik över den dryckesmjölk som 
inköpts. Den mjölksort som läsåret 1986/87 konsumerades mest i dessa 15 
kommuner var lättmjölk med ca 55 procent. Mellanmjölk kom därefter 
med ca 2k procent och mjölk 3 % på tredje plats, ca 21 procent.

Lättmjölk förekommer i 87 procent av alla kommuner i enkäten. Utbudet 
av mjölksorter varierar från en till fyra sorter. 22 procent erbjuder en 
sorts mjölk medan ca 17 procent erbjuder tre eller fyra sorter (se tabell 
10).

Mjölkfria dagar under läsåret 1986/87 förekom i 2 kommuner under 
begränsade tidsperioder.

Som komplement till mjölken serveras vatten. Mer än hälften av 
kommunerna serverar även andra måltidsdrycker i varierande omfattning. 
Några kommuner serverar andra måltidsdrycker varje dag på gymnasie
skolorna.

Höstterminen 1987 serveras mjölk varje dag i 22 kommuner. En kommun 
serverar mjölk k dagar/vecka och vatten 1 dag/vecka "på grund av 
skolstyrelsens spariver".
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TRANSPORT OCH HANTERING

Mjölkens väg från mejeri till skola

På frågan hur mjölken transporteras från mejeriet till skolorna, anger 17 
kommuner att leverans sker direkt från mejeri ut till varje skola. En 
kommun av dessa, har angett att "mjölken levereras med taxi till 2 skolor 

där Arla inte behagar leverera".

De övriga 6 kommunerna anger att mjölken dels levereras direkt från 
mejeri till vissa skolor och dels till centralkök och därifrån ut till övriga 
skolor (tabell 12).

Tabell 12. Transportsätt från mejeri till skola.

Svarsalternativ Från mejeri 
till skola

Från centralkök 
till skola

Totalt %

Lastbil med kylt 
transportutrymme

21 2 23 62

Lastbil utan kylt 
transportutrymme

2 3 5 13,5

Buss - 1 1 3
Bil 1 5 13,5
Annat 2 1 3 8

Totalt 25 11 37 100

Kommentarerna angående transportsätt visar att man kanske inte alltid är 
nöjd med de möjligheter som finns.
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"Eftersom inte Arla kan eller vill leverera till små enheter, sker 
mjölkleverans med matbilen i värsta fall".

Andra kommentarer visar att transport till små skolor kan variera

"Via affärerna i byarna, där byskolorna får sina dagliga varor", 

"Med mattransport från centralkök till skolor med få elever"

och

"enstaka skolor får mjölk från annan skola med bil" är några exempel 
på detta.

Leveransproblem

Leveransproblem uppstår sällan eller aldrig i 20 av kommunerna. Två 
kommuner har uppgett att problem uppstår ibland och en kommun 
upplever ofta problem i samband med mjölkleveranser.

Tabell 13. Problem i samband med mjölkleverans.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Ofta 1 4,4
Ibland 2 8,7
Sällan 13 56,5
Aldrig 7 30,4

Totalt 23 100

När problem uppstår anges "för sen ankomst" i 5 svar. För sen ankomst 
kan bero på t ex ändrade körturer eller oväder. En kommun uppger:
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"Undrade leveranstider innebUr att mjölken levereras nUr lunchen Ur 
slut"

och samma kommun anger också 

"för få leveransdagar i veckan".

En annan kommun uppger dålig snöröjning som en orsak och svårighet att 
hålla leveranstider som ett annat problem.

En kommun svarars

"Arias försumlighet, gillar att vara monopol. Vill inte leverera enligt 
kundens önskningar. Då serverar vi annan dryck tills Undring av 
mjölkleverans sker".

Ett exempel på kommentar till att problem sällan eller aldrig uppstår:

"Bilen fryser eller krockar. Har visst hUnt en gång under de 17 år jag 
arbetat hUr. Problemet Ur kölden -30°C - -40°C. (Dec, Jan, Febr)".

Hantering av mjölken

Var mjölken placeras direkt efter avlastning beror på kökens typ och 
utformning samt vem som tar hand om mjölken (tabell 14).



32

Tabell 14. Mjölkens placering, direkt efter avlastning.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

På lastkaj - utomhus 10 29,5
På lastkaj - inomhus 9 26,5
I kylrum/annat kylt utrymme 10 29,5
Annat alternativ 5 14,5

Totalt 34 100

Mjölken placeras oftast på lastkaj - utomhus eller inomhus - eller i
kylrum/annat kylt utrymme. Annat alternativ kan vara: "direkt utanför
kylrummet", "i varumottagning" eller "ut till mottagningsköken" •

Tabell 15. Ansvarig för mjölken direkt efter avlastning,»

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Chaufför 21 65,5
Vaktmästare 4 12,5
Ekonomipersonal/kökspersonal 6 19
Vet ej 1 3

Totalt 32 100

I 65 procent av fallen uppges att mjölken tas om hand av chauffören 
direkt efter avlastning. Vaktmästare och ekonomipersonal/kökspersonal 
tar hand om mjölken i drygt 30 procent av fallen.
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Hur lång tid som förflyter innan mjölken placeras i kylrum eller annat 
kylt utrymme kan naturligtvis variera i olika kök och det kan också 
variera i samma kök. Svaren från de 23 kommunansvariga redovisas i 
tabell 16.

Tabell 16. Tid mellan mjölkens avlastning och placering i kylt utrymme.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Mindre än 10 minuter 12 52
10 minuter - 1/2 timme 9 39
Mer än 1/2 timme 1 4,5
Vet ej 1 4,5

Totalt 23 100

52 procent har uppgivit att mjölken placeras i kylt utrymme mindre än 10 
minuter efter avlastning. Ytterligare nära 40 procent uppger att mjölken 
placeras i kylt utrymme inom 1/2 timme efter avlastning.

Sammanfattning och kommentarer

Mjölken transporteras vanligen med lastbil direkt från mejeri ut till varje 
skola. Andra transportsätt förekommer dock, speciellt till små skolor. 
Kommentarerna visar att man, från kommunernas sida, inte alltid är nöjd 
med de möjligheter som finns.

Leveransproblem uppstår sällan eller aldrig i de flesta fall. Några uppger 
dock att problem uppstår ofta eller ibland. Ändrade leveranstider och 
svårigheter att hålla leveranstiderna är de problem man upplever mest 
besvärande.
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ÖNSKEMÅL BLAND DE KOMMUNANSVARIGA BETRÄFFANDE DRYCKES- 
MJÖLK OCH ANDRA MÅLTIDSDRYCKER

Dryckesmjölk

På frågan om önskemål hos de kommunansvariga om andra mjölksorter 
som dryck, förutom de som finns att tillgå i kommunen, har 13 procent ej 
svarat. Övriga 87 procent eller 20 kommunansvariga har svarat nej.

Kommentarer:

"Finns tillräckligt med utbad, verkar bara lek med en bra natur
produkt".

"Vi serverar såväl lätt- som mellan- och standardmjölk".

"Anser att vi själva har mölighet att välja den dryck som är lämpligast 
som måltidsdryck till eleverna".

Andra måltidsdrycker

När samma fråga ställdes angående önskemål om andra måltidsdrycker än 
mjölk blev resultatet att 2 ej besvarade frågan, 18 st eller 78 procent 
svarade nej och 3 svarade ja.

Kommentarer från nej-svarare:

"Finns tillräckligt, vi borde bjuda på bra vatten och använda mjölk-, 
juice- och måltidsdryckspengarna till huvudrätten".
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Önskemål från ja-svarare:

"Fler sorters osötade måltidsdrycker".

"Frukt- och bdrdrycker av olika slag".

"Svartvinbörsdryck i storförpackning. Dunkar på 12 liter".

MJÖLK TILL MATLAGNING

Mjölksorter som används i matlagningen

De mjölksorter som vanligen används i matlagningen vid skolorna 
redovisas i tabell 17.

Tabell 17. Mjölksorter i matlagningen.

Mjölksort Antal Procent (%)

Skummjölkspulver (fettfri torrmjölk) 14 30,5
Helmjölkspulver 1 2

Lättmjölk 8 17,5
Mellanmjölk 5 11
Mjölk (3 %) 16 35
Gammaldags mjölk 1 2
Annan (t ex kaffegrädde) 1 2

Totalt 46 100

Många kommuner har angett flera alternativ. Mjölk (3 %) används i 
matlagningen av något mer än en tredjedel av skolorna, som ingår i 
enkätsvaren. 30 procent använder torrmjölk (fettfri) och 17 procent lätt-
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mjölk. Mellanmjölk används i matlagningen av 11 procent. Torrmjölk 
används dock oftare i första hand än mjölk (3 %).

Motiveringar till varför en viss mjölksort används i matlagningen är bl a 
följande:

Mjölk (3 %):

"Till vissa såser".

"Bästa resultatet".

"Finns på plats".

"Ger godare smaker".

"För att få en mer 'fyllig' sås".

"Den finns ju i kylen, maten skall ha bra smak, har man inget fett i 
mjölken måste man tillsätta för smakens skull".

"3 % vid tillagning av risgrynsgröt - godare".

"Vi använder mjölken i såser, stuvningar och gröt och då får man ett 
bra resultat med 3 % mjölk".

"Man tager vad man haver".

Skummjölkspulver (fettfri torrmjölk):

"Låg fetthalt" (2 svar).

"Bra resultat".

"Bekvämt med torrmjölk".

"Lätthanterlig" (4 svar).

"Fungerar bra".

"Lätt att förvara".
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"Pulver hemma i lager som reserv”.

"Pulvret är lätt att hantera vid större matlagning".

Lättmjölk:

"Lägre fetthalt".

"Man tager vad man haver. Rester".

Mellanmjölk: '

"Beslut i styrelsen".

"Man tager vad man haver".

Någon tycker att:

"Torrmjölken ger en bismak"

och en annan menar att

"lättmjölken bränner fast i grytorna".

Båda dessa anger att fetare alternativ används i matlagningen.

Sammanfattning och kommentar

Inte någon av de kommuner som besvarat enkäten har önskemål om nya 
eller andra mjölksorter än de som finns att tillgå i kommunerna. 
Beträffande nya eller andra måltidsdrycker finns några önskemål. Flera 
sorter osötade måltidsdrycker och svartvinbärsdryck i storförpackning är 
exempel på detta.
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Den mjölksort som används mest i matlagning är mjölk (3 %). 35 procent 
använder den och ca 30 procent använder skummjölkspulver. På tredje 
plats hamnar lättmjölk med 17,5 procent. Motiveringen till varför en viss 
mjölksort används i matlagningen överensstämmer ganska väl för 
respektive sort. För mjölk (3 %) är den vanligaste motiveringen att "maten 
blir godare, får en fylligare smak". Motiveringen för skummjölkspulvret är 
oftast "lätthanterligt och låg fetthalt".

ANDRA MJÖLKPRODUKTER ÄN DRYCKESMJÖLK

Målsättning beträffande andra mjölkprodukter än dryckesmjölk

Målsättningen i kommunerna varierar något. Ett fåtal anger att de inte 
har någon speciell rr ålsättning för dessa produkter

"de ingår i hela målsättningen"

medan andra har som målsättning att tillhandahålla t ex

"filmjölk varje dag, som alternativ till dagens lunch"

eller

"fceso varje dag på salladsbordet i samtliga skolor".

En kommun uppger att målsättningen är att produkterna skall vara magra 
och 4 kommuner uppger att "olika produkter planeras in i matsedeln, 
målsättningen är en varierad kost". En av dessa kommuner har nyligen 
genomfört en mejerivecka "med massor av aktiviteter där elever, 
hushållslärare m fl var inblandade. Mycket lyckatl".
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Här följer en uppräkning av produkter som uppges förekomma och några 
kommentarer till dessa.

Ost "Till soppdagar eller som pålägg vid vissa protein
fattiga rätter".

"Ost serveras minst 1 gång i veckan".

"Ost till matlagning".

Keso "Bör finnas på gymnasieskolornas salladsbord varje 
dag".

"Till laktovegeterianer".

"Till köttfärssåser".

Filmjölk "Serveras ibland".

"Finns varje dag som alternativ till dagens lunch, 
om någon ej tål dagens måltid".

"Finns på gymnasium".

Gräddfil/filmjölk "Fil används till kalla såser".

"Gräddfil till sås (kall)".

"Vi serverar filsåser, använder då hälften gräddfil 
och hälften fil".

Creme Fraiche "I sås".

Messmör "Till pålägg".



Restriktioner beträffande andra mjölkprodukter än dryckesmjölk

På frågan om restriktioner förekommer vid inköp av andra mjölkprodukter 
har 21 kommuner svarat. 17 av dessa svarar nej. Övriga 4 har svarat:

"Produkterna skall vara osötade. (Ej tillsatt med socker)".

"Inköp skall göras efter uppgjorda matsedlar och recept".

"Endast rekommendationer från skolöverlökare att välja lättmjölk pga 
låg fetthalt".

"Varför skulle det finnas?"

Beslutsinstans beträffande andra mjölkprodukter än dryckesmjölk

Beslutsinstans i kommunen beträffande inköp av andra mjölkprodukter än 
dryckesmjölk är:

. Skolstyrelse i k kommuner

Kostchef/ekonomiföreståndare i 7 kommuner

. Kostchef/ekonomiföreståndare tillsammans med husmor, skolmåltids- 
personal, kostkonsulenter eller inköpsnämnden i 5 kommuner. 
6 kommuner har ej svarat och en kommun svarar Vet ej.

Mjölkprodukter som alternativrätt

Här har 6 kommuner uppgett att de inte har någon mjölkprodukt som 
alternativrätt. En kommentar:

K

"Matsalarna är trånga, överbelastade. Alternativrätter finns, dock ej 
endast mjölkprodukter".



] övrigt varierar utbudet av produkter och omfattning av servering enligt 
tabell 18.

Tabell 18. Mjölkprodukters omfattning som alternativrätt. Siffror anger 
antalet kommuner.

Elev- Mjölk- Någon gång/ 1 gång 2 gånger/ 5 gånger/
kategori produkt termin vecka vecka vecka

Gymnasiet Filmjölk 5
En högstadie
skola
L+M+H+Gy*)

Filmjölk 1

Filmjölk 1
Laktovege-
terianer

Keso 1

Gymnasiet
L+M+H+Gy*)

Keso 1
Keso 1 1

L+M+H ’ Keso 1
Ej ^Filmjölk 6
angivet Youghurt 2
stadium ^_Keso 1

*1
' L = Lågstadiet 

M = Mellanstadiet 
H = Högstadiet 
Gy = Gymnasiet

11 kommuner har mjölkprodukter som alternativ, från 1 gång/vecka till 5 
gånger/vecka. En kommun som serverar keso 5 gånger/vecka i gymnasiet, 
serverar även keso 1 gång/vecka i grundskolan. Resterande 6 kommuner 
serverar olika produkter "vid vissa tillfällen, speciellt soppdagar" eller 
"1 till 2 gånger/termin".
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Inköpsproblem

Svårigheter att få tag i önskade mjölkprodukter föreligger sällan. Endast 
två kommuner har uppgivit vissa problem. En kommun vill ha keso och 
gräddfil i ekonomiförpackning.

"När man lagar mat till 2500 portioner vill man helst ha keso i stora 
hinkar och även gräddfil".

Gräddfil är också problemet i den andra kommunen.

"Om man ej i god tid innan serveringstillfället beställt gräddfil är det 
svårt att få fram en stor kvantitet".

Önskemål beträffande andra mjölkprodukter än dryckesmjölk

Önskemål om att servera nya eller andra mjölkprodukter förutom de som 
finns att tillgå, föreligger endast från en kommun.

"Youghurt, när pengarna räcker - som efterrätt".

Övriga 22 kommuner är nöjda med sitt utbud. En kommentars

"Utbudet är mer än rikligt."

En annan kommun som svarat nej beträffande mjölkprodukter, har dock 
önskemål om annan förpackning, 10-15 liter. Detta redovisas i följande 
avsnitt.



Sammanfattning och kommentarer

Målsättningen beträffande inköp av andra mjölkprodukter än dryckesmjölk 
varierar något. I en del kommuner finns filmjölk varje dag, som alternativ 
till dagens lunch. En kommun uppger att produkterna skall vara magra och 
några har inte någon speciell målsättning för dessa produkter. "De ingår i 
hela målsättningen".

De produkter som används är t ex ost, keso, filmjölk och gräddfil. De 
restriktioner som förekommer i några kommuner vid inköp är att 
"produkterna skall vara osötade" och "inköp skall göras efter uppgjorda 
matsedlar och recept".

När mjölkprodukter förekommer som alternativrätt serveras de oftast vid 
gymnasieskolorna. Några kommuner serverar regelbundet vissa mjölk
produkter till alla stadier. Som exempel kan nämnas filmjölk och keso.

Endast 2 kommuner har angett svårigheter att få tag i önskade 
mjökprodukter. Man vill t ex ha keso och gräddfil i ekonomiförpackning.

I stort sett alla kommuner är nöjda med sitt utbud av mjölkprodukter. 
Endast en skulle vilja servera youghurt som efterrätt någon gång.

FÖRPACKNINGAR

Förpackningar för mjölk till matlagning

Som redan framkommit används ofta torrmjölk till matlagning och det 
visar också frågorna beträffande förpackningar. 35 procent använder sig 
av förpackningar för torrmjölk av varierande storlekar.

7 kommuner eller 30 procent använder oftast 20 liters storpack (Wellbag) 
(tabell 19).



Tabell 19. Förpackningar för mjölk till matlagning.

Förpackningstyp Antal Procent (%)

Förpackn. för torrmjölk (storleken 
varierar)

8 35

Wellbag (20 1) 7 30
I första hand: 20 1. j.
I andra hand: 11.^ 5 22
I första hand: 1 1.
I andra hand: 20 1J 3 13

Totalt 23 100

Här ser man att 5 kommuner använder Wellbag i första hand och 
1-litersförpackning i andra hand. Motsatsen förekommer i 3 kommuner.

Någon fördel med de förpackningar man använder har ej kunnat anges i 15 
fall. Av de som använder mjölkpulver svarar en "mindre jobb".

De som använder Wellbag anger:

"Slipper öppna många små förpackningar" (3 svar).

"Snabb hantering. Mindre avfall" (2 svar).

"Inga fördelar" (1 svar).

Fördel för 1-litersförpackning:

"Pure Pak är lätt att hälla ur. Stabil att ta i, inget spill".



U5

Beträffande förpackningarnas nackdelar har flera synpunkter avgivits än 
vad gäller fördelar. US procent har svarat.

De kommuner som använder Wellbag svarar:

"Tung och otymplig, svårhanterlig" (7 svar).

"Det är vad som finns att tillgå. Vi önskar en mer lätthanterlig 
förpackning".

"Wellbag är lite för tunga för ensamarbetande personal. Plastpåsen 
har lätt för att gå sönder".

"Svår att öppna".

"Wellbag något för stora. 10-15 liter skulle vara mer lämplig".

11 kommuner av de 15 som företrädesvis använder Wellbag i matlagningen 
har negativa anmärkningar på förpackningen.

Negativa synpunkter på 1-litersförpackningar har angivits i 3 fall.

"Många öppningar".

"För liten".

och

"Briken är alldeles för ostadig och svår att öppna" är de synpunkter 
som framförts.

Förpackningar för dryckesmjölk

Den förpackning som är vanligast förekommande för dryckesmjölk är 20 1 
Wellbag (se tabell 20).
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Tabell 20. Förpackningar för dryckesmjölk.

Förpackningstyp Antal Procent (%)

Wellbag (20 1) 4 17,5
1-litersförpackn (1 1) 1 4,5
I första hand: 20 1.7
I andra hand: 1 1. J 12 52
I första hand: 1 1. 1
I andra hand: 20 l.j 6 26

Antal 23 100

Det vanligaste är att flera kombinationer av mjölkförpackningar 
förekommer inom varje kommun.

Fördelar med de olika förpackningarna har uppgivits av 11 kommuner 
eller 48 procent.

Brik 1 liter: "Lätt att hantera, bekvämare för personalen med
tanke på alla tunga lyft" (3 svar).

"Passar bäst på de skolor som har bordsservering 
(karottsystem) samt skolor med lågt elevantal" (2 
svar).

Pure Pak 1 liter: "Vi tycker Pure Pak är toppen på små skolor med
lågt elevantal" (2 svar).

Wellbag 20 liter: "Sopmängden minimeras".

"Bra till stora skolor".

"Mjölken håller kyla längre" (2 svar). 

"Räcker längre".

"Mjöken håller sig kall - VIKTIGT. Vi har fått till
verka en bra mjölkvagn för att underlätta för per
sonalen".
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"Barnen tar själva".

"Sluten förpackning".

Beträffande synpunkter på de olika förpackningarna överväger negativa 
kommentarer. 57 procent har lämnat kommentarer.

Av de som använder Wellbag svarar

7 kommuner: "Tung att lyfta och otymplig".

1 kommun: "20 liters förpackningen tung för personalen när den
skall placeras i mjölksLällningen. Önskvärt med 10-15 
liters förpackning".

1 kommun: "Wellbag något för stor. 10-15 liter skulle vara mer
lämplig".

1 kommun: "Uruselt med 20 liters. Trots 20 års påpekande från
kunder och skyddsombud fortsätter Arla. 'Leve' mono
polet".

De som anmärker mot 1-litersförpackningarna tycker att "det blir mycket 
sopor" (2 fall) och att

"den är svår att hälla ur när den är nyöppnad (Brik)".

"Briken är alldeles för ostadig och svår att öppna".

"Det finns inga nackdelar med Pure Pak, bara fördelar. Får vi Brik 
måste tillbringorna fram igen för den är för sladdrig att hålla i".

Önskemä 1_om andra förpackningar för mjölk

På frågan om önskemål finns om andra förpackningar för mjölk än de som 
finns i kommunen, svarar 52 procent 3a, kk procent svarar Nej och k 
procent har ej svarat. Av de 12 som svarat ja har 11 önskat ett lättare 
alternativ till Wellbag (20 liter). Även andra önskemål har uppgivits 
(tabell 22).
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Tabell 22. Önskemål om andra mjölkförpackningar än de nuvarande.

Förslag Antal

Önskvärt med förpackning på 10-15 liter 4
Önskvärt med förpackning på 10-12 liter 4
Önskvärt med förpackning på 5-10 liter 1
För matlagning önskas någon annan typ av stor- 2
förpackning, som är lättare att hantera. Ca 10 liter
Vore roligt att någon gång kunna erbjuda eleverna 1 
en färdig mjölkdrink till samma kostnad som den 
vanliga förpackningen
Mellanmjölk i storförpackning 1

Serveringssätt för andra måltidsdrycker än mjölk

Tillbringare är det vanligaste serveringssättet för andra måltidsdrycker än 
mjölk. Dryckesautomat av olika sorter är också relativt vanligt, både för 

vatten och övriga måltidsdrycker.

Tabell 21. Serveringssätt för andra måltidsdrycker än mjölk.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Dryckesautomat 14 40
Tillbringare 18 51
Portionsförpackning - -
Annat 3 9

Totalt 35 100
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Dryckesautomat som används är av typen rostfri behållare (cylinder) med 
kran, dryckesdispenser, dryckesdunkar (plastdunk med kran) och liknande.

Annat alternativ kan t ex vara

"20 l plastpåse i ytteremballage från tom förpackning uppsatt i 
mjölkautomat"

eller

"plastbehållare 10 l för juice".

Önskemål om andra förpackningar för andra måltidsdrycker än mjölk

Många av de kommuner som besvarat enkäten serverar ej andra 
måltidsdrycker än mjölk (och vatten). På frågan beträffande andra 
förpackningar har endast 2 kommuner svarat ja. En kommun önskar "t ex 
vattenautomater, men tyvärr för dyrt att installera". Den andra kommunen 
anger som önskemål "att Brikförpackningen försvinner ur marknaden".

En av de kommuner som svarat nej på frågan har lämnat en kommentar:

"Industrin rättar sig efter kundernas önskemål".

Sammanfattning och kommentarer

De mjölkförpackningar som används mest till matlagning är Wellbag 20 1 
och förpackningar av varierande storlekar för torrmjölk.

Några få fördelar har framkommit för respektive förpackning. Som 
exempel kan nämnas för Wellbag, att man slipper öppna så många små 
förpackningar och att det blir mindre avfall. Pure Pak, 1 liter, anses lätt 
att hälla ur, stabil att ta i och ger inget spill.
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Negativa synpunkter överväger stort av svaren att döma. 11 av de 15 
kommuner som i första hand använder Wellbag till matlagningen har 
lämnat negativ kritik mot förpackningen. Tung, stor, otymplig och 
svårhanterlig anges i de flesta fall. Negativa synpunkter mot förpackning
ar på 1 liter är bl a att den är för liten och Brikförpackningen anses 
"alldeles för ostadig och svår att öppna".

För dryckesmjölk är Wellbag 20 1 den vanligaste förpackningen. De flesta 
kommuner anger dock att både Wellbag och förpackningar på 1 liter 
förekommer.

Flera fördelar framhålls beträffande båda förpackningsstorlekarna. Brik 
och Pure Pak 1 liter passar bra på de skolor som har bordsservering 
(karottsystem) samt för skolor med lågt elevantal. Att förpackningen är 
bekväm att hantera med tanke på alla tunga lyft är en annan fördel som 
framhålls.

Det mest positiva beträffande Wellbag som förpackning för dryckesmjölk 
är att "mjölken håller kylan länge". Att förpackningen är "bra till stora 
skolor, eftersom den räcker längre", anges som en annan positiv egenskap.

De negativa synpunkterna beträffande förpackningar för dryckesmjölk 
följer mönstret beträffande förpackningar för matlagning. Många av de 
som svarat tycker att Wellbag är tung att lyfta, stor och otymplig. De 
flesta önskar en mindre förpackning. "10-15 liter skulle vara mer lämplig". 
Den negativa kritik som allmänt riktas mot 1- litersförpackningar är att 
"det blir mycket sopor". Man verkar inte heller helt nöjd med Brikförpack
ningen. "Den är alldeles för ostadig, svår att öppna och svår att hälla ur 
när den är nyöppnad".

48 procent av alla kommuner som besvarat enkäten, önskar en annan typ 
av storförpackning, som är lättare att hantera. En förpackning på ca 10 
liter är det absolut vanligaste önskemålet.
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Det vanligaste serveringssättet för andra måltidsdrycker än mjölk är 
tillbringare. Även dryckesautomater av olika slag är vanligt före
kommande. Få önskemål om andra förpackningar för dessa måltidsdrycker 
förekommer. En kommun önskar "att Brikförpackningen försvinner ur 
marknaden".

FÖRÄNDRINGAR

Förändringar av mjölkinköp för matlagning

Få förändringar har ägt rum sedan föregående läsår beträffande inköp av 
mjölk för matlagning. Endast 2 kommuner har angett någon förändring, 
nämligen övergång från lättmjölk och standardmjölk (mjölk 3 %) till 
mellanmjölk.
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Förändringar beträffande inköp av dryckesmjölk

Förändringar av inköp har sedan föregående läsår ägt rum i 7 kommuner.

Tabell 23. Förändringar beträffande inköp av dryckesmjölk.

Förändringar Antal (kommuner)

Mjölk serveras fr o m höstterminen 1987 
endast 4 av veckans 5 skoldagar, på grund 
av skolstyrelsens spariver

1

Mellanmjölk i stället för lättmjölk + 
standardmjölk

2

Enskilda skolor har tagit beslut om att 
endast servera mellanmjölk

1

Övergång till 20 1 Wellbag för mellanmjölk 
i tätorten

1

Vi har i små skolor infört mjölk i 1-liters- 
förpackningar och alternativ mjölk = 
mellanmjölk har införts i vissa skolor 
(ordinarie mjölk = lättmjölk)

1

Köp av 1-liters Brik 1

De flesta förändringarna gäller en ökad användning av mellanmjölk.

Förändringar beträffande inköp av andra måltidsdrycker än mjölk

Endast 3 kommuner har gjort några förändringar av inköp sedan 
föregående läsår. 2 av dessa kommuner har infört nya/andra måltids
drycker, t ex citron- och äppeldricka och nypondryck/apelsin. En kommun 
serverar vatten i stället för mjölk 1 dag/vecka.
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Förmodade förändringar av mjölkinköp till följd av prisändringar

a) Höjt mjölkpris

De förändringar man tror eller vet skulle bli följden om priset på mjölk 
höjs, kan kategoriseras enligt tabell 24.

Inköpen i en del kommuner skulle inte förändras, eftersom man inte har 
några restriktioner vad gäller mjölk;

"om höjningen ör realistisk

I andra kommuner skulle förmodligen följden bli en mjölkfri dag/vecka, 
d v s en minskning av inköpen, t ex "lite oftare juice eller måltidsdryck".

Tabell 24. Förmodade förändringar av mjölkinköp till följd av prisänd
ringar.

Förmodade
förändringar

Höjt
mjölkpris

(%) Sänkt
mjölkpris

(%) Subven- 
tionering 
på någon 
produkt

(%)

Ingen förändring 5 (22) 10 (43) 8 (35)
Minskning av 
mjölkinköp

6 (26) - -

Annan
motivering

3 (13) 5 (22) 4 (17,5)

Vet ej 4 (17) 3 (13) 1 ( 4,5)
Ej svarat 5 (22) 5 (22) 10 (43)

Totalt 23 (100) 23 (100) 23 (100)
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Några uppger att de inte vet vad som skulle hända och 3 kommuner 
uppger andra motiveringar:

"Det är svårt att ta bort mjölken. Äter dom inte dagens rätt, så kan 
dom ju ta ett glas mjölk och smörgås".

"Det beror på politikerna, om vi får täckning i budgeten för 
eventuella prishöjningar".

"Om en höjning sker under budgetåret så kommer livsmedelsanslaget 
att överskridas".

b) Sänkt mjölkpris

En sänkning av mjölkpriset skulle inte innebära någon förändring av 
mjölkinköp. Det uppger nästan hälften av kommunerna i undersökningen 
(tabell 24).

"Vi har inte några restriktioner nu, så vi köper lika mycket ändå"

och

"Här drick' dom tills de strungn"1 (Här dricker dom till dom storknar) 
är kommentarer till detta.

Några uppger andra motiveringar:

"andra livsmedel kunde köpas, t ex mjukt bröd och frukt"

och

"fler mjölkprodukter skulle användas i matlagningen".

En kommun betonar

"Det vore bra för alla kommuner. Politikerna diskuterar alltid 
mjölkens vara eller icke vara - kostnadsmässigt. Jag behöver ofta 
motivera varför det är viktigt att ha kvar mjölk i skolan, särskilt när 
man har en maträtt att välja på. BRA".
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c) Subventionering på någon eller några mjölkprodukter

Här har nästan hälften inte avgivit något svar. Många uppger att det inte 
skulle innebära någon förändring av mjölkinköpen och några uppger annan 
motivering (tabell 2k). Som exempel kan nämnas att en kommun "vill 
hellre ha kvar Pure Pak (i stället för Brik) än subventioner". 2 kommuner 
uppger samma svar som angående sänkning av mjölkpriset, dvs "att andra 
livsmedel kunde köpas" och att "fler mjölkprodukter skulle användas i 
matlagningen".

Kostchefer/ekonomiföreståndares önskemål om mjölkförpackningar

"Om priset per liter mjölk vore detsamma oberoende av förpackning, 
vilken förpackningstyp och storlek skulle Ni då välja?" löd en av frågorna. 
Resultatet kan avläsas i tabell 25.
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Tabell 25. Kostchefer/ekonomiföreståndares önskemål om mjölkförpack
ningar.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Ingen förändring (har nu Wellbag 20L-och
1-litersförpackningar)

7 30

Wellbag 20 liter 4 17,5
Förpackningsstorleken anpassas till skolans 
behov, ej så mycket till priset*)

k 17,5

5-, 10- eller 12-litersförpackning ("om den 
fanns")

2 8,5

"Priset bör vara lägre på lättmjölk - 
förpackningen ska inte påverka"

1 4,5

"Mellanmjölk i 15- och 1-liters- 
förpackning"

1 4,5

"Pure Pak och Wellbag är de förpackningar 
vi använder och vill ha. Betalar gärna extra 
för att ha kvar Pure Pak, hellre än sub
ventioner. Gärna Wellbag i 10 liter för att 
spara personalens ryggar.

1 4,5

Ej svarat 3 13

Totalt 23 100

*) En kommun har lämnat denna kommentar: "20 liter är tungt. Önskvärt 
med en förpackning på 10-15 liter".

Inga större förändringar uppges ske beträffande val av förpackning och 
förpackningsstorlek. Däremot har uppgivits att ca 22 procent önskar en 
mindre förpackning än Wellbag 20 1.
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Sammanfattning och kommentarer

De förändringar som ägt rum sedan föregående läsår beträffande inköp av 
mjölk, gäller i de flesta fall mellanmjölk. Lättmjölk och standardmjölk 
(mjölk 3 %) har bytts ut och i stället serveras endast mellanmjölk. I något 
fall serveras mellanmjölk som alternativ till lättmjölk. En kommun får 
endast servera mjölk "4 av veckans 5 skoldagar, på grund av skolstyrelsens 
spariver".

Förändringar av andra måltidsdrycker som ägt rum sedan föregående läsår 
gäller bl a den kommun som har en mjölkfri dag/vecka. Där serveras då 
endast vatten som måltidsdryck. Ett par andra kommuner har infört 
nya/andra måltidsdrycker, t ex citron- och äppeldricka.

Inga entydiga svar har givits beträffande mjölkinköp, om priset på mjölk 
och mjölkprodukter höjs eller sänks, eller om vissa produkter subven
tioneras.

Val av förpackning och förpackningsstorlek har inte något tydligt samband 
med pris utan är mer anpassat till skolans behov. Ett önskemål, som 
ständigt återkommer i samband med förpackningsfrågor, är en mindre 
förpackning än Wellbag 20 1.

MELLANMÅL

Mellanmål serveras i ca hälften av kommunerna. Det finns bl a 
möjligheter för eleverna att köpa mellanmål i cafeteria, genom elevråd 
eller via skolmåltiderna. I övrigt serveras mellanmål till olika elev
kategorier, t ex

. idrottsgymnasium 

. gymnasium 

. diabetesungdomar
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. resande elever 

. högstadium
• bygg- och anläggningslinjen på gymnasiet.

Till mellanmål serveras i de flesta fallen mjölk och smörgås eller frukt. 
Andra alternativ kan vara smörgås och någon dryck t ex juice eller varm 
choklad. Även bullar, fruktsoppa, fil, te och kaffe förekommer.

På frågan vad man själv tycker bör serveras som mellanmål blir svaren; 
smörgås 27 procent, mjölk 21 procent och frukt 17 procent, övriga förslag 
är bl a bulle/fullkornsbulle, juice, chokladdryck och youghurt/filmjölk.

När på dagen mellanmålet bör serveras beror på schema för skollunchen, 
restider och "lästider". Av de som svarat, anser 35 procent att mellan
målet bör serveras på eftermiddagen t ex om lunchen är tidig. 23,5 
procent anser att mellanmålet bör serveras på förmiddagen eftersom 
många slarvar med frukosten. Då kunde också lunchen senareläggas. 23,5 
procent kan tänka sig att servera mellanmål både förmiddag och 
eftermiddag och 18 procent anser att för t ex diabeteselever serveras 
mellanmål efter behov och i övrigt beror det på hur många lektioner/ 
timmar som schemaläggs före och efter lunch.

KONTAKTER MED FÖRETAG

Den avslutande frågan i första enkäten löd: "Hur upplever Du kontakten 
med representanter eller konsulenter för de företag som levererar mjölk 
och andra måltidsdrycker i Er kommun? Resultatet kan avläsas i tabell 26.



Tabell 26. Kontakt med representanter/konsulenter.

Svarsalternativ Representant för Representant för
mjölk och 
produkter

mjölk- övriga
drycker

måltids-

Antal (%) Antal (%)

Bra med regelbundna kon
takter, får goda råd och 
tips

9 39 11 52

Mindre bra, jag skulle 
behöva tätare kontakter

2 9 1 5

Dåligt, jag har inte någon 
kontakt alls

2*) 9 - -

Jag vill inte träffa någon 
representant för dessa 
företag

' ' '

Jag är ganska trött på 
dessa representanter, de 
kommer för ofta

1 4 3 14

Jag tar själv kontakt med 
representanterna, när det 
behövs

8 35 5 24

Annat 1**) 4 1**) 5

Totalt 23, 100 21 100

*) "Den här terminen har jag överhuvudtaget inte hört någonting".
**) "Sporadisk kontakt vid nya produkter av försäljare eller representant. 

Annars kontinuerlig skriftlig information".

4 av 23 kostchefer/ekonomiföreståndare upplever kontakten med 
representanter för mjölk och mjölkprodukter som dålig eller mindre bra. 
Beträffande kontakter med representanter för övriga måltidsdrycker 
upplevs de mindre bra i ett fall. Där uppger 3 personer i gengäld att 
besöken kommer för ofta.
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DELSTUDIE II

OBSERVATIONER I KÖK OCH MATSALAR 

Tillvägagångssätt

Direkta observationer har utförts i kök och matsalar vid servering av 
skollunchen. Observationerna har avsett bl a utrymmen för varumottag- 
ning och förvaring, dryckessortiment, dryckeskärl, datummärkning på 
mjölkförpackningar, transportsätt av drycker till matsalen, dryckernas 
placering i matsalen samt personalens hantering av dryckesförpackningar.

Mjölkens temperatur har uppmätts vid lunchserveringens början och slut.

Studien har kompletterats med en enkät till skolmåltidspersonalen 
(sammanlagt 75 st) och intervjuer med ansvariga för cafeteria eller 
mellanmål i de fall där detta förekommit.

Kökstyper

De 12 skolor som ingår i den andra delstudien representerar olika typer 
av kök. 6 tillagningskök, 3 mottagningskök, 2 centralkök och ett 
kombinerat tillagnings- och mottagningskök. (8 av skolorna ingår även i 
den första delstudien.)

Antal ätande/dag vid dessa skolor uppgår sammanlagt till ca 7000 
personer.

MJÖLKPRODUKTER OCH MÅLTIDSDRYCKER 

Utbud av mjölk och andra måltidsdrycker

Utbudet av mjölk och andra måltidsdrycker är relativt lika på alla skolor. 
Mjölk serveras 5 dagar/vecka, men sorterna varierar (Tabell 27). Vatten 
finns framsatt i matsalarna på 9 skolor, på övriga skolor serveras vatten
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till elever som önskar detta. Andra måltidsdrycker än mjölk och vatten, 
serveras varje dag på en skola och filmjölk serveras varje dag på 2 skolor. 
I övrigt serveras andra måltidsdrycker någon gång per månad eller termin 
(tabell 27).

Tabell 27. Utbud av mjölk och andra måltidsdrycker vid 12 skolor. (Siff
ran anger antal skolor).

Måltidsdryck 5 dag/v (%) 1 dag/v 1 dag/mån

Lättmjölk 4 ( 33)
Mellanmjölk 2 ( 17)
Lättmjölk+mjölk (3%) 6 ( 50)
Filmjölk 2
Vatten 9
Måltidsdricka (äppel-, 
lingondricka, citron
dryck o dyl)

1 2

Juice 1

(100)

Mjölkkonsumtion per högstadieelev och dag

Konsumtionen av mjölk varierar mellan skolorna från i genomsnitt 1,0 dl 
till 2,5 dl/dag och ätande. Omräknat till konsumtion/dag och ätande 
högstadieelev blir intaget något högre. Från i genomsnitt 1,0 till 3,1 
dl/dag (Figur 4). Ett genomsnitt av alla skolor ger en konsumtion av 1,7 
dl/högstadieelev och dag. Dessa siffror bygger på uppgifter om inköpt 
mängd mjölk/dag vid varje skola och antalet ätande/dag och stadium.
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Omräkningsfaktor: Lågstadieelev = 0,66 
Mellanstadieelev = 1,0 
Högstadieelev = 1,33 
Gymnasieelev = 1,5 
Lärare, personal = 1,5

dl.

Figur 4. Mjölkkonsumtion per högstadieelev och dag vid 12 skolor. 

Mjölk i matlagningen

Mjölk (3 %) är den mjölksort som används mest i matlagningen. 5 skolor 
med centralkök eller tillagningskök uppger att mjölk (3 %) ger bästa 
resultatet. 2 skolor med mottagningskök tillagar endast en maträtt där 
mjölk ingår, nämligen gröt. Där uppges också att "gröten blir godare när 
mjölk (3 %) används".
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Lättmjölk används i matlagningen vid 3 skolor. En av dessa skolor 
använder även mjölk (3 %). Detta på grund av att man får rester från 
dryckesmjölken, som fryses in för att användas i matlagningen. Motive
ringen för användning av lättmjölk är att maten blir mindre fet. 2 skolor 
använder mellanmjölk i matlagningen och kompletterar med torrmjölk i 
vissa maträtter.

Övriga mjölkprodukter

Mjölkprodukter som alternativrätt vid lunchen serveras på 5 skolor. 3 av 
dessa erbjuder filmjölk varje dag. En skola serverar keso varje dag och en 
annan skola serverar keso en gång/vecka på salladsbordet.

Sammanfattning och kommentar

Mjölk serveras 5 dagar/vecka vid alla skolor, men mjölksorterna varierar. 
Hälften av skolorna serverar lättmjölk och mjölk (3 %), 4 skolor serverar 
lättmjölk och 2 skolor serverar mellanmjölk. Andra måltidsdrycker än 
mjölk och vatten serveras 5 dagar/vecka vid en skola. I övrigt serveras 
dessa måltidsdrycker någon gång/månad eller termin.

Konsumtionen av mjölk vid dessa 12 skolor är i genomsnitt 1,7 dl/hög
stadieelev och dag.

Mjölk (3 %) är den mjölksort som används mest i matlagningen. 
Motiveringen är att den ger bästa resultatet. Även lättmjölk används vid 
vissa skolor, där man anser att "maten blir mindre fet". Mellanmjölk 
används i matlagningen vid 2 skolor.

3 skolor erbjuder sina matgäster filmjölk som alternativrätt till 
skollunchen varje dag. Keso finns på salladsbordet varje dag vid en skola 
och en annan skola serverar keso en gång/vecka på salladsbordet.



INKÖP, HANTERING OCH FÖRVARING AV DRYCKER

Ansvariga för inköp

Mjölken beställs av husmor/kokerska eller motsvarande på alla skolor. Ett 
par skolor uppger att den kan också beställas "av den som är närmast 
telefonen".

När övriga måltidsdrycker förekommer beställs de av husmor/kokerska på 
hälften av skolorna. Kostchef/ekonomiföreståndare beställer måltids
dryckerna till 2 skolor och på en skola beställs de av skolmåltidsbiträde.

Inköpsrutinerna för mjölk fungerar bra på alla skolor beträffande bl a 
skolornas beräkning av mjölkåtgång och ordermottagning på mejeri.

Transport

Mjölken transporteras från mejeri till respektive skola i lastbil med kylt 
transportutrymme.

Leveransproblem

Leveransproblem uppstår sällan (33 procent) eller aldrig (66 procent). När 
leveransproblem uppstår består de till största delen av sena leveranser. 
Detta kan i sin tur orsakas av trafikproblem eller trasiga fordon. Någon 
har även angett att förpackningar kan läcka vid leverans.

Mjölkens placering efter avlastning

Var mjölken placeras direkt efter avlastning beror på kökets typ och 
utformning, samt vem som tar hand om mjölken.
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I de 12 skolor som deltagit i undersökningen placeras mjölken 

. pä lastkaj - utomhus (50 procent)

. på lastkaj - inomhus (36 procent) och i 14 procent placeras mjölken 
direkt i kylrum eller annat kylt utrymme.

Chauffören ombesörjer avlastning och i ett par fall finns vaktmästare som 
tar hand om mjölken. På övriga skolor sköts hanteringen av kökspersonal/ 
ekonomipersonal.

Tid mellan mjölkens avlastning och placering i kylt utrymme

Tiden mellan avlastning och mjölkens placering i kylt utrymme varierar 
mellan skolorna, men kan även variera på samma skola. Se tabell 28.

Tabell 28. Tid mellan mjölkens avlastning och placering i kylt utrymme 
(12 skolor).

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Mindre än 10 minuter 5 36
10-30 minuter 5 36
Mer än 30 minuter 4 28

Totalt 14 100

Tiden kan variera ganska avsevärt bl a på de skolor där vaktmästare tar 
hand om mjölken. "Det beror på hur vaktmästaren har tid" är en av 
kommentarerna. På någon skola har mjölken levererats tidigt på 
morgonen, redan innan skolmåltidspersonalen börjar sitt arbetspass. Där 
vet man ibland inte hur lång tid som förflutit. "Vi tar in mjölken till 
kylrum direkt vi kommer till arbetet".
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Förvaring av mjölken

Mjölken förvaras i kylskåp eller kylrum och temperaturerna i de olika 
förvaringsutrymmena varierar mellan +2°C och +8°C. Vanligast är en 
temperatur på +4°C - +6°C.

Alla uppger att mjölkförvaringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 
På 2 skolor upplever man emellertid att förvaringsutrymmet är för litet 
för den mängd mjölk som skall förvaras.

En av dessa skolor har inte någon möjlighet att, efter leverans, kylförvara 
all mjölk före serveringstillfället.

Hur lång tid mjölken förvaras på skolorna före konsumtionstillfället är 
beroende av leveranstäthet. Mer än hälften av skolorna får sina 
mjölkleveranser varje dag medan 2 skolor uppger att mjölken levereras k 
gånger/vecka. 3 gånger/vecka levereras mjölk till en av skolorna och en 

skola får sin mjölklever; ns 2 gånger/vecka.

Datummärkning

Efter övergång av märkning på mjölkförpackningarna till "Bäst-före-dag" 
har inköpsrutinerna inte förändrats på någon skola.

På frågan vad som händer med mjölken när datum för "Bäst-före-dag" 
överskridits, lämnas följande svar:

- "Förekommer mycket stillan eller aldrig" (7 svar).

- "Om det händer avsmakas mjölken och fryses sedan för användning i 
matlagningen när det passar" (3 svar).

- "Smakar på mjölken och om den är god används den dagen efter, men 
inte längre" (1 svar).

- "Det händer mycket sällan, men om det händer slänger vi den" (1 
svar).
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Vid alla skolor inföll mjölkförpackningarnas "Bäst-före-dag" 2 till 6 dagar 
efter observationstillfället.

Sammanfattning och kommentar

Husmor, kokerska eller motsvarande beställer, i de flesta fall, samtliga 
måltidsdrycker till skolorna.

Mjölken transporteras från mejeri till skola i lastbil med kylt transport
utrymme och leveransproblem uppstår sällan eller aldrig. Någon gång 
försenas leveranserna.

Tiden mellan avlastning och mjölkens placering i kylt utrymme varierar. 
Ca 70 procent uppger att mjölken placeras i kylt utrymme inom 30 
minuter efter avlastning.

Temperaturen i kylarna varierar mellan +2°C och +8°C, där en 
temperatur på +4°C - +6°C är mest förekommande.

Utrymmet i kylarna varierar från relativt stora kylrum, där mjölkvagnar 
kan köras in, till ett alltför litet kylskåp vid en skola. I detta kylskåp 
finns inte någon möjlighet att, efter leverans, kylförvara all "mjölk före 
server ingstillf ället.

Inköpsrutinerna har inte förändrats vid någon skola efter övergång av 
märkning på mjölkförpackningarna till "Bäst-före-dag". Datum för 
"Bäst-före-dap” överskrids mycket sällan.
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SKOLMÅLTIDSPERSONALENS ÖNSKEMÅL BETRÄFFANDE MÅLTIDS
DRYCKER

En fråga till skolmåltidspersonalen löd:

"Vilka av följande måltidsdrycker skulle Du vilja servera Dina 
matgäster? (Bortse från ekonomiska frågor)".

Resultatet kan avläsas i tabell 29.

Tabell 29. Skolmåltidspersonalens val av måltidsdrycker (n = 75).

Svarsalternativ Antal Procent (%)

Lättmjölk 51 20
Vatten 45 17,5

Mjölk (3 %) 31 12
Lingondricka 24 9
Citrondryck 22 8,5
Apelsinjuice 21 8
Äppeldricka 19 7
Filmjölk 14 5,5
Äppeljuice 14 5,5
Mellanmjölk 12 5
Gammaldagsmjölk 3 1
Lättfil 1 0,5
Svartvinbärsjuice 1 0,5

Totalt 258 100

Lättmjölk, vatten och mjölk (3 %) är de måltidsdrycker som hälften av 
skolmåltidspersonalen väljer att servera sina matgäster.
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När skolmåltidspersonalen ombads begränsa antalet måltidsdrycker till 4 
och rangordna dem i den ordning man önskar servera dryckerna där 1 
anges för det mest önskade alternativet erhölls följande resultat (tabell 
30).

Tabell 30. Skolmåltidspersonalens rangordning av måltidsdryckerna. 
(Högsta totalpoäng = serveras i första hand, o s v.)

Måltidsdryck Rangordning

1 2 3 k

Totalpoäng

Lättmjölk 22 8 - - 288
Mjölk (3%) 12 10 4 - 86
Vatten k 9 7 6 63
Mellanmjölk 12 3 1 - 59

Apelsinjuice 2 2 9 5 37
Lingondricka 1 5 6 5 36
Äppeljuice 1 3 2 3 20
Citrondryck - 1 k 9 20

(I poängberäkningen har den dryck som rangordnats på första plats 
erhållit k poäng, andra plats 3 poäng, o s v.)

Även här väljer skolmåltidspersonalen att servera lättmjölk i första hand. I 
andra hand väljs mjölk (3 %). Tabellen speglar i stort sett den faktiska 
verkligheten.
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Hälften av skolmåltidspersonalen anser att 3 drycker är praktiskt 
genomförbart att servera vid skollunchen. 29 procent anser att 2 
måltidsdrycker är tillräckligt. 13 procent kan tänka sig 4 sorter och 8 
procent anser att det räcker med en sort, "på grund av tidsbrist".

Några önskemål om att servera andra mjölksorter som dryck förekommer 
inte.

"Anser att lättmjölk är bäst näringsmässigt".

Räcker med 2 sorter (Lättmjölk + Standardmjölk)".

Ett undantag finns. Ett önskemål om mellanmjölk.

Beträffande servering av andra måltidsdrycker än mjölk, förekommer 
några önskemål. Bl a "juice någon gång", lingondricka, äppeldricka och 
citrondryck. De flesta har dock inte någon önskan att utöka dryckes- 
sortimentet. "Platsbrist" anges som en orsak och en annan uppger "det blir 
merarbete och ingen dricker mjölk, som är nyttigare".

Endast ett fåtal önskemål förekommer beträffande utökad servering av 
andra mjölkprodukter än dryckesmjölk vid skollunchen. "Variation av 
ostsorter" är ett önskemål, keso och youghurt är ett par andra önskemål. 
Det stora flertalet anser att utbudet är tillräckligt. "Vi serverar filmjölk 
dagligen" och "ost serveras till vissa rätter" är ett par kommentarer till 
detta.

Sammanfattning och kommentar

Nästan hälften av skolmåltidspersonalen väljer att servera lättmjölk, 
vatten och mjölk (3 %) vid skollunchen.
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Vid en rangordning av ett antal måltidsdrycker placeras lättmjölk, mjölk 
(3 procent) och vatten högst på listan. LättmjöJk är den dryck som man i 
första hand väljer att servera.

En tredjedel av personalen anser att en eller två sorter är praktiskt 
möjligt att servera, på grund av tidsbrist, medan hälften kan tänka sig att 
servera tre sorter. De flesta har dock inte någon önskan att utöka 

dryckessortimentet. "Eleverna dricker då inte av mjölken, som är 
nyttigare" och "platsbrist och merarbete" anges som orsaker. Inte heller 
något önskemål om att utöka sortimentet av andra mjölkprodukter än 
dryckesmjölk förekommer.

FÖRPACKNINGAR

Förpackningar för mjölk till matlagning

Wellbag 20 liter, är den mjölkförpackning som vanligtvis används till 
matlagning på 9 skolor. Denna förpackning kompletteras med förpack
ningar på en eller två liter. 2 skolor använder sig enbart av förpackningar 
på en liter.

De fördelar som anges beträffande de olika förpackningarna till 
matlagning, är bl a:

För Wellbag 20 liter:

"Den håller kylan bra och förpackningen rticker en stund".

"Mindre svinn och mindre sopor" (Ytteremballaget lämnas i speciella 
containers för returpapper, som insamlas genom kommunens försorg).

För 1 liter (Brik):

"Det är bara 12 liter på en 'bricka' att lyfta - mot 20 liter i Wellbag".

"Lätta att hantera".
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Nästan 40 procent av den skolmåltidspersonal som hanterar Wellbag vid 
matlagningen, riktar en massiv negativ kritik mot förpackningsstorleken. 
"Den är för tung" anser alla som lämnat någon kommentar. Andra 
kommentarer är "ryggförstörare" och "hade varit bättre med 10 liter för 
tyngdens skull".

Förpackningar för dryckesmjölk

Även för dryckesmjölk är Wellbag den mest förekommande förpackningen 
(9 skolor). På övriga skolor serveras mjölken ur 1 liters förpackningar 
(Brik). De skolor som servera mjölken ur Wellbag, kompletterar i en del 
fall med 1 liters förpackningar i slutet av lunchserveringen eller till 
lärare och personal.

En skola serverar filmjölk ur Wellbag. Övriga skolor som serverar filmjölk, 
har 1 liters förpackningar.

Vissa fördelar beträffande förpackningar för dryckesmjölk överensstämmer 
med de fördelar som uppgavs vid matlagning. IM a för Wellbag:

"Den håller kylan bra".

"Mindre svinn och mindre sopor".

Andra fördelar som framkommit:

"Behöver inte byta förpackning så ofta".

"Passar perfekt i vår mjölkvagn - håller temperaturen bra".

"Tar liten plats - röcker långe".

"Skulle ej fungera med 1 liters förpackning nör 500 öter på mycket 
kort tid".

"Man slipper ifrån slattarna som hade blivit över på 1 liters 
förpackningarna ".



73

För Brik-förpackningen uppges samma fördel vid servering som vid 
matlagning:

"Lätt att hantera -12 liter på en 'bricka' - i stället för 20 liter i 
Wellbag".

Den negativa kritiken följer också mönstret från svaren angående 

förpackningar för matlagning. Bl a anges beträffande Wellbag:

"Den är för tung - alldeles!!!"

"Tung att hantera, otymplig".

"Man bör vara två för att lyfta upp den. Hade varit bättre med 10 liter 
för tyngdens skull".

Brik-förpackningen på 1 liter kritiseras för att vara "sladdrig" och "det 

blir småskvättar. Många öppnar ny förpackning när man tar den till 
bordet", är ett annat exempel på problem i samband med hanteringen av 1 
liters förpackningar.

Önskemål om andra förpackningar för mjölk

En lättare mjölkförpackning är ett genomgående önskemål från många av 
de skolor som använder Wellbag 20 liter.

"Förpackningen är bra, men den skulle vara lättare".

"Önskar en förpackning på 10-15 liter, så blir dom inte så tunga" är 
två exempel på detta önskemål.

Önskemål om att övergå till 20 liters förpackning finns på en av de skolor 
som för närvarande serverar dryckesmjölk ur 1 liters förpackning.

Av de förpackningar som finns på marknaden väljer skolmåltidspersonalen 
i de flesta fall "den förpackning som vi har".

%



Serveringssätt för andra måltidsdrycker är mjölk

Övriga måltidsdrycker serveras vanligtvis från tillbringare. Vid 3 skolor 
serveras vatten från olika typer av dryckesautomater, bl a cylinder med 
pump för isvatten.

Skolmåltidspersonalen är i stort sett nöjda med de serveringssystem som 
förekommer för andra måltidsdrycker än mjölk. "Det är bra med 
tillbringare" är ett uttryck för detta.

Endast en skola har önskemål om en dryckesautomat. En annan skola vill 
ha en tillbringare till varje bord för måltidsdricka.

Dryckessvinn

Mjölksvinn förekommer endast obetydligt och när det förekommer beror 
det på att matgästerna lämnar eller spiller ut mjölken. Skolmåltidsper
sonalen vid en skola uppger också att de någon enstaka gång "kasserar" 
mjölk pga utgånget datum.

Av övriga måltidsdrycker förekommer endast spill av vatten. Matgästerna 
spiller ut "där dom sitter eller står". Någon gång förekommer vissa 
"busstreck":

"om eleverna får lite kvar i glasen så vattnar dom blommorna". 

Sammanfattning och kommer tar

Den förpackning som förekon mer mest, både för mjölk till matlagning och 
dryckesmjölk är Wellbag 20 liter.
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Både för- och nackdelar har angivits för olika förpackningstyper. Fördelar 
beträffande Wellbag är bl a att

"den håller kylan bra, tar liten plats och räcker länge".

Brik-förpackningen upplevs positivt ur hanteringssynpunkt.

"Den är lätt att hantera -12 liter på en 'bricka' - i stället för 20 liter 
i Wellbag".

De negativa synpunkter som framkommit beträffande Wellbag, gäller i de 
flesta fall storleken på förpackningen.

"Den är för tung - alldeleslll Man bör vara två för att lyfta upp den. 
Hade varit bättre med 10 liter för tyngdens skull".

Brik-förpackningen kritiseras bl a för att vara "sladdrig".

Av de mjölkförpackningar som finns på marknaden väljer personalen i 
första hand den förpackning de har för närvarande. Däremot förekommer 
önskemål om en lättare mjölkförpackning, från många av de skolor som 
använder Wellbag.

Serveringen av andra måltidsdrycker än mjölk fungerar tydligen i stort 
sett utan problem.

FÖRÄNDRINGAR FRÅN FÖREGÅENDE LÄSÅR

De förändringar som ägt rum sedan föregående läsår beträffande mjölk 
till matlagning är endast att lättmjölk bytts mot mellanmjölk i ett fall.

Beträffande dryckesmjölk har några förändringar ägt rum. En skola uppger 
att de serverar mellanmjölk i stället för lättmjölk. Standardmjölk har 
tillkommit till lättmjölken vid en skola och vid en skola har en ny 
"mjölkstation" tagits i bruk.
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Några få förändringar har också ägt rum beträffande övriga måltids
drycker. Vid en skola har tillbringare för vatten bytts mot vattenautomat 
med isvatten. Lingondricka har tillkommit vid en skola och en annan skola 
serverar nu nektar, tidigare serverades juice.

En kommentar från en skola där man uppgivit att inte några förändringar 
ägt rum.

"Måltidsdrycker finns ej längre" (förutom mjölk). 

DRYCKESHANTERINGEN I MATSALEN

Transportsätt av drycker till matsalen

Vid alla skolor transporteras mjölkförpackningarna på vagnar från 
kylutrymme till matsal. Även vid påfyllning används vagnar för 
transportering, med ett undantag, en skola där kökets transportytor vid 
hög arbetsbelastning inte rymmer någon vagn. Mjölkförpackningar på 20 
liter måste då bäras till matsalen.

Större vattenbehållare (cylinder med kran) transporteras även med vagn. 
Däremot förekommer i de flesta fall att vattentillbringare bärs in till 
matsalarna.
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Mjölkförpackningar transporteras till matsalen på vagn.

Hantering av tunga mjölkförpackningar

Skolmåltidspersonalens hantering av tunga mjölkförpackningar och 
placering av dessa i olika mjölkstativ beror till stor del på lyfteknik och 
typ av mjölkvagn/stativ. Många varianter observerades vid studien.

Sjukgymnast har instruerat personalen vid en skola att lägga mjölkstativet 
"bakåt" och därefter passa in mjölkförpackningen i ställningen. Därefter 
lyfts hela "paketet". Detta underlättar lyftet, eftersom balansering/ 
inpassning av 20 kg i axelhöjd undviks.

Ett annat exempel på bra lyftteknik visade personalen vid en skola som 
vände mjölkförpackningen upp och ner och passade in mjölkställningen 
uppifrån. Hela "paketet" vändes därefter på rätt köl. Detta innebar också 
att man undvek lyft och balansering/inpassning av 20 kg i axelhöjd som 

förekom i några fall.
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Lyft och balansering/inpassning av mjölkförpackning i stativ.

Bilden är arrangerad.

Mjölkvagn med nedfällbart stativ underlättar personalens hantering av 
tunga mjölkförpackningar. Förpackningen kan där placeras i stativet i 
lämplig arbetshöjd och därefter lyftas/vändas med hjälp av stativet. Se 

fc to sid 79.
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Mjölkvagn med nedfällbart stativ

Vid en del skolor lyfter 2 personer tillsammans upp mjölkförpackningen på 
stativ eller mjölkvagn. Detta underlättar givetvis hanteringen.
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Dryckernas placering i matsalen

De olika dryckernas placering i matsalen styrs av serveringssystem, 
mjölkförpackningens storlek och matsalens utformning. Olika exempel 
illustreras nedan.

Serveringsdisk med bröd och drycker. (Mjölkförpackningen får ej flyttas 
till matbordet).
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Mjölkvagnar och vattenautomat

Vattencylinder och mjölkställningar på vagn
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Dryckeskärl

Dryckerna serveras företrädesvis i glas. 2 skolor serverar sina drycker i 
plastmuggar och vid en skola förekommer servering i rostfria muggar. Vid 
en del skolor finns inte glas eller muggar i tillräcklig mängd för att räcka 
till alla matgäster. Glasen eller muggarna måste då diskas och placeras, i 
vissa fall nydiskade och varma, tillbaka i matsalen.

Sammanfattning och kommentar

Mjölkförpackningarna transporteras på vagnar från kylutrymmen till 
matsalar vid alla skolor, även vid påfyllning. I ett kök måste dock 
rmölkförpackningen bäras till matsalen, vid påfyllning. Golvytan i köket är 
nämligen för liten för att rymma någon extra vagn när annat arbete 
pågår.

Lyfttekniken varierar vid placering av tunga mjölkförpackningar (Wellbag) 
i mjölkvagnar och stativ. Bra lyftteknik har utarbetats vid flera skolor. 
Även mjölkvagnarnas och stativens utformning kan underlätta eller 
försvåra hanteringen av mjölkförpackningarna.

Dryckernas placering i matsalen styrs bl a av serveringssytem och 
matsalens utformning. Även mjölkförpackningens storlek styr placeringen. 
15 procent av skolorna serverar måltidsdryckerna i glas. I övriga skolor 
serveras dryckerna i plast- eller plåtmugg.

TEMPERATURMÄTNING AV MJÖLKEN

Temperaturen uppmättes direkt i mjölkförpackningarna vid lunchserve
ringens början och slut. Temperaturstegringen är avhängig av mängden 
mjölk i förpackningen, serveringstiden, starttemperaturen och temperatu
ren i matsalen. Bättre kylhållande förmåga kan märkas för stora 
förpackningar eller där flera förpackningar placeras intill varandra. Även 
isolerande ytterkartong har positiv inverkan. Resultatet av mätningarna 
redovisas i figur 5 a och 5 b.
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10 "

Figur 5 a. Temperaturen i mjölkförpackningarna vid serveringens början 
och slut. 6 skolor. Den högsta rekommenderade temperaturen 
vid förvaring i kyla är +8°C.

10 "

Figur 5 b. Temperaturen i mjölkförpackningarna vid serveringens början 
och slut. 6 skolor. Den högsta rekommenderade temperaturen 
vid förvaring i kyla är +8°C.



CAFETERIA-/MELL ANMÄLS VERKSAMHET

Skolcafeteria finns vid 7 skolor. Eleverna har där möjligheter att köpa 
mellanmål. Öppettiderna varierar vid de olika cafeteriorna. De flesta har 
servering någon timme per dag medan en har öppet från 8.30 till 15.00 
varje dag. Även utbudet varierar. Från enbart glass vid en skola till ett 
stort utbud av drycker, smörgåsar, bullar och frukt vid en annan skola. 
"Godis" finns inte till försäljning vid någon skolcafeteria. Gratis 
mellanmål genom skolans/kommunens försorg förekommer inte vid någon 
av de 12 skolorna.

SKOLMÅLTIDSPERSONALENS UTBILDNING/FORTBILDNING INOM STOR- 
HUSHÅLLSOMRÅDET

En av de avslutande frågeställningarna i enkäten till skolmåltidsper- 
sonalen berör yrkesutbildning inom storhushållsområdet. Av svaren 
framgår att 44 procent inte har någon yrkesutbildning. Däremot har de 
flesta lång erfarenhet av yrket genom arbete i storhushåll.

16 procent har deltagit i kvällskurser där kurstiden för de olika 
personerna varierar. Från en kurs på 10 veckor till flera kurser under en 7 
års period. I övrigt varierar utbildningstiden från 3 dagar till ett år (tabell 
31).
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Tabell 31. Yrkesutbildning/fortbildning inom storhushållsområdet.

Svarsalternativ Antal Procent (%)

3 dagar - en vecka 13 17
2 veckor 3 4

8-10 veckor 5 7

En termin (ca 20 veckor) 3 4

Ett år 2 3
Kvällskurs 12 16
Annat: Interna kurser 1 1

Lanthushållsskola 1 1
Ingen yrkesutbildning 33 44
Ej svar 2 3

Totalt 75 100

59 procent av den skolmåltidspersonal, som deltagit i studien, har varit 
verksamma inom storhushållsområdet i 10 år eller mer. Tjänsteåren 
varierar från ett till 30 år, med ett medeltal på 11 år.

33 personer uppger att de under det senaste året (1987) deltagit i någon 
fortbildningsdag, kurs eller liknande. Under läsåret 1985/86 deltog 6 
personer i liknande fortbildning och 2 personer uppger att de inte deltagit 
i någon fortbildningsdag sedan 1984. 34 personer har ej besvarat frågan.

Beträffande egen I ortbildning/vidareutbildning inom yrkesområde har 
några få önskemål framkommit.
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Vegetarisk mat, dietetik och sjukdomslära kommer i första hand. Kurser 
på studiedagarna, 2 dagar - en vecka/år, är andra förslag och några 
uppger till sist att de "skall gå på kvällskurs, som kommunen ordnat".
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DISKUSSION

Studien visar att målsättningen beträffande servering av måltidsdrycker 
vid skollunchen är allmänt hällen i många av de deltagande kommunerna. 
Några kommuner saknar särskild målsättning för måltidsdrycker. 
Schumann (1987) påpekar i sin rapport att "det vore önskvärt att 
kommunerna även tog ställning till vilka måltidsdrycker som skall serveras 
till lunchen".

Mjölk serveras trots detta varje dag i 22 av de 23 kommuner som ingår i 
studien. Betyder det att mjölk av tradition är en så vanlig måltidsdryck, 
att den inte behöver anges i målbeskrivningen?

Tidigare år har många tidningar slagit upp stora rubriker om indragningar 
i serveringen av "skolmjölk". Betyder det att många elever reagerat, pga 
att mjölken är viktig för dem (när de inte äter tillräckligt av huvudrätten) 

eller att tidningarna lidit av "nyhetstorka"? I denna studie har endast en 
kommun dragit in mjölkserveringen en dag per vecka, av kostnadsskäl.

Att servera vatten som måltidsdryck är tydligen inte lika självklart i alla 
kommuner. Eller är det så självklart att man anser sig inte behöva ange 
detta i målsättningen? 7 kommuner anger vatten i målsättningsfrågan och 
ytterligare 13 kommuner uppger att vatten serveras alla dagar.

Observationerna vid 12 skolor visade, att vatten inte ställdes fram i alla 
matsalar, utan serverades till de elever som begärde att få dricka vatten. 
Detta orsakade onödiga störningar i arbetsrutirerna för skolmåltidsperso- 
nalen. De kommuner, som saknar särskild målsättning beträffande 
måltidsdrycker borde därför i sin målformulering klart uttala vilka 
måltidsdrycker som skall serveras och i vilken omfattning de skall 
serveras.

Ett syfte med denna studie var att kartlägga vilka måltidsdrycker som 
förekommer i de aktuella kommunernas grund- och gymnasieskolor och 
vilka förändringar som ägt rum det senaste året. Resultat från den första
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delstudien visar att av de olika mjölksorterna förekom lättmjölk, som 
dryckesmjölk, i 87 procent av kommunerna läsåret 1986/87. I statistiken 
från 15 kommuner över den faktiska mängden inköpt dryckesmjölk för 
samma tid, förekommer lättmjölk mest med nästan 56 procent. Mellan- 
mjölk är den näst vanligaste med 23 procent och därefter mjölk (3 %) med 
21 procent.

Ett flertal näringsexperter anser att en felaktig kost bidrar till uppkomst 
av bl a hjärt- och kärlsjukdomar. Rekommendationerna om förändrad kost 
innebär att konsumtionen av fett och socker bör minska och konsumtionen 

av spannmålsprodukter och potatis öka. För att minska på fettkonsumtion- 
en - framför allt mättat fett - vore det därför önskvärt att ännu fler 
kommuner serverar lättmjölk vid skolluncherna. Livsmedelsverket anger i 
sitt handlingsprogram för kost- och hälsofrågor

"Enligt livsmedelskommitténs expertgrupp dr en viktig åtgdrd för att 
påverka fettkonsumtionen att på olika sött understödja utveckling och 
produktion av magra alternativ till traditionellt feta livsmedel. Nttr 
det göller mjölken bör möjligheterna till en differentierad prissätt
ning på olika mjölkprodukter prövas för att uppnå en minskad 
fettkonsumtion." (Vår Föda 5/87)

Från kommunansvariga, som ingår i första delstudien, har i många fall 
uppgivits att en prissänkning på någon eller några mjölkprodukter inte 
skulle innebära någon förändring av inköp beträffande mjölkmängd. Några 
understryker dock att det vore bra för alla kommuner med en prissänk
ning. "Man behöver då inte alltid diskutera mjölkens vara eller inte vara 
med politikerna, ur kostnadssynpunkt." Andra menar att en prissänkning av 
vissa mjölkprodukter skulle innebära flera inköp även av andra mjölkpro
dukter eller andra livsmedel, bl a mjukt bröd och frukt.

Några av de förändringar som ägt rum i kommunerna sedan föregående 
läsår gäller mellanmjölk. Bl a har två kommuner valt att i stället för 
lättmjölk och mjölk (3 %) endast servera mellanmjölk. Detta kan vara 
förståeligt ur hanteringssynpunkt. Skolmåltidspersonalen anser att för 
många måltidsdrycker ger merarbete. Platsbrist anges också som orsak till
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att inte kunna hantera flera sorter. En övergång till tt enbart servera 
mellanmjölk kanske ändå inte är riktigt försvarbart ur fettkonsumtions- 
synpunkt. De matgäster som tidigare druckit mjölk (3 %) minskar 
visserligen sitt intag av fett (från mjölken), men de matgäster som 
tidigare druckit lättmjölk är nu hänvisade till en fetare mjölk. Ett 
alternativ vore att erbjuda lättmjölk och mellanmjölk.

Elevernas skattning av mjölkintag vid skollunchen i projektet "Skolan och 
Kosten", uppgick till i genomsnitt 1,8 dl/högstadieelev och dag. Delstudien 
vid 12 skolor i denna undersökning visar ett faktiskt intag av i genomsnitt 
1,7 dl/högstadieelev och dag. Elevernas skattningar i den tidigare nämnda 
undersökningen överensstämmer relativt väl med det faktiska intaget i 
denna studie. Även de teoretiska beräkningar som utförts av Jacobsson 
(1986) överensstämmer väl med det resultat som här erhållits.

Vid skattning av mjölkens temperatur under en undersökningsvecka i 
projektet "Skolan och Kosten", ansåg 25 procent av eleverna att mjölken 
var för varm. (Inga temperaturmätningar utfördes under undersöknings- 
veckan.) När mjölk har en "lämplig dricktemperatur" är beroende av vana 
och smak. Livsmedelslagen säger beträffande förvaring och transport av 
"kylvara" (bl a mjölk)

"Kylvara skall transporteras och förvaras på sådant sätt att
livsmedlets temperatur inte överstiger +8°C."

Vid de temperaturmätningar av mjölken, som utfördes i delstudien vid 12 
skolor, överskreds den rekommenderade temperaturen (angående 
förvaring), i början av serveringen, av 2 skolor. Övriga 10 skolor 
underskred den rekommenderade temperaturen vid serveringens början. 
Vid serveringens slut underskreds fortfarande den rekommenderade 
temperaturen av 4 skolor medan 8 skolor överskred temperaturen, men 
endast med 2,5 - 3,5°C. Dvs mjölken hade en temperatur av +11,5°C. 

Denna mjölk kanske upplevs av många som "för varm".
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En annan möjlig orsak till att mjölken upplevs "för varm" observerades vid 
studien. Många skolor har inte glas eller muggar i tillräcklig mängd för 
att räcka till alla matgäster. Glasen/muggarna diskas under serveringens 
gång och ställs in i matsalen, nydiskade och varma. Även om skolmåltids- 
personalen, där möjlighet finns, ställer de nydiskade dryckeskärlen längst 
upp eller längst ner i korgvagn eller dispenservagn, finns möjligheten att 
matgästerna får ett varmt glas eller en varm mugg. Drycken värms då, 
helt naturligt, av dryckeskärlet.

Även hanteringen av mjölken efter avlastning från mejeriets transport
fordon, inverkar på mjölkens temperatur. Den tid mjölken förvaras utanför 
kylt förvaringsutrymme; på lastbrygga, i varumottagning, matsal eller 
liknande, och temperaturen där mjölken förvaras har naturligtvis stor 
betydelse. Vid observationerna fanns vid en skola inte plats att förvara all 
mjölk i kylt förvaringsutrymme och vid en annan skola uppgavs att 
mjölken levereras innan skolmåltidspersonalen anländer. Ligger då 
lastbryggan utsatt för sol (eller kyla) inverkar detta på mjölkens smak och 
temperatur. En bibehållen kylkedja är viktig för både hållbarhet och smak.

Materialet i dryckeskärlet ka i också ha en viss inverkan på måltidsdryck
en (förutom temperaturen). Vid inköp av dryckeskärl borde hänsyn tas, 
inte enbart till hållbarhet ocl övriga praktiska egenskaper, utan även till 
helhetsintrycket. Måltidsdrycf en må smaka aldrig så bra, men om muggen 
är ostadig eller repig och rrissfärgad eller glaset repigt och kantstött, 
förstörs helhetsintrycket.

Wellbag, 20 liter, är den mjölkförpackning som vanligen används för 
dryckesmjölk. Även för matlagningsmjölk används denna förpackning till 
stor del. Några fördelar har framkommit. Bl a att "den är bra till stora 
skolor, eftersom den räcker längre" och "förpackningen behåller kylan 
längre".

De negativa synpunkterna överväger dock både från kostchefer/ekonomi
föreståndare och skolmåltidspersonal. Förpackningen är tung, stor, 
oiymplig och svårhanterlig. Detta uppges av hälften av de kommunansvar-
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iga. Skolmåltidspersonalen anser att "förpackningen är bra, men den 
skulle vara lättare". (Mindre förpackning.) Även om skolmåltidspersonalen
1 stor utsträckning försöker att vara två tillsammans när man lyfter 
förpackningarna, är det inte alltid möjligt. Bl a i pressade situationer, när 
mjölken tar slut mitt under pågående lunchservering. Mjölkvagnar eller 
mjölkstativ kan beroende på utförande underlätta eller försvåra 
hanteringen. I en del fall har sjukgymnast kopplats in för att instruera 

personalen att använda lämplig lyftteknik.

Det vanligaste önskemålet från både kommunansvariga och skolmåltids
personalen är en förpackning pä ca 10 liter. Det borde också vara ett 
komplement till Wellbag, 20 liter. Steget är annars ganska stort från en 
förpackning på en liter till förpackningar på 20 liter. (Några områden i 
landet har också möjlighet att köpa vissa mjölksorter i en förpackning på
2 liter.)

Som redan framkommit varierar skolmåh idspersonalens önskemål 
beträffande antalet måltidsdrycker. Hälften kan tänka sig att servera tre 
sorter, medan en tredjedel tycker att en eller två sorter är tillräckligt. 
Motiveringen för detta är alltså plastbrist och att det blir merarbete. 
Detta kan bero på att mjölkhanteringen och även vattenhanteringen j_ 
vissa skolor upplevs så tung att man "drar sig" för att erbjuda variationer i 
dryckessortimentet.

1 många kommuner och vid de flesta skolo fungerar hantering och 
förvaring av måltidsdrycker i stort sett bra. l å vissa punkter kan dock 
förbättringar åstad! ommas med relativt enkla åtgärder. En översyn av 
rutinerna vid den egna arbetsplatsen "med öppna ögon" kan vara 
avgörande tor en förbättrad kvalitet och förenklad hantering av 
måltidsdryckerna. Beträffande mjölk och mjölkhantering bör bl a följande 
faktorer beaktas:
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Mjölkleverans i förhållande till personalens arbetstid 
Mjölkens placering direkt efter avlastning
Tid mellan mjölkens avlastning och placering i kylt utrymme
"Mjölkkylens" storlek och temperatur
Datummärkning
Storlek och typ av mjölkförpackning 
Transportsätt till matsal
Utformning och placering av mjölkvagn/mjölkstativ 
Lyftteknik
Den tid mjölken förvaras i matsal, före kc nsumtionstillfället
Dryckeskärl; material och utformning
Mjölkens omhändertagande efter måltidens slut

På vissa punkter bör konsulent eller representant för mejeri kunna kopplas 
in som rådgivare vid skolornas mjölkhantering.
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Kommuner som ingår i första delstudien

Bollnäs, Enköping, Eskilstuna, Gällivare, Göteborg, Halmstad, Järfälla, 
Kalmar, Karlstad, Lidingö, Lycksele, Malmö, Nacka, Stockholm, Strängnäs, 
Sundsvall, Tierp, Umeå, Uppsala, Vilhelmina, Vimmerby, Växjö, Östersund.

Mejeriföreningar/mejerier som levererar mjölk till de kommune - som ingår 
i första delstudien

k (ej namngivna) ARLA-mejerier, ARLA-Göteborg, ARLA-Götene, 
ARLA-Kallhäll (2 kommuner), ARLA-Kalmar, Enskede mejeri, Eskilstuna 
mejeri, Gävle mejeri, Lycksele mejeri, NNP-Nedre Norrlands Producent- 
förening-mejerierna i Sundsvall och Östersund, Norrbottens Producent
förening, Norrmejerier Umeå, SHM-Södra Hälsinglands Mejeriförening 
u.p.a., Skånemejerier, Wermlundsmejerier, Vilhelmina mejeri + Lycksele 
mejeri, Västerviks mejeri.
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Till Ekonomiföreståndare 
eller motsvarande

Vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet pågår ett projekt "Skolan 
och Kosten", med t f professor Gerhard Nordlund som ansvarig projekt
ledare (tel 090 - 16 57 55).

Denna enkät är ett led i kartläggningen av utbud och hantering av drycker 
på skolorna inom vissa kommuner.

För att få ett så fullständigt underlag som möjligt, är det av stor vikt att 
Du besvarar enkäten. Det är också värdefullt om Du tar Dig tid att svara 
så snart som möjligt, helst inom 1-2 veckor.

Du behöver inte sätta ut Ditt namn, men det underlättar, om någon 
uppgift behöver kompletteras.

Materialet kommer givetvis att behandlas konfidentiellt.

Tack för Din medverkani

Kerstin Lindberg 
Umeå Universitet 
Pedagogiska institutionen 
901 87 UMEÅ 
Tel 090 - 16 54 50

Postadress 
901 87 UMEA

Telefon 
090 - 16 50 00

Postgiro 
1 58 13-3





1

Kommun: ........

Namn: .................

Befattning/yrke: 

Telefon: ............

Anvisningar

Svara genom att markera med (X) eller skriv Ditt svar på markerad linje. 
Om någon fråga inte går att besvara, var vänlig kryssa över frågans 
nummer.

1. a) Totala antalet skolrestauranger i kommunen.......... ................................
b) Antal skolrestauranger med eget tillagningskök eller centralkök

c) Antal skolrestauranger med mottagningskök ............................................
d) Antal anställda vid skolmåltiderna i kommunen.....................................

DRYCKER

2. a) Hur ser målsättningen ut inom kommunen beträffande inköp av 

dryckesmjölk t ex vad gäller ekonomi, näringsinnehåll, konsumtion per 
elev och dag?

forts nästa sida
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b) Finns det någon restriktion inom kommunen vid inköp av 
dryckesmjölk?

3. a) Hur ser målsättningen ut inom kommunen beträffande inköp av 
andra måltidsdrycker än mjölk?

b) Finns det någon restriktion inom kommunen ' id inköp av andra 
målt dsdrycker än mjölk?

4. Vem eller vilka i kommunen beslutar angående målsättning och 
eventuella restriktioner beträffande inköp av:

a) mjölk som måltidsdryck? .......................................................................

t

forts nästa sida
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b) övriga måltidsdrycker?

5. Om inte någon målsättning eller restriktion finns inom kommunen - 
vilka beräkningsgrunder följs då vid inköp av mjölk och andra 
måltidsdrycker?

6. Förekommer upphandling av andra måltidsdrycker än mjölk inom 
kommunen?
( ) 3a 
( ) Nej

Om ja, vem eller vilka ansvarar för upphandling?

Om nej, varför inte?
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7. Vem eller vilka köper in mjölken till respektive skola? (Om flera 
alternativ förekommer, rangordna från 1-3 där 1 = vanligaste 
alternativet.)
( ) Kostchef / Ekonomiföreståndare / Motsvarande på kommunnivå 
( ) Husmor / Kokerska vid varje skola
( ) Annan, nämligen ....................................................................................

8. Vem eller vilka köper in andra måltidsdrycker än mjölk till respektive 
skola? (Om flera alternativ förekommer, rangordna från 1-3 där 1 = 
vanligaste alternativet.)
( ) Kostchef / Ekonomiföreståndare / Motsvarande på kommunnivå 
( ) Husmor / Kokerska vid varje skola
( ) Annan, nämligen ....................................................................................

9. Vilken mjölksort/vilka mjölksorter används som måltidsdryck inom 
kommunens skolor? (Ange förpackningstyp och storlek samt volym för 
respektive mjölksort som inköptes under läsåret 1986/87.)

Förpackningstyp Volym
och storlek 1986/87

( ) Lättmjölk ................................................................
( ) Mellanmjölk ................................................................
( ) Mjölk (3 %) .......................................................... .....
( ) Gammaldags mjölk ................................................................
( ) Annan, nämligen

#

( ) Mjölk serveras inte som måltidsdryck
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10. Serveras olika mjölksorter vid de olika stadierna?

( ) Ja 
( ) Nej

Om ja, ange vilken mjölksort som serveras mest till respektive stadium 
samt hur mjölken serveras, dvs i glas, mugg eller dylikt.
Lågstadiet ................................................................................................ ....................
Mellanstadiet ...............................................................................................................
Högstadiet .....................................................................................................................

Gymnasiet .....................................................................................................................

Kommentar: ............................................. ....................................................................

11. Varför används just den mjölksorten/de mjölksorterna (enligt fråga 10) 
som måltidsdryck på respektive stadium?
Lågstadiet .............................................................................. .......................................

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet
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12. a) Förekom mjölkfria dagar i Er kommun under läsåret 1986/87?
( ) 3a 
( ) Nej

Om ja, hur många mjölkfria dagar förekom i genomsnitt per skola?

13. a) Serveras någon annan måltidsdryck än mjölk? (Ange även vatten.) 
( ) 3a, följande

1...........................................................................
2................................................................................. .

3 ..........................................................................

4 ..................................................................................

5 ..........................................................................
( ) Nej

Kommentar: ...........................................................................................................

b) Hur ofta serveras denna dryck/dessa drycker? (Kryssa för vilken 
dryck som avses enligt fråga 13 a). Flera alternativ kan förekomma.)

Dryck 1 Dryck 2 Dryck 3 Dryck 4 Dryck 5
1 dag/vecka .....................................................................................................
2 dagar/vecka ................................................................................ . ................
3 dagar/vecka ...................................... ..........................................................
4 dagar/vecka .....................................................................................................
5 dagar/vecka .....................................................................................................
Annat, nämligen

forts nästa sida
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Kommentar: ••••••••••••••••••••••••••••• •

14. Serveras mjölk och annan måltidsdryck samtidigt? (Ange vilken annan 
dryck det gäller.)
( ) 3a, 1 dag/vecka ...............................................................................
( ) 3a, 2 dagar/vecka ......................................................................
( ) 3a, 3 dagar/vecka ........................... ....................................................
( ) 3a, 4 dagar/vecka ..................................... ..........................................
( ) 3a, 5 dagar/vecka ............................. ..................................................
( ) Annat, nämligen ............................ .......................................................................

( ) Nej

15. Vilket mejeri levererar mjölken i Er kommun?

16. Hur levereras mjölken från mejeri till skolorna?

( ) Direkt från mejeri ut till respektive skola.
Vilket transportsätt förekommer? (Rangordna från 1-5 om flera 
alternativ förekommer. 1 = vanligaste transportsättet.)
( ) Lastbil med kylt transportutrymme 
( ) Lastbil utan kylt transportutrymme 
( ) Buss 
( ) Bil
( ) Annat, nämligen.............................................................................................

forts nästa sida
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( ) Först till centralkök och sedan ut till respektive skola.
Vilket transportsätt förekommer? (Rangordna från 1-5 om flera 
alternativ förekommer. 1 = vanligaste transportsättet.)
( ) Lastbil med kylt transportutrymme 
( ) Lastbil utan kylt transportutrymme 
( ) Buss 

( ) Bil
( ) Annat, nämligen.............................................................................................

Kommentar: ..................................................................................................................

17. Uppstår problem i samband med leveranser?
( ) Ofta
( ) Ibland 
( ) Sällan 
( ) Aldrig

18. När leveransproblem uppstår, vari består problemen? (Ange de största 
problemen först.)
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19. Var placeras mjölken vid leverans, direkt efter avlastning?
( ) På lastkaj - utomhus
( ) På lastkaj - inomhus 
( ) I kylrum/annat kylt utrymme
( ) Annat, nämligen ..................................................... ........................... ..................
( ) Vet ej

20. Vem placerar mjölken på denna plats?
( ) Chaufför
( ) Vaktmästare
( ) Ekonomipersonal/Kökspersonal
( ) Annan, nämligen ................................. ..................................................................
( ) Vet ej

21. Hur lång tid brukar det vanligtvis gå innan mjölken placeras i kylrum 
eller annat kylt utrymme?
( ) Mindre än 10 minuter 
( ) 10 minuter - 1/2 timme 
( ) Mer än 1/2 timme
( ) Annat, nämligen ..................................................... .............................................
( ) Vet ej

22. Har Du några önskemål om nya eller andra mjölksorter som dryck, 
förutom de som redan finns att tillgå i Er kommun?

( ) Ja, t ex .....................................................................................................................

( ) Nej

Kommentar:
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23. Har Du några önskemål om nya eller andra måltidsdrycker, förutom de 
som redan finns att tillgå i Er kommun (e[ mjölk)?
( ) Ja, t ex .....................................................................................................................

( ) Nej 

Kommentar:

ÖVRIGA MJÖLKPRODUKTER

24. a) Hur ser målsättningen ut inom kommunen beträffande inköp av 
andra mjölkprodukter än dryckesmjölk (ex fil, keso, ost el liknande)?

b) Finns det någon restriktion inom kommunen vid inköp av andra 
mjölkprodukter än dryckesmjölk?
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25. Vem eller vilka i kommunen beslutar angående målsättning och 
eventuella restriktioner beträffande inköp av andra mjölkprodukter än 
dryckesmjölk?

26. a) Vilken mjölksort används vanligen i matlagningen? (Rangordna 1-7 
om flera sorter används. 1 = vanligast.)
( ) Skummjölkspulver (Fettfri torrmjölk)
( ) Helmjölkspulver 
( ) Lättmjölk 
( ) Mellanmjölk 
( ) Mjölk (3 %)
( ) Gammaldags mjölk
( ) Annan, nämligen:..................................................................................................

b) Varför används den mjölksorten/de mjölksorterna?
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27. Serveras någon mjölkprodukt (t ex fil, youghurt, keso eller liknande) 
som alternativrätt till den ordinarie lunchrätten?

Ange mjölkprodukt (-er)

( ) 3a, 1 gång/vécka ............................................................................... .
( ) 3a, 2 gånger/vecka ..... ...........................................................................
( ) 3a, 3 gånger/vecka ................................................. ..............................
( ) 3a, k gånger/vecka ................................................................................
( ) 3a, 5 gånger/vecka ................................................................................
( ) Annat, nämligen:

( ) Nej 

Kommentar:

28. Föreligger några svårigheter att få tag i önskade mjölkprodukter? 
( ) 3a, t ex.....................................................................................................................

( ) Nej

Kommentar:
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29. Har Du några önskemål om att servera nya eller andra mjölkprodukter 
(ej dryckesmjölk) förutom de som redan finns att tillgå?
( ) 3a, t ex ...................... ............................................. ............. ................... ..............

( ) Nej 

Kommentar:

FÖRPACKNINGAR

30. a) Vilken storlek och typ av förpackning (t ex Brik eller PurePak) köps 
oftast till mjölk för matlagning? (Rangordna, om flera förpackningar 
förekommer.)

b) Fördelar med den förpackningen/de förpackningarna?

c) Nackdelar med den förpackningen/de förpackningarna?



31. a) Vilken storlek och typ av förpackning (t ex Bril< eller PurePak) är 
vanligast till dryckesmjölk? (Rangordna om flera förpackningar 
förekommer.)

b) Fördelar med den förpackningen/de förpackningarna?

c) Nackdelar med den förpackningen/de förpackningarna?

32. Hur serveras vanligen övriga måltidsdrycker förutom mjölk? (Även 
vatten. Rangordna om flera alternativ förekommer.)
( ) Dryckesautomat (ange typ)...............................................................................
( ) Tillbringare .............................................................................................................
( ) Portionsförpackning (ange typ) .......................................................................
( ) Annat, nämligen ....................................................................................................

33. Har Du några önskemål om andra förpackningar än de som finns hos Er 
för dryckesmjölk och mjölk till matlagning?
( ) Ja, t ex .............................. ......................................................................................

( ) Nej
forts nästa sida
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Kommentar:

34. Har Du några önskemål om andra förpackningar än de som finns hos Er 
för andra måltidsdrycker än mjölk?
( ) Ja, t ex ........... ................................................ .............................................

( ) Nej

Kommentar:

ÖVRIGT

35. Har någon förändring (vad gäller t ex förpackning, sort, mängd eller 
dylikt) ägt rum i Er kommun sedan föregående termin eller läsår när 
det gäller inköp av:

a) Mjölk till matlagning?
( ) Ja, t ex............................ .............................................. ..............................

( ) Nej 

Kommentar:

forts nästa sida
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b) Mjölk som måltidsdryck? 

( ) 3a, t ex .................................

( ) Nej 

Kommentar:

c) Övriga måltidsdrycker? 
( ) 3a, t ex ............................. .

( ) Nej 

Kommentar:

36. Om priset på mjölk skulle höjas/sänkas eller subventioneras på någon 
eller några produkter, skulle inköpen förändras i Er kommun? Beskriv 
vilka förändringar Du vet eller tror blir följden.

a) Höjning av mjölkpriset ........................................................................................

b) Sänkning av mjölkpriset

forts nästa sida
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c) Subventionering på någon eller några produkter'

37. Vilken förpackningstyp och storlek skulle Ni välja till skolmåltiderna i 
Er kommun om priset per liter mjölk skulle vara detsamma, oberoende 
av förpackning?

38. Hur många liter mjölk inköptes i Er kommun under läsåret 1986/87?
a) dryckesmjölk ............................ ........... liter

b) till matlagning ........................................ liter

Om exakt siffra inte kan anges, försök då att uppskatta mängden.
c) dryckesmjölk ....................... ...............  liter
d) till matlagning ........................................ liter
forts nästa sida
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Ange för samma period - 1986/87
Antal
inskrivna

Antal
serverade

Serverings-
dagar

Lågstadiet

Mellanstadiet

Högstadiet

Gymnasiet

Personal

Övriga

39. Hur stor närvarofrekvens utgick Ni ifrån i Er budget under läsåret 
1986/87? Ange i procent.

40. Serveras mellanmål vid kommunens skolor? (Ange antal skolor och typ 
av stadium.)
( ) Ja, på ................... skolor, .......................................................... -stadium

( ) Nej

Kommentar: .................................................................................................................
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41. Vad serveras vanligen som mellanmål? (Rangordna om flera alternativ 
förekommer.)
1..........................................................................................................................................

2.

3.

42. a) Vad tycker Du borde serveras som mellanmål?

b) När på dagen borde mellanmålet serveras? (Förmiddag och/eller 
eftermiddag.)

/

forts nästa sida
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43. Hur upplever Du kontakten med representanter elfer konsulenter för 

de företag som levererar mjölk och andra måltidsdrycker i Er 
kommun? (Kryssa för båda kategorierna.)

Representant 
för mjölk och 
mjölkprodukter

Representant 
för övriga 
drycker

Bra med regelbundna 
kontakter, får goda 
råd och tips

Mindre bra, jag skulle 
behöva tätare kontakter

Dåligt, jag har inte 
någon kontakt alls

Jag vill inte träffa 
någon representant för 
dessa företag

Jag är ganska trött på 
dessa representant'r, de 
kommer för ofta

Jag tar själv kontakt med 
representanterna, när det 
behövs

Annat, nämligen •



Bilaga 4
1(10)

UMEA UNIVERSITET 

Pedagogiska Institutionen

Till skolmåltidspersonal

Korrmun: __
Skola:
Befattning:

Svara genom att markera med (x), eller skriv Ditt svar på 

markerad linje.

□RYCKER

1. Vem eller vilka beställer mjölken till Din skola?
(__) Kostchef / Ekonomiföreståndare / motsvarande
( ) Husmor / Kokerska
( ) Annan, nämligen________ _________________ __

2. Hur tycker Du att inköpsrutinema för mjölk fungerar i Ert hök?
( Det kan gälla t.ex. mjölkinventering - att för stor eller liten 
mängd mjölk beställs, ordermottagning på mejeri eller liknande.)
(__) Bra
(__) Mindre bra
(__) Dåligt
Om Du svarat Mindre bra eller Dåligt - vilka problem är vanligast?

3. Hur levereras mjölken?

( Rangordna från 1-5, om flera alternativ förekurrmer. 1=vanligaste 

transportsättet.)

(__) Lastbil med kylt transportutrymme

(__) Lastbil utan kylt transportutryrrme

( ) Duss

(_) Bil

(__) Annat, nämligen



4.a) Uppstår problem i samband med mjölkleverans?

(_) Ofta

(__,) Ibland

(__ ) Sällan

(__) Aldrig

b) När leveransproblem uppstår, vari består problemen? 

( Ange de största problemen först)

5. Var placeras mjölken vid leverans, direkt efter avlastning?

(__) På lastkaj - utomhus

(__) På lastkaj - inomhus

(__) I kylrum / annat kylt utrymme

(__) Annat, nämligen______________________________________

6. Vem placerar mjölken på denna plats?

(__) Chaufför

(__) Vaktmästare

( _) Ekonomipersonal / Kc kspersonal

(__) Annan, nämligen______________________________________

7. Hur lång tid brukar det /anligtvis gå, innan mjölken placeras i 

kylrum eller annat kylt ntryrrme?

(__) Mindre än 10 minuter

(__) 10 min. - 1/2 timme

(__) Mer än 1/2 tirrme

(__) Annat, nämligen__________________________________________
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U. Hur förvaras vanligen mjölken i Ert kök? 

( Beskriv så noggrant som möjligt)

a) Typ av förvaringsutryrrme.

b) Temperatur (där mjölken är placerad).

c) Tid ( mellan leverans och användning»ex. timmar eller dagar )

9. Tycker Du att mjölkförvaringen fungerar på ett tillfredsställande 
sätt?
(_) Ja 
(__) Nej

Kommentar:

10. Har inköpsrutinerna för mjölk förändrats, efter övergång av 
märkning till " Bäst-före-dag” på mjölkförpackningen?
( t.ex. större eller mindre mängd i lager, tätare leveranser 

eller dylikt.)
(__) Nej
( ) Vet ej
( ) Ja. Ge ex.



11. Vad gör Ni med mjölken i Ert kök, när datum för ”Bäst—före-dag" 
har överskridits?

12. Har Du några önskemål om nya eller andra mjölksorter som dryck,
förutom de som finns att tillgå?
( ) Ja, t.ex. ______________________________

(__) Nej

Kommentar:

13. Vem eller vilka beställer andra måltidsdrycker (än mjölk) till 

skolrestaurangen?

(__) Kostchef / Ekonomiföreståndare / motsvarande

(__) Husmor / Kokerska

(__) Annan, nämligen ______________________________________

14. Har Du önskemål om nya eller andra måltidsdrycker, förutom de som 
finns att tillgå? (ej mjölk).
(__) Ja, t.ex. _______________________________________________

(__) Nej

Kommentar: ___________________ _



15. a) Vilka av följande måltidsdrycker skulle Du vilja servera

Dina matgäster? ( Börse från ekonomiska frågor)

(__) Vatten

(__) Lättmjölk

(__) Mellanmjölk

(_) Mjölk (3%)

(__) Gammaldags mjölk

(__) Lättfil

( ) Filmjölk

(__) Apelsinjuice

(__) Äppeljuice

(__) Äppeldricka

(__) Lingondricka

(__) Citrondryck

(__) Annan, nämligen

bl Gm Du fick välja 4 av de drycker Du prickat för i fråga a, vilka 

anser Du vara de viktigaste? ( Rangordna från 1-4 )

1  

2  

3 _______ ;__________________________;____________________

4

c) Hur många måltidsdrycker skulle vara praktiskt genomförbart att

servera i Er skolrestaurang? _____________________________

Kommentar:

ÖVRIGA MJÖLKPRODUKTER

16. Har Du önskemål om att servera nya eller andra mjölkprodukter, 

(t.ex. fil, youghurt, ost eller liknande) i skolrestaurangen?

(__) Ja, t.ex___________________ ___________ ____________

(__) Nej

Kommentar:
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FÖRPACKNINGAR

17. a) Vilken storlek och typ av förpackning (t.ex. Brik.PurePac) köps oftast till 

mjölk för matlagning? (Rangordna, om flera förpackningar förekommer)

b) Fördeiar för den förpackningen,/ de förpackningarna.

c) Nackdelar mot den förpackningen / de förpackningarna.

18. a) Vilken storlek och typ av förpackning (t.ex, Brik,PurePac) är vanligast 
till
dryckesmjölk? (Rangordna om flera förpackningar förekommer).

b) Fördelar för den förpackningen / de förpackningarna.

c) Nackdelar mot den förpackningen / de förpackningarna.



19. Hur serveras vanligen övriga måltidsdrycker? (Även vatten.

Rangordna om flera alternativ förekommer.)

(__) Dryckesautomat (ange typ)

(__) Tillbringare

(__) Portionsförpackning

(__) Annat, nämligen_____________________

20. Har Du några önskemål om andra förpackningar än de som finns 

hos Er, för dryckesmjölk och mjölk till matlagning?

( ) Ja, t.ex. ______________ ___

(__1 Nej

Kommentar:

21. Har Du några önskemål om andra förpackningar än de som finns 

hos Er, för andra måltidsdrycker än mjölk?

( ) Ja, t.ex. _____________________________________________

(__) Nej

Kommentar:

22. Vilken mjölkförpackning ( typ och storlek ) skulle Du föredra 

att servera Dina matgäster, om priset inte spelar någon roll?
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ÖVRIGT

23. Förekommer mjölkspill?

(Rangordna från 1-6, där Du tycker att spillet är störst)

(__) Ja, i matlagningen

(__) Ja, matgästerna lännar / spiller ut

(__) Ja, matgästerna saboterar

(__) Ja, förpackningen är svårhanterlig

(__) Ja, det beror på förpackningens storlek

(__) Ja, annat, nämligen_________________________________

( ) Nej, endast obetydligt spill

( ) Nej, inget spill

24. Förekommer spill av andra måltidsdrycker än mjölk? 
(__.) Ja
a) I så fall var?

b) Hur uppstår spillet?

(__) Nej
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25. Har någon förändring ( gällande t.ex. förpackning, sort, mängd eller 

dylikt ) ägt rum sedan föregående termin eller läsår, när det gäller 

inköp av:

a) Mjölk till matlagning?

( ) Ja, t.ex. _____________________________________________ _

(__) Nej

Konrmentar:

b) Mjölk som måltidsdryck? 

( ) Ja, t.ex. _______

(__) Nej

Konrmentar:

c) övriga måltidsdrycker? 

( ) Ja, t.ex. ________

(.__) Nej

Konrmentar:



26. Vilka av dessa utbildningar har Du genomgått? 

(_J Folkskola

(__) Grundskola / Enhetsskola

(__) Realskola

( ) Flickskola

(__) Yrkesskola / Fackskola

(__) Gymnasium

(__) Universitet / Högskola
*

(__) Annan utbildning, nämligen_____________

27. Har Du genomgått någon yrkesutbildning / fortbildning inom 

storhushållsområdet?

(__) Ja, 3 dagar - 1 vecka

(__) Ja, ca 8 veckor

(__) Ja, 1 termin (ca 20 veckor)

(_) Ja, 1 år

(__) Annan, - nämligen______________________________________

(__) Nej

28. När deltog Du senast i någon kurs, fortbildningsdag, seminarium, 

föreläsning eller liknande inom storhuslållsområdet?

29. Hur länge har Du varit verksam inom storhushållsområdet?

30. Vilka önskemål har Du för egen fortbildning / vidareutbildning 

inom storhushållsområdet?
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Margitta Schelin.

24.. KOSTVANOR OCH KOSTINTAG RELATERAT TILL PRESTATION, BE
TEENDE OCH HÄLSA. En kunskapsöversikt med tonvikt på skolbarn av
seende metod och resultat.
Gerhard Nordlund.

25. LÅGSTADIESATSNINGEN. Beskrivning av nio lokalt initierade projekt. 
Karin Rönnerman.

1986

26. MATEMATIK - Är det någonting för kvinnor?
Else-Marie Staberg.

27. LÅGSTADIESATSNINGEN 1985/86. En kartläggning av lokala projekt. 
Margitta Schelin.

28. TVÅ RAPPORTER OM SPECIALLÄRARUTBILDNING. Specialläraren 
under utbildning och i arbete. Speciallärarutbildning igår, idag och 
kanske i morgon.
Torsten Edqvist.
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