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FÖRORD

Våren 2002 presenterade majoritetspartierna ett program för ”Friskare barn och
bättre studieresultat”. Denna rapport är ett resultat av detta initiativ och var en av
punkterna som fanns med i handlingsprogrammet. Under den kommande
mandatperioden blir det viktigt att driva dessa frågor vidare.

Det resultat som presenteras i rapporten – att elever äter mindre av skolmaten ju
äldre de blir – är oroande men samtidigt inte utmärkande för enbart Tyresö
kommun. Samma förhållande gäller i de flesta av landets skolor. Det är dock
ingen ursäkt för att inte lägga ned både tid och kraft på att försöka ändra detta
sakernas tillstånd. Det är i Tyresö vi – politiker och tjänstemän tillsammans med
elever och föräldrar – har ett ansvar för att förbättra skolmåltidsverksamheten.

I rapporten konstateras det att ”Det finns inga pengar att spara på att minska
svinnet, förhoppning är i stället att maten blir uppäten”. Sannolikt kommer det att
visa sig att det går att spara pengar genom att se över och effektivisera hante-
ringen av skolluncherna. Dessa pengar torde dock i första hand behövas för att
säkerställa att våra elever får den mat de behöver för att kunna nå goda resultat
med sitt arbete. Arbetet med att se över schemaläggningen av skollunchen, mat-
sedeln, mottagningsköken och annat har redan påbörjats. Formulerandet av tydliga
kvalitetsmål för skolluncherna och att se måltidsverksamheten som ett utveck-
lingsområde inom skolverksamheten är nästa steg i detta arbete.

Rektorerna kan använda denna rapport som underlag för samtal med föräldrar och
elevråden kan använda den i sitt samarbete med skolan och diskussionerna med
sina kamrater.

När skolan, föräldrar och elever tillsammans ser vad man kan göra för att skol-
lunchen ska ge den näring och energi som vi alla önskar, då har vi kommit ett stort
steg närmare målet ”Friskare barn och bättre studieresultat”.

Ansvariga för framtagandet av denna rapport har varit kommunens folkhälso-
planerare Mette Kjörstad och Kent Lund från skolmåltidsverksamheten. Den har
sammanställts med stöd av kommunens skolkök och deras personal. Jag vill
framföra ett tack till dessa och även andra som genom sina insatser gjort det
möjligt att beskriva hur vi tar till vara den viktiga resurs som skolmåltiden är i vår
verksamhet.

Tyresö 3 oktober 2002

Mats Fält (m)
Ordförande i barn- och utbildningsnämnden
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SAMMANFATTNING

En totalundersökning av konsumtion av skolluncher i Tyresö kommun. Under två
tvåveckorsperioder april-maj 2002 delades 16 av Tyresös 17 mottagningskök in i
två grupper om åtta mottagningskök vardera. I båda grupperna fanns alla årskurser
inom grundskolan representerade. Undersökningen omfattar 6915 inskrivna
elever. All lunchmat (totalt 20 rätter) som serverades vägdes innan eleverna kunde
börja ta. Returnerad mat från matsalen vägdes och räknades av för att få fram
genomsnittligt tagna bruttoportionsstorlekar. Svinn som senare skrapas av från
tallriken (s k tallrikssvinn) vägdes också för att kunna räkna fram nettoportioner.

Centrum för Tillämpad Näringslära (CTN), Samhällsmedicin, Stockholms läns
landsting, beräknade nettoportionsstorlekar anpassat till mellanstadiebarn (åk 4-6)
på de rätter som serverades i Tyresö under mätperioden, för att jämföras med
vikten på nettoportionerna tagna i Tyresö.

De tillbehör som serverades till huvudrätten noterades under sex dagar; tredagar
med kötträtter, två dagar med fiskrätter och en dag då soppa serverades. Dessa
tillbehör jämfördes sedan med rekommendationer för samma rätter i Riktlinjer för
skolluncher1. Schemaläggning/tider då skollunchen serveras har undersökts i
efterhand (gäller för 2002/2003), men är jämförbar med förra årets
schemaläggning.

Antal personer (elever och skolpersonal) som matbeställningarna var beräknade
på noterades, samt antal personer som åt (genom räkning av använda tallrikar).
Antal vuxna ätande noterades i de flesta fall. Skolorna grupperades efter skolform
(F-5, 6-9, F-9 och gymnasiet) för jämförelse.

Man kan utläsa av det sammanställda materialet att

- Bruttoportionsstorlekarna ökade för varje åldersgrupp/skolform

- Tallrikssvinnet (”skrapet” från tallrikarna) ökade för varje
åldersgrupp/skolform, både procentuellt och i absoluta mängder.

- Tallrikssvinnet ökade mer med åldrarna än vad nettoportionerna gjorde.

- Skillnaderna i vikt på bruttoportionerna var stora mellan olika maträtter
oavsett åldersgrupp.

- Ingen av de i Tyresö uppmätta nettoportionsstorlekarna på samtliga 20 rätter
(beräknat på genomsnittet av alla skolformer) nådde upp till de
rekommendationer som CTN angav för rätterna anpassat till åk. 4-6.

- Antal ätande elever sjunker med åldrarna.

- Mängden serverad mat av de olika rätterna varierade kraftigt, även då de var
beräknade på samma antal personer. Detta beror inte enbart på att maträtterna
väger olika, utan för att man räknar med att elever äter mindre/mer av rätterna
beroende på hur omtyckta rätterna är samt att antalet elever som kommer för
att äta av de olika rätterna fluktuerar.

- Det mottagningskök där det serverades filmjölk som alternativrätt varje dag
hade det högsta svinnet av alla köken av grundskolornas kök.

1 Livsmedelsverket, Centrum för Tillämpad Näringslära 2001
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- Eleverna i den skola där det vid sex tillfällen (även detta läsår) under veckan
är schemalagt att fler elever ska äta samtidigt än vad matsalen har sittplatser
för (vid ett tillfälle 25% fler), hade näst högsta svinnet av grundskolornas kök.

- Vid den skola som inte hade hink för tallrikssvinn i matsalen åt eleverna i snitt
lite mindre än i de andra skolorna inom samma skolform.

- Menydagböckerna visade att två av sexton mottagningskök motsvarade
livsmedelsverkets/CTN:s Riktlinjer för Skolluncher vad gällde salladsutbud.

- Skillnaden mellan mängden serverad och tagen mat var i snitt av alla 20
dagarna/rätterna strax under 20%

- 3 av de 6 högstadieskolornas cafeterior hade öppet under lunchtid samt även
gymnasiets cafeteria.
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TACK

Att en kommun på detta konkreta sätt undersöker effektiviteten och nyttan av
skolluncherna utmanar och sporrar alla inblandade. Arbetet med undersökningen
har följts med intresse och engagemang av både politiker och tjänstemän. Det ska
ses som en del av det initiativ som annonserades av dåvarande majoritetspartierna
i april 2002 under rubriken ”Friskare barn och bättre studieresultat”.
Undersökningen är ett självklart led i de gemensamma ansträngningarna att ge
kommunens elever goda förutsättningar för skolarbetet.

Kvalitetsarbetet i Tyresö genom ekonom Per-Olof Lindfors har varit ett stöd för
undersökningen.

Förvaltningschef Bengt Lindvall på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen,
stöttade projektet redan då det var på idéstadiet, och skapade förutsättningar för
undersökningen genom att bekosta hyra av vågar då köken inte hade egna vågar.

Eva Dahlgren, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, har varit
samtalspartner och ett stöd för arbetet. Hennes engagemang har varit en
nödvändig förutsättning för arbetet.

Chefen för personalkontoret Olle Åkerlind och Marianne Wepsäläinen, chef för
personalutvecklingsavdelningen, har bidragit med sin kunskap kring de
personalkategorier som rapporten berör och följt arbetet med rapporten.

Centrum för Tillämpad Näringslära (CTN) Samhällsmedicin Stockholms läns
landsting har, under ledning av Eva Callmer, bistått med råd och synpunkter kring
hur undersökningen läggs upp, data bearbetas och utformningen av denna rapport.

Pia Lindeskog, nutritionist och Dr. i medicinsk vetenskap med specialområde mat,
miljö och utvärdering vid CTN, var behjälplig med att göra en blankett för
redovisning av de tillbehör som serverades i skolorna till sex rätter. För att citera
Pia: ”Matens status inom skolan är en nyckelfaktor för arbetet”.

Nutritionist Gunilla Wilsby, CTN, har beräknat portionsstorlekar för mellan-
stadieelever för de rätter som serverades i Tyresö, vilket hjälpt oss att få
perspektiv på Tyresöelevernas konsumtion.

Kostsamordnare Marianne Wangenheim, barn- och utbildningsförvaltningen, har
hjälpt oss att få fram kompletterande underlag för studien.

Centralkökets personal har genom sina kunskaper bidragit och bistått oss, och vi
tackar för deras stöd och intresse.

För undersökningens framgång har vi varit helt beroende av det merarbete
personalen i skolornas mottagningskök har påtagit sig, vilket har möjliggjort att
resultatet har blivit tillförlitligt och informationsrikt. Utan deras samarbetsvilja,
kunskap och engagemang i frågorna hade undersökningen inte varit möjlig.
Vi hoppas att detta arbete kan vara till lika stor hjälp för dem som deras har varit
för oss. De gör ett otroligt viktigt arbete för Tyresös elever –
all heder och tack till dem!

Mette Kjörstad Kent Lund
folkhälsoplanerare som skrivit restaurangchef som bearbetat

datamaterialet och gjort diagram.
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INLEDNING

Ur Tyresö kommuns måldokument:
”Vid alla beslut som rör barn ska FN:s barnkonvention följas och politiska
beslut ska beaktas ur ett barnperspektiv”.

Bra matvanor är en förutsättning för att må bra, växa, utvecklas, orka
arbeta och gå i skolan.

”Varje system är perfekt designat för att uppnå exakt de resultat det gör. Om du
inte gillar resultatet så måste du ändra systemet.”2

Det är resultatet av många samspelande faktorer som denna undersökning
avspeglar - vilket är viktigt att ha i åtanke när man tar del av materialet.

En elev i det svenska skolsystemet äter upp till 2300 skolmåltider under
grundskole- och gymnasieåren. Matens betydelse för hälsan relaterad till
prestation i skolan är väldokumenterad 3 och allmänt erkänd. Elever som äter en
tillräcklig lunch orkar koncentrera sig under lektionerna och har därmed bättre
förutsättningar för att prestera bra i skolan.

Flera studier under 1990-talet 4 har visat att många elever i grundskolan och på
högstadiet har bristfälliga matvanor.
”De flesta ungdomar i årskurs 9 äter skolmat regelbundet, men andelen som äter
dagligen minskar. En av tio hoppar också regelbundet över frukosten. Det finns en
tendens till att andelen elever i årskurs 9 som äter skollunch dagligen har minskat,
medan andelen som äter 3-4 dagar i veckan eller mer sällan har ökat i mot-
svarande grad. De elever som inte äter skolmat en viss dag, väljer istället att gå
hem att äta, köpa något i en butik eller snabbmatsställe. En av fem uppger att de
då inte äter något alls. Resultaten är i linje med tidigare undersökningar från 1994
och 1996”5.

2 Paul Batalden, VD Institute for Leadership in Healthcare, Dartmouth, USA
3 ”Mat, sömn, dygnsrytm och prestation hos högstadieelever”, Maria Lännernes-Junberger Uppsala
Universitet och Mats Gillberg, Karolinska Institutet 2001; ”Föda, funktionsförmåga,
återhämtning”, Arne Lowden IPM karolinska Institutet 2001;
4 ”Maten i förskolan och skolan”, LIU Markandsundersökning, Skolmatens Vänner/LRF 2000;
Livsmedelsverket/CAN: ”Högstadieelevers matvanor” 2002;
www.skolmatensvanner.org/trotta.html Gerhard Nordlund, Pedagogiska institutionen, Umeå
Universitet
5 Livsmedelsverket och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), publicerat i
Livsmedelsverkets kunskapstidning Vår Föda nr 1/2002



”Bland elever med bristfälliga frukost- och lunchvanor är rökning, bruk av
alkohol och droger samt skolk och otrivsel i skolan vanligare. De är oftare
trötta, har oftare huvudvärk, mår oftare illa. De har svårare att följa
skolarbetet och har lägre betyg på proven.”6

Några av Tyresös skolsköterskor bedömde att de flesta elever som uppsöker dem
under skoldagen uppger just sådana besvär.

Skollunchen är därför en viktig resurs i skolarbetet. Detta lyfts fram i
regeringspropositionen 7 ”Hälsa, lärande och trygghet”:
”Lärande och hälsa påverkas i stor utsträckning av samma faktorer. Lusten att lära
är starkt kopplad till känslan av hälsa och välbefinnande….…… Lärarna har i
första hand kompetens för att utveckla elevernas lärande men eftersom lärandet
påverkas av hela den situation som eleven befinner sig i kan fokus inte endast
ligga på den pedagogiska processen.

”Lärandet är skolans huvudprocess men för att denna ska kunna fungera
tillfredsställande behövs stöd från andra verksamheter inom skolan”.

På en skola finns flera olika stödjande processer som bidrar till att helheten ska
fungera. Exempel på sådana är elevvård, skolhälsovård, arbetsmiljöarbete och
skolmåltider…. ”

Om man skulle göra en jämförelse mellan stödjande processer för en idrottare och
en skolelev, skulle bilden se ut så här:
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mycket ”skol”

6 Skolmatens Vä
7 Regerings prop
slutbetänkande E
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ch ”skoltrötthet” i samma åldersgrupp. Ele
trötta som rätt och slätt trötta.

nner 2002
osition 2001/02:14; SOU 2000:19 ”Från dubbla spå
levvårdsutredningen, Utbildningsdepartementet; ”D
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Enligt Svenska näringsrekommendationer (SNR) ska lunchmåltiden ge 25
till 35 % av dagens totala energiintag.8 Större delen av elevens totala
energiintag per dygn, 65-75%, sker alltså utanför skollunchens ram.

Skolans möjligheter att lyckas i arbetet för att eleverna äter skollunchen är därför
även beroende av faktorer som ligger utanför skolans område, bl. a elevens
motions-, sömn- och frukostvanor samt övrig livsstil. Elevens och föräldrarnas
engagemang och ansvar för hälsan är avgörande faktorer för elevens
välbefinnande och utveckling, och för skolans möjlighet att stödja eleven.

”En hungrig människa är rastlös. Kroppen vill veta när maten kommer, därför är
det viktigt att man äter vid regelbundna tider.

På morgonen, efter en natts fasta, är vi biologiskt beredda att ge oss ut och söka
efter mat. Fasta uppfattas av kroppen som ett hot mot vår överlevnad, och får vi då
ingen mat blir vi irriterade och rastlösa. Kroppen vill i första hand se till att vi får
ny mat innan fettreserver och andra bränsleförråd i kroppen nyttjas som vid
långvarig svält.

Vi bör äta ungefär var fjärde timme, dröjer det mycket lång tid mellan måltiderna
får vi ett bulimiskt beteende, suget efter mat är så stort att vi inte kan kontrollera
det. Då äter man för mycket för fort och riskerar att bli fet. Och man blir ändå
hungrig rätt fort igen.

Det kan föreligga tre – fyra timmar i biologisk tidsskillnad mellan morgon- och
kvällsmänniskor beträffande kroppstemperatur, prestationsförmåga och aptit.
Kvällsmänniskor har en inre klocka som gör det svårt att väcka dem på morgonen,
de kommer upp sent och eftersom de väljer att sova så länge som möjligt hoppar
de över frukosten.”9

Barn som går i skolan, särskilt om de inte är så motiverade, behöver
näringsintag på morgonen, kroppen vill ju få sitt näringsbehov tillgodosett.
De som är mycket motiverade kan förtränga sin hunger bättre men de
behöver givetvis också mat.

Vi har olika aptitretande substanser i kroppen, substanser som styr vad vi
är sugna på vid olika tidpunkter på dygnet. Vad man serverar vid vilken
tidpunkt spelar också roll för välbefinnandet.

På förmiddagen är vi sugna på kolhydrater för att fylla på förråden efter
nattens fasta och bör därför äta bröd, flingor, frukt – till exempel bananer –
gröt och mjölk. Senare på dagen är det andra signaler som gör oss sugna
på fett och proteiner, det visar forskning på djur. Fetterna och proteinerna
ska fylla på förråden så att vi klarar den kommande nattens fasta"9

8 Riktlinjer för skolluncher.
9 www.skolmatensvanner.org/maria.html Maria Lännernes Junberger, Docent i näringslära
Uppsala Universitet.
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Det har oss veterligen inte genomförts en totalundersökning av faktisk kon-
sumtion av skolmat under två veckor i en kommun i Sverige förut. En enkät-
undersökning riktad till alla kommuner i landet, visade att 46% aldrig gjort en
konsumtionsundersökning, och 27% gjort det sällan.10 Vid Forskningsgruppen för
miljöstrategiska studier vid Stockholms Universitet, gjordes 2001 11 en under-
sökning av all svinn (lager- produktions- och tallrikssvinn) i fyra storhushåll,
varav två skolor. Undersökningen visade att ”den största enskilda källan till svinn
var att matgästerna inte åt upp maten på tallriken; tallrikssvinnet låg kring 10% på
alla de undersökta ställena.”

Förvaltningscheferna på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen fick hösten 2001 i uppdrag av kommunstyrelsen att se
över kostnaderna för skolmåltiderna.

Inriktningsmål för Centralköket har varit: ”Centralköket ska producera god och
näringsriktig mat”12 – men, som tidigare sagts:

Ingen mat är näringsriktig förrän den är uppäten – och – den dyraste
skolmaten är den som inte blir uppäten.

Det måste betonas att det kommer inte att kunna sparas några pengar ifall
svinnet minskar – förhoppningen är att maten istället blir uppäten.

Dessutom: om ett mål skulle sättas att alla inskrivna elever skulle äta skollunch
varje dag, och vi skulle nå detta mål (!), så skulle istället kostnaderna öka för
skolmaten. Det mervärde som mätta elever skulle medföra kan då avläsas under
lektionerna, i lärarnas och elevernas psykosociala arbetsmiljö och i elevernas
prestationer. Det är en investering som lönar sig på både kort och lång sikt; för
individen, gruppen och samhället.

”Ett system är en odelbar helhet. Resultatet av helheten är en konsekvens
av samspelet mellan resultatet av delarna – inte summan av resultatet av
delarna!”13

Stämningen och miljön14 i matsalen, stress15 och ljudnivån, kan ha större
betydelse för elevers ätande och attityder16 än maten som sådan.

Uppgifterna som denna undersökning ger ska därför inte enbart relateras till
matsedeln, utan även schemaläggning av måltiderna, logistik i matsalen,

10 Berit Lundmark FL, universitetsadjunkt Uppsala universitet 2002: ”Kvalitet som utsaga och
praktik- kvalitetsaspekter med fokus på skolmåltiden i Sverige”
11 ”Svinn i storhushåll: Mängder, sammansättning och möjligheter att minska.” Rebecka Karlsson
2001
12 Måldokument Tyresö kommun 2001
13 Systemteoretiker Dr. Russell L. Ackoff
14 De yngre elevernas arbetsmiljö; Yrkesinspektionen i Malmö rapport 2000:2
15 Barn och ungas stress i skolan; Barnombudsmannen 2001
16 ”Matglädje och ungdomar” LIU Marknadsinformation/Skolmatens Vänner 2001
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mottagningskökens standard17. Rektorers, lärares, mottagnings- och central-
kökspersonalens arbetssituation18 , samspel, attityder och rutiner berör och
påverkar elevernas matvanor. Inflytandet från föräldrars och kamraters attityder
till skolmåltiderna samt mode, media och andra för barn och ungdomar viktiga
påverkansfaktorer ska heller inte underskattas. Alla dessa faktorer ingår i det
”system” som skolmåltidsverksamheten utgör, och avspeglas i det ”resultat”,
konsumtionen, som systemet/helheten ger.

Det finns Nationella mål och strategier för nutrition19 och även Riktlinjer för
Skolluncher20, med råd, tips och mängdtabeller. Även om Centralköket och
mottagningsköken har tagit del av Riktlinjerna så är det ändå viktigt att veta inte
bara hur mycket (och vilken) mat som produceras/serveras, utan även hur mycket
mat (och vilken mat) eleverna faktiskt äter. De data vi fått fram kompletterar och
förstärker andra gjorda undersökningar byggt på enkäter om elevers matvanor21.

Mot bakgrund av ovanstående, och i syfte att ha en (mätbar) utgångspunkt för
arbetet i Tyresö för barn och ungdomars hälsa, är skolmaten en ”grundbult” och
ett angeläget och påverkbart område att lyfta fram. Skolmaten är ett kärt ämne att
ha synpunkter på, och det är därför viktigt att underlaget för den gemensamma
omdömesbildningen och beslut om åtgärder är baserad på aktuella Tyresöfakta.

Övergripande syfte med undersökningen

Elevhälsa:
- Att stödja och utveckla hälsa i vid bemärkelse samt främja goda

matvanor hos elever med utgångspunkt i, i första hand, skollunch och
matsalsmiljö

- Att relatera insamlade data till Riktlinjer för Skolluncher

Systemförbättringar kring skolmåltiderna:
- Att ha dokumentation som underlag för samtal och beslut kring riktlinjer

och kvalitetsmål för skolmaten, matsalsmiljön, matsedel,
utbildningsbehov, rutiner för hantering av, och den långsiktiga
planeringen för, skolmåltidsverksamheten i Tyresö.

17 ”Måltidsutredning Tyresö Kommun” Erna Bakklund, Lars Davidsson 2002
18 Personalekonomiskt bokslut Tyresö kommun 2001
19 Nationella mål och strategier för nutrition 1999-2004, Folkhälsoinstitutet och Livsmedelsverket
20 Livsmedelsverket/Centrum för Tillämpad Näringslära 2001
21 Livsmedelsverkat/CAN 2002
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METOD

Gruppering av mottagningskök
Det föreliggande arbetet är en totalundersökning av skolmåltider serverade under
april-maj 2002 i tretton av Tyresös fjorton kommunala grundskolor samt Tyresö
gymnasium. En grundskola var inte med i undersökningen pga ombyggnad. Det
totala antalet mottagningskök vars data undersökningen bygger på är sexton,
beroende på att två grundskolor (Sofieberg och Nyboda) har två mottagningskök.
De sexton mottagningsköken delades upp i två grupper med åtta i varje. Varje
grupp tilldelades två representativa 5-dagars veckor efter matsedeln, totalt 20
rätter dokumenterades

För jämförelse har mottagningskökens data grupperats på följande sätt:
- F-5 skolor (9 stk.)
- 6-9 skolor (3 stk.)
- F-9 skolor ( 6 stk.)
- genomsnitt för samtliga mottagningskök
- gymnasiet.

Data för tre mottagningskök i F-5 skolor har även sammanräknats med data från
tre mottagningskök i åk. 6-9 för jämförelse i gruppen F-9 då dessa mottagnings-
kök/skolor (Stimmets skola F-5 + Forellen 6-9, Krusboda F-5 + Dalskolan 6-9,
Nyboda låg + Nyboda hög) bildar tillsammans organisatoriska enheter. Dessa
mottagningskök/skolor finns därmed representerade under alla tre kategorier av
skolformer inom grundskolan. Forellskolan har även en särskoleklass åk. 10,
dessa elever finns inräknade i Forellskolans data. Det finns bara ett gymnasium i
Tyresö.

Skola elever med vuxna beställt för

Forellen 457 477 477 F till 5 Elever F till 9 Elever 6 till 9 Elever Gymnasiet Elever
Strand 500 523 523 Fornudden 307 Kumla 795 Dalskolan 297 Gymnasiet 1250

Bergfoten 356 376 376 Fårdala 289 Nyboda Hög/Låg 748 Forellen 457 Totalt 1250

Njupkärr* 314 344 360 Hanviken 348 Strand 500 Nyboda Hög 492

Sofiebergskolan 188 201 181 Krusboda 476 Tyresö 524 Totalt 1246

Sofiebergstugan 87 103 100 Njupkärr 314 Stimmet/Forellen 792

Fornudden 307 317 307 Nyboda L 256 Dalskolan/Krusboda 773

Hanviken* 348 360 376 Sofiebergskolan 188 Totalt 4132

Kumla 795 795 781 Sofiebergstugan 87

Nyboda hög 492 498 500 Stimmet 335

Nyboda låg 256 273 273 Totalt 2600

Tyresö 524 554 554

Krusboda 476 508 476

Dalskolan 297 322 320

Stimmet 335 375 375

Fårdala 289 304 304 Dalskolan Potatisb/Blodp. Gymnasiet Köttbullar

Gymnasiet 1250 1265 1000 Kumla Korv Stroganoff Nyboda Hög Kokt fisk, räksås

7271 7595 7283 Sofieberg Hamburgare Nyboda Låg Raggmunk

Utan Bergfoten 6915 7219 6907 Sofiebergstugan Köttgryta Fårdala Kassler

Fornudden Fiskgratäng Forellen Lunchkorv

*Njupkärr och Hanviken beställer även till förskola Krusboda Färsrätt Hanviken Nasigoreng

Stimmet Skinkgr.broccoli Strand Korvgryta

Njupkärr Minestrone Tyresö Fiskbordelaise

Fiskpudding Köttfärssås

Lapskojs Skinksallad

Antal elever beställt för 2900 Antal elever beställt för 4007

Gruppindelning skolorna

Gruppindelning perioden med meny
Grupp 1, vecka 16 & 17 Grupp 2, vecka 20 & 22
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I uppställningen över skolor är både ”elever” (antal inskrivna elever) och ”med
vuxna” de uppgifter som barn- och utbildningsförvaltningen har gett till
Centralköket som underlag för deras beräkningar. Kolumnen ”beställt för” är
genomsnittet av det antal personer husmödrarna i mottagningsköken beställt för
under mätperioden.

Blanketten till personalen i mottagningsköken

OBS: ”Rester användbara” omfattar allt som gick i retur till köket, även det som
senare kastades där. ”Rester kastade” är tallrikssvinnet. I kolumnen ”Beställt för
antal” är vuxna och elever sammanräknade.

Variationer i data
- Några skolor hade av olika skäl inte servering/noteringar från alla dagar. Det

fattas data från totalt 4 dagar (2 skolor under 1 dag och 1 skola under två
dagar)

- En F–5 skola hade ingen hink för tallrikssvinn i matsalen under mätperioden,
det finns därför inte några uppgifter om tallrikssvinn från denna skola.

- Tiden för undersökningen (april-maj) kan ha inverkan på närvaro i matsalen
av särskilt de äldre eleverna.

- I en skola äter elever i tre lågstadieklasser i sina klassrum. Dessa elevers
konsumtion är inte medräknad i denna skolas resultat, då deras mat inte ställts
fram i matsalen och deras svinn inte noterats och deras tallrikar inte räknats.

Uppgiftslämnare: Vecka 20 & 22

Dag Maträtt Rester Rester

Extrarätt Tillbehör

Huvudrätt Sås Sallad Pasta/ris/potatis Bröd/sallad användbara kastade

Måndag Köttbullar

Tisdag Kokt fisk, räksås

Onsdag Raggmunk

Torsdag Kassler

Fredag Lunchkorv

Måndag Nasigoreng

Tisdag Korvgryta

Onsdag Fiskbordelaise

Torsdag Köttfärssås

Fredag Skinksallad

Beställt för antal Antal ätande Antal vuxna Filport

Måndag Fyll i vikterna från centralköket & eget

Tisdag Extrarätt=Egen rätt när ordinarie tar slut t.ex.

Onsdag Pasta & ris i färdiglagad vikt

Torsdag Rester användbara=det som tas i retur till köket

Fredag Rester kastade=det dom ätande slänger

Beställt antal: Det antal personer ni räknat med ska äta

Måndag Antal ätande: Verkligt antal totalt. Tallriksräknande.

Tisdag Antal vuxna: Ett uppskattat antal vuxna

Onsdag Filport=Antal portioner fil under dagen(för er som har)

Torsdag

Fredag Sänds med internpost till Kent Lund C3L

Gör så här:

Svinnberäkning Mottagningsköken Tyresö Kommun
2002

Gymnasiet

Centralkök Eget
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Matsedel och servering
Matsedel för skolmaten görs halvårsvis. Det serveras en huvudrätt.
Mottagningsköken gör sina beställningar per termin. Avbeställningar till
Centralköket måste göras senast sju arbetsdagar innan leverans. De elever som
begär specialkost (vegetarisk mat räknas som specialkost) får detta genom
anmälan till skolsköterskan som vidarebefordrar intyg till Centralköket och
mottagningsköket.
Mottagningsköken får huvudrätten levererad från Centralköket varje dag. Viss
salladsmängd kommer också från Centralköket. Tillbehören (potatis, ris, pasta,
sallad, bröd, dryck m.m.) görs i ordning av mottagningsköken. Även rester ställs
fram. Mat som blivit uppvärmd en gång i mottagningsköken ska inte serveras
igen. Eleverna tar maten enligt självtagningsprincipen. Vissa kök kompletterar
ibland med filmjölk, ett högstadiekök och gymnasiet varje dag. Vi har ingen
notering om filåtgång på gymnasiet.

Övrig tillgång till mat inom skolorna
Högstadieskolorna har genom elevråd och/eller fritidspersonal försäljning av
smörgåsar, frukt, drycker och godis. Tre har öppet under lunchtiden, två har
stängt, det saknas notering från den sjätte cafeterian. Högstadieskolorna har en
fast produktion/försäljning av 40–60 smörgåsar per dag. Flerparten säljs under
första rasten ”till de elever som inte ätit frukost” (citat försäljare).

Gymnasiets cafeteria har öppet hela dagen fram till kl.16.00. Försäljningen av
smörgåsar och övrigt kiosksortiment sköts av en entreprenör.
Smörgåsförsäljningen noterades (försäljning av godis och dryck noterades ej)
under 9 dagar av undersökningsperioden. Ett snitt på 86 smörgåsar såldes per dag
(lägst 31, högst 151). Undersökningen gjordes i andra hälften av maj månad på
gymnasiet, då eleverna inte gick hela dagar alla dagar, och det även två dagar
såldes subventionerade mellanmål. Om undersökningen gjordes vid en annan tid
under läsåret kanske det skulle ge andra siffror.

Fritidsverksamheternas mat och annat mellanmål är inte undersökt i detta arbete.

Schemaläggning
Vi har fått in uppgifter från 11 grundskolor om schemaläggning av måltiderna,
och i några fall även uppgifter om hur många elever som ska äta samtidigt. Vi har
från fastighetsavdelningen fått uppgifter om hur många sittplatser matsalarna är
beräknade för.

Exempel på uträknad rapport
Uträkningarna dag för dag och totalt för perioden i nedanstående kalkylblad visas
här som modell. Ett sådant finns för varje mottagningskök och även en samman-
ställning för alla köken.
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Diagramförklaring ”Svinnberäkning Mottagningsköken Tyresö kommun”
”Svinn i k” är tallrikssvinn i kilo. ”Svinn/pers” är tallrikssvinnet per person i
gram. ”Svinn i kr/per” är tallrikssvinnet omräknat i kronor per person som ätit.
”Svinn %” är tallrikssvinnet omräknat i procent av total tagen/upplagd portion.
”Antal ätande %” är beräkning av hur många som kom till matsalen av de som
maten beräknades/beställdes för. ”P.strl.g” är genomsnittet per person av de tagna
(= inkl. tallrikssvinn) bruttoportionerna i gram.

Framräkning av ”Antal beställt (serverat) för”
Grupp 1 och 2 omfattar 2900 respektive 4007 inskrivna elever. Antal elever som
mat beräknades/beställdes för antecknades. Tallrikarna räknades för att få fram
antalet personer som faktiskt ätit. De ätande elevernas kön har inte registrerats.
Vi har fått uppgift om vuxennärvaro av alla skolor utom gymnasiet som inte hade
kuponger för vuxna.

Antal intyg för vegetarisk mat/specialkost var 768 under vårterminen, ungefär
10% av samtliga inskrivna elever. Under maj månad serverades ett snitt av 297
specialkoster varje dag. Vi har inga noteringar om hur många av dessa som
hämtades ut. Dessa portioner motsvarar ca. 4,3 % av den ordinarie maten som var
beräknad för/beställd för i snitt 6907 elever per dag.

Vecka 20 & 22 Uppgiftslämnare:xxx

Dag Maträtt Totalt i kg Rester Rester Totalt i kg

Huvudrätt Sås Sallad Pasta/ris/potatisBröd/sallad/tillb användbara kastade

Måndag Köttbullar 55 0 0 32,5 15,3 102,8 11,2 12 23,2

Tisdag Kokt fisk, räksås 47 45 20 39 14,3 165,3 58 18,3 76,3

Onsdag Raggmunk 108 0 0 38 9,7 155,7 24,3 10,5 34,8

Torsdag Kassler 25 110 6,2 0 9,8 151 22,6 10,5 33,1

Fredag Lunchkorv 35 20 0 39 28,6 122,6 10 15,6 25,6

0 0

Måndag Nasigoreng 105 0 34 139 23,7 11,4 35,1

Tisdag Korvgryta 48 50 0 45 15,5 158,5 34 17,2 51,2

Onsdag Fiskbordelaise 38,5 20 81 21 160,5 12 15,6 27,6

Torsdag Köttfärssås 75 0 32,5 17 124,5 26,4 7,2 33,6

Fredag Skinksallad 44,8 45 0 0 2,3 92,1 23 8 31

Totalt 581,3 270 46,2 307 167,5 1372 245,2 126,3 371,5

Dag Beställt för antal Antal ätande Svinn i kgSvinn/pers Svinn i kr TotaltSvinn i kr/pers Svinn % Antal ätande % P.strl.g P.pris

8

Måndag 500 438 12 27 317 0,73 13,10 87,6 0,209 Kg.pris

Tisdag 500 356 18,3 51 483 1,37 17,05 71 0,301 26,4

Onsdag 500 421 10,5 25 277 0,67 7,99 84,2 0,312 3,3

Torsdag 500 398 10,5 26 277 0,70 8,18 80 0,323 P.pris/g

Fredag 440 346 15,6 45 412 1,20 13,85 79 0,325 0,0267

0 ######### 0 #Division/0! ####### #Division/0! ######## 300

Måndag 500 396 11,4 29 301 0,77 9,89 79 0,291

Tisdag 500 407 17,2 42 454 1,13 13,82 81,4 0,306

Onsdag 460 375 15,6 42 412 1,11 10,51 82 0,396

Torsdag 430 394 7,2 18 190 0,49 7,34 92 0,249

Fredag 396 226 8 35 211 0,94 11,58 57,07070707 0,306

0 ######### 0 #Division/0! ####### #Division/0! ########

Totalt 4726 3757 126,3 34 3334 0,90 11,21 79 0,300

Svinnberäkning Mottagningsköken Tyresö Kommun
2002

xxx-skolan

Centralkök Eget
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Elever med specialkost är inräknade i gruppen ”beställda för”, även om deras mat
inte ingår i beräkningen av serverad mat då deras mat görs separat från den
ordinarie maten. En del av dessa elever har inte specialkost varje dag (t ex
vegetarianer som äter fisk). De elever som åt sina specialkoster är medräknade i
det totala antalet ätande då deras tallrikar är medräknade.

Om en elev i de skolor där det under mätperioden serverades filmjölk, både har
tagit av den ordinarie rätten och av filmjölken, har denna elev räknats som två, då
vi endast räknat antal tallrikar och inte skiljt på djupa och flata tallrikar.

Vägning av mat, framräkning av portionsstorlekar

Våra beräkningar bygger på den faktiska konsumtionen av de som kom till
matsalen, inte på produktionen eller det antal personer som maten var
beräknad för. Vi har inte beräknat t ex portionsvikt efter det antal personer
som antogs skulle komma och äta, vi har beräknat efter det antal som
faktiskt kom och tog mat i matsalen.

I denna rapport är ”Portioner” de tagna/upplagda bruttoportionerna,
inklusive det som sedan skrapas av, s k tallrikssvinn. Bruttoportionerna är
beräknat på skillnaden mellan serverad mat och den mängd som gick i
retur till köket.

Tyresös nettoportioner visas i det diagram för jämförelse med
nettoriktvikter i enlighet med Riktlinjer för Skolluncher.

Då personalen i de olika mottagningsköken av erfarenhet vet, och i sina kartotek
har anteckningar om, hur stor åtgång det är av de olika rätterna vid just deras kök,
kan mängden serverad mat av olika rätter variera mellan köken till samma antal
elever. 100 elever i en skola konsumerar mer, eller inte lika mycket som hundra
elever i en annan skola, även inom samma skolform. Mat faktureras från
Centralköket i kilo och liter och inte i portioner.

Varje kök vägde all ordinarie mat (ej specialkoster) som ställdes fram och som
togs in igen till köket (både användbar och spill). Bröd och margarin är invägt i
totala mängden serverad mat.

Vi har inte gjort noteringar om hur mycket mat som totalt beställts från
Centralköket till de olika köken eller som producerats i mottagningsköken, endast
av den mat som ställdes fram för servering. Detta ger, att om inte all mat som kom
från Centralköket, eller som förberetts i mottagningsköket, kom in i matsalen, så
har det inte vägts.

Specialkosterna är inte medräknade i vägningen av serverad mat, ej heller i det
som returnerats till köken. Det som kastades i sophinken från tallrikarna (även
från specialkosterna), inklusive servetter, vägdes och antecknades. Mängden tagen
mjölkdryck mättes inte. Antalet elever med specialkost har inte dragits ifrån totala
antalet ätande vid beräkning av portionsstorlek av den ordinarie maten.
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Vi har inte undersökt vad av det som serverades som eleverna
slängde i hinken eller som gick i retur till köket, endast totalvikter.
Om en elev har tagit 300 gram på sin tallrik, så vet inte vi om det t ex bara
var lingonsylt eller om det var en balanserad måltid enligt tallriksmodellen
som Riktlinjerna för Skolluncher bygger på.

Olika rätter väger också olika mycket, och även energiinnehåll i rätterna varierar.
Mättnadskänsla och energiinnehåll följs inte alltid automatiskt åt – tänk bara på
hur många bullar man kan äta och ändå vara hungrig på ”riktig” mat!

Jämförelse med Riktlinjer för Skolluncher
CTN har räknat nettoriktvikter för de rätter som serverades i Tyresö, anpassat till
mellanstadielever (åk 4-6). Med nettoriktvikter menas här vad eleven bör äta.
Portionsstorleken varierar ju beroende på vilken maträtt som serveras och det är
bra att kunna visa på det. I diagrammet för jämförelse med Tyresö portioner har
nettovikter räknats fram även för Tyresös portioner.

Framräkning av kostnader
Det har varit svårt att kunna kostnadsberäkna portionsstorlekar och svinn.

Konsumtionen bygger på den totala måltiden, men kostnaderna för
måltidsingredienserna är uppdelade på olika förvaltningar och skolenheter. De
olika mottagningskökens utbud av tillbehör till huvudrätten varierar, varvid det
även där skulle uppstå variationer i en kostnadsberäkning.

Vi har därför till viss del varit tvungna att konstruera en (egen) modell för att ha
en struktur att arbeta inom för att kunna få fram en kostnadsberäkning på faktisk
konsumtion.

Skolorna faktureras mängden huvudrättsmat i kilo och liter från Centralköket, inte
i portioner. 1999 låg Centralkök och mottagningskök under samma förvaltning,
varvid råvarukostnaden för såväl huvudrätt (som idag produceras i Centralköket)
som tillbehören (idag genom mottagningsköken/skolorna) då räknades samman
till ett portionspris.

Kostnaden för en (tänkt) bruttogenomsnittsportion på 300 gram av samtliga
ingredienser har för denna undersökning framräknats genom att använda 1999års
kostnad för en portion (kr 7,55), vilken sedan justerats upp till dagens
grossistprisläge, 8 kr. Den del av portionen som blir till tallrikssvinn är inräknad i
de åtta kronorna för en 300 grams portion.

Fasta kostnader (löner, lokaler etc. för Centralkök och mottagningskök) ingår
alltså inte i detta portionspris.
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Menydagbok över tillbehör serverade i skolmatsalar
Datum

Maträtt

Skola

Ifyllt av

TILLBEHÖR:
Potatis/ris
/pasta

Grönsaker
Skriv även
kokta/råa

Dressing

Rester om ni
serverar
några

Bröd
(typ/er)

Matfett

Fetthalt

Pålägg

Dryck

Fetthalt

Övrigt

SKICKAS TILL METTE KJÖRSTAD, KOMMUNKANSLIET

Menydagböckerna

Menytillbehör/övrigt utbud noterades under sex dagar , samma tillfällen för alla
skolor från matsedeln:

- ost och skinkgratinerad broccoli med potatis

- fiskgratäng, potatismos, rivna morötter

- minestronesoppa, medwurst, frukt

- kokt fisk, räk- och hummersås, potatis, broccoli

- kassler, potatisgratäng, halv tomat

- mustig köttgryta, ris/potatis, vitkålssallad

Dessa tillbehör/utbud jämfördes sedan med de rekommendationer för tillbehör
som finns i Riktlinjer för Skolluncher.
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RESULTAT

Diagrammen med kommentarer är lagda i ordningen:
Diagram 1-6 Redovisning alla mottagningsköken
Diagram 7-10 Redovisning jämförelse mellan skolformer

Redovisning av Meny/tillbehörsdagboken samtliga kök
Diagram 11-17 Data har sammanställts som underlag för ytterligare

diskussion och fördjupning.

Diagram 1

Uppskattad total för året
En uppskattning för ett verksamhetsår togs fram gällande de 16 mottagningskök
som deltog. Totalen är beräknad utifrån 178 verksamhetsdagar och det
genomsnittsutfall som registrerades under mätperioden.

”beställt för antal” = personer
inkl. vuxna

Observera att vi inte undersökt
vad som slängs. Oftast slängs de
billigare livsmedlen.

Observera att denna siffra är en
konstruktion räknad på vikt.

Snittportioner innan svinn och
efter svinn räknade i kg = 291
gram resp. 263 gram.

Beställt för antal 1170172

Antal ätande 998900

Antal ätande % 85

Tallrikssvinn i kg 27964

Tallrikssvinn i kr Totalt 738240

Tallrikssvinn % 9,62

Snittportion innan svinn 0,291

Snittportion efter svinn 0,263

Alla utom Bergfoten

Svinnberäkning Mottagningsköken

2002

Uppskattad total för året

Tyresö kommun
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Diagram 2

Antal faktiskt ätande
Diagram över antalet elever som kom och åt maten i förhållande till antalet
portioner det var beställt. ”Antal faktiskt ätande” inkluderar även de vuxna som åt
i matsalen. Vi hänvisar även till diagram 16 där det framgår hur många vuxna i %
av antal ätande som varit i matsalarna. Årstiden kan ha spelat roll för närvaro i
matsalen för de högre årskurserna och gymnasiet.

Diagram 3

Antal faktiskt ätande i % av elever beställda för
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Tallrikssvinnet
Svinnprocent på en genomsnittligt upplagt portion av sammanlagda ingredienser,
utom dryck.

Mottagningskök nr. 1 är Bergfoten som inte var med i undersökningen, mottag-
ningskök nr. 8 hade inte någon hink för tallrikssvinn i sin matsal under
mätperioden. De har numera en hink för tallrikssvinn. Vuxennärvaron i
matsalarna har betydelse för svinnet, se diagram 16.

Vid Forskningsgruppen för miljöstrategiska studier vid Stockholms Universitet,
gjordes 2001 22 en undersökning av svinn (all svinn i mathanteringen) omfattande
fyra storhushåll, varav två skolor. Undersökningen visade att ”den största enskilda
källan till svinn var att matgästerna inte åt upp maten på tallriken; tallrikssvinnet
låg kring 10% på alla de undersökta ställena.” Tyresös genomsnitt var 9,62% med
en variation från ca 2% (0%) till ca 18%.

Diagram 4

Se förklaringen till förra diagrammet. Tallrikssvinn kan påverkas av: Stress vid
måltidsituationen, trängsel/köer i matsalen, storlek på svinnhinken, schema-
läggning och vuxennärvaro. Genomsnittet för alla skolorna av tallrikssvinn i % av
tagen portion var 9,62%.
Vi har inte undersökt vad som kastades som tallrikssvinn, men det vanliga är att
man slänger de billigare beståndsdelarna av måltiderna – t ex att potatis går i
hinken medan köttet blir uppätet.

22 ”Svinn i storhushåll: Mängder, sammansättning och möjligheter att minska.” Rebecka Karlsson
2001
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Diagram 5

Portionsstorlekar i gram
OBSERVERA: Diagrammet är angivet i kg, dvs. att 0,300 är 300 gram.

Genomsnittsportionerna varierar mellan skolorna och åldrarna. Det går här inte att
utläsa vilka skolformer/åldersgrupper måtten tillhör, men generellt kan sägas att:
med åldern ökar mängden upplagd mat på tallrikarna, och även svinnet.
Skillnaden i tallrikssvinn skiljer sig mer mellan åldersgrupperna än vad
nettoportionerna gör, se Diagram 10.

Diagram 6

Tagna portioner i kg per mottagningskök
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Jämförelse Tyresö portioner med Riktlinjer för Skolluncher.
Tyresös portioner beräknade på konsumtion av alla ätande,
Riktlinjernas för åk 4-6

Det finns elever som lägger upp mer än den genomsnittsportion vi har räknat
fram, vilket ger att det finns elever som lägger upp mindre. Vi har inte undersökt
vad/vilka beståndsdelar av den totala måltiden som eleverna lägger upp på sin
tallrik – t ex hur mycket potatis eller kött, utan endast totalvikten.

Tyresös portioner är i detta diagram nettogenomsnittsportioner (tallrikssvinnet har
räknats av) beräknade på den mängd mat alla ätande/årskurser (inklusive vuxna) har ätit
av maten den dagen rätten serverades.

CTN har räknat nettoriktvikter (=vad eleverna bör äta) för de rätter som serverades i
Tyresö för jämförelse med konsumtionen i Tyresö, anpassat till mellanstadielever, åk 4-6.

”Alla beräkningar utgår från de vikter som anges i skolmåltidsriktlinjerna. Alla
mängder är tillagad mängd, alltså ej råvaror. Dryck och dressing ingår ej i
beräkningarna. I en mellanstadieportion (åk 4-6) ingår:
 1 portion potatis, pasta eller ris
 1 portion kött, fisk mm; sås i förekommande fall 0,75 dl
 1 portion salladsbord, om maträtten innehåller grönsaker minskar

salladsbordets andel, dvs. salladsbord + maträtt = 1 port grönsaker
 1 st. knäcke + matfett

Skinksalladen är förstärkt med 2/3 port pasta men inget salladsbord då Tyresös
skinksallad innehåller tillräckligt med grönsaker. Till kassler och lunchkorv antas
att det serveras potatismos. Hamburgermåltiden består av två hamburgare m bröd
kompletterat med 1/3 port potatis t ex potatisklyftor. Fiskpuddingen behöver
förstärkas med ½ portion potatis.

Då det är lite kolhydrater i soppan, behöver den förstärkas med 1/3 port pasta (el.
potatis/ris), totalt 300 gram soppa med innehåll. 2 extra smörgåsar med pålägg
förutom den knäcke som räknas till alla maträtter. Frukten 100 gram kan tas bort,
men då blir portionen 510 gram i stället. Det är ett önskemål att det ska serveras
frukt till soppmåltider utan efterrätt men kan vara problem med detta ute på
skolorna.

Storleken på en portion säger något om dess näringsinnehåll. Portionsstorleken
varierar ju beroende på vilken maträtt som serveras och det är bra att på detta sätt
kunna visa på det”.23

Reflektioner
Om eleverna äter för lite av skollunchen – varför blir då fler barn överviktiga? Om
eleverna inte äter (tillräckligt) av skollunchen – vad äter de i övrigt? Får de ett
”bulimiskt beteende” (läs sida 10)? Hur är dygnsrytmen? Hur är det med
motionen? Vad är sund hunger? Var börjar/slutar skolans påverkansmöjlighet och
var tar elevernas/föräldrarnas ansvar vid? Hur kan samspelet mellan skola, elever
och föräldrar gestaltas där alla tar sitt ansvar för en bättre elevhälsa?

23 Nutritionist Gunilla Wilsby, CTN
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Skillnader mellan olika åldersgrupper
I de följande diagrammen är data sorterade för jämförelse mellan skolformerna.

Diagram 7

Andelen elever som går till matsalen sjunker markant med åldrarna, något som
andra enkätundersökningar gjorda i landet också påpekat. Den nedåtgående
trenden har även ökat över en längre tid. Kan det vara så att trängseln i matsalen
är så stor så man vänder i dörren? Har man gymnastik före/efter och har svårt att
hinna pga. omklädning/dusch? Vilka ämnen har man före/efter lunchen? De äldre
eleverna rör sig utanför skolans område på rasterna och har mer pengar till sitt
förfogande. Tre cafeterior på högstadieskolor och gymnasiets cafeteria har öppet
under lunchtiden. ”Alla” är genomsnittet för samtliga skolformer. Årstiden kan ha
spelat roll för närvaro för de äldre eleverna. Hur skiljer sig vuxennärvaron i
matsalen mellan grupperna?

”De flesta ungdomar i årskurs 9 äter skolmat regelbundet, men andelen som äter
dagligen minskar. En av tio hoppar också regelbundet över frukosten. Bristfälliga
måltidsvanor är associerade med rökning, bruk av alkohol och droger samt skolk
och sämre trivsel i skolan. Det finns en tendens till att andelen elever i årskurs 9
som äter skollunch dagligen har minskat, medan andelen som äter 3-4 dagar i
veckan eller mer sällan har ökat i motsvarande grad. De elever äter som inte äter
skolmat en viss dag, väljer istället att gå hem att äta, köpa något i en butik eller
snabbmatsställe. En av fem uppger att de då inte äter något alls. Resultaten är i
linje med tidigare undersökningar från 1994 och 1996”. Livsmedelsverket och
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), publicerat i
Livsmedelsverkets kunskapstidning Vår Föda nr 1/2002
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Diagram 8

Svinnet ökar med åldrarna. Saker som kan påverka svinn vid skollunchen är: Har
man ätit frukost hemma eller/och smörgås på rasten innan lunchen? Är man för
hungrig när man kommer in och tar mat ”med ögonen”? Hur är schemalägg-
ningen/tidpunkten för lunchen? Är det långa köer så man inte vill gå två gånger
och därför tar för mycket på tallriken? Hur hög är vuxennärvaron? Äter elever och
vuxna vid samma bord? Hur inbjudande är matsalsmiljön? Hur är ljudnivån i
matsalen? Hur stor är slaskhinken? I fall man har filmjölk som ”alternativ” kan
det vara så att man tar av huvudrätten, kastar en del och tar sedan filmjölk i
stället?

Diagram 9

Se texten till diagrammet ovan.
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Diagram 10

Diagrammets mått är kilo, så 0,3 betyder att vikten i gram är 300.
Skillnaderna mellan hur mycket elever i olika årskurser lägger upp på tallriken är
större än vad de faktiskt äter. Har man ”hungrigare ögon” som äldre elev, eller
mer bråttom/andra alternativ än skollunchen? Detta är genomsnittsmått, vilket ger
att några har tagit mer och några ännu mindre än vad som syns i diagrammet.
Innebär detta att äldre elever får i sig ännu mindre av vad de borde jämfört med de
yngre? Inga nettoportioner i Tyresö nådde upp till Riktlinjernas riktvikter anpassat
till åk 4-6. Dessa siffror är också i överensstämmelse med andra enkätunder-
sökningar gjorda i landet – elever äter inte tillräckligt med mat på skolluncherna.
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Resultat menydagböcker

Menytillbehör/övrigt utbud noterades under sex dagar, samma tillfällen för alla
skolor från matsedeln:

- ost och skinkgratinerad broccoli med potatis

- fiskgratäng, potatismos, rivna morötter

- minestronesoppa, medwurst, frukt

- kokt fisk, räk- och hummersås, potatis, broccoli

- kassler, potatisgratäng, halv tomat

- mustig köttgryta, ris/potatis, vitkålssallad

Dessa tillbehör/utbud jämfördes sedan med de rekommendationer för
tillbehörsstandard som finns i Riktlinjer för Skolluncher. Riktlinjernas
rekommendationer i kursiv stil.

Potatis/ris/pasta
”Riktlinjerna har som målsättning att minst en portion av dessa
ska eleven äta varje lunch”
Alla följer matsedeln. Fem kök har alternativ en gång och två har alternativ mer
än en gång under perioden.

Grönsaker
”Rekommendationen är 100-125 gram från salladsbord eller lagad rätt,
salladsbordet bör innehålla minst fem olika saker”
Full spridning i utbudet. Olika mellan köken och olika från dag till dag på samma
kök. Allt från en grönsak som ingår i matsedeln till full salladsbuffé med åtta
sorter. Två kök serverar grönsaker som till antalet sorter motsvarar riktlinjerna.
Fem når rätt nivå någon enstaka gång. Sju av köken serverar grönsaker på
soppdagen. Fyra serverade endast vitkål i någon form på soppdagen.

Dressing
”Max 15% fett och alltid ett magert alternativ”
Går inte att utläsa fetthalten på dressingarna (vi har heller inte frågat efter
uppgiften). Med väldigt få undantag serverades vid alla tillfällen vinägrett-
dressing. Egengjord vinägrett består klassiskt av ¾ delar matolja och ¼ del
vinäger (plus smakämnen) vilket skulle motsvara 75% fett.
En del kök serverade ibland en fildressing eller filsås, vilket motsvarar 3%.
Fyra serverade endast dressing ibland, åtta serverade alltid en sorts dressing och
fyra serverade en till tre sorter under perioden. Det serverades också
färdigblandade sallader med dressing i och det ställdes också ibland fram färskost.

Rester (extrarätter)
”Riktlinjerna förordar tvårättersalternativet”
Fyra kök serverade ingen extrarätt under perioden. Sex serverade mindre än
hälften av dagarna en extrarätt. Sex serverade hälften eller fler av dagarna en
extrarätt.
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Bröd
”Målet är att eleven ska ta minst en bit bröd gärna två till maten”
Under perioden noterades endast knäckebröd av köken, med två undantag: ett kök
serverade mjukt bröd på soppdagen och ett serverade mjukt bröd (hamburgerbröd)
till en annan rätt. Antalet sorters knäcke varierade, tio serverade tre eller mindre
antal sorter och sex serverade fyra till fem sorter.

Matfett
”Matfettet ska vara lättmargarin, 40%, och 5 gram/portion”
Sex av köken serverade bara 40% lättmargarin. Nio serverade bara 80%
smörgåsmargarin, ett både 40% och 80%. Ett kök serverade endast smör.
Mängden per portion är inte uppmätt.

Pålägg
Till soppa som saknar efterrätt behövs smörgås med pålägg, helst kött. Helst ska
tre skivor bröd med pålägg ätas till varje soppmåltid”
Tretton av köken serverade pålägg på soppdagen, varav fyra serverade minst en
sort extra utöver matsedelns och fyra även serverade pålägg minst en dag till
under perioden. Tre serverade inget pålägg någon av periodens dagar.

Dryck
Till skollunchen bör lättmjölk och vatten serveras. Inga andra drycker kan anses
vara lämpliga att servera varje dag”
Alla köken serverade mellanmjölk och vatten. Åtta serverade också citronvatten.
Två serverade ekologisk mjölk och en serverade två av dagarna chokladmjölk.
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DISKUSSION

Diagram 11

”Hur många kommer till matsalen?”
Se även diagrammet från gruppindelningen på sidan 13 där det framgår vilka
mottagningskök som serverade de olika rätterna under mätperioden.

Olika rätter är olika populära, vilket man kan avläsa här. Innan man börjar göra
om matsedeln, kanske det skulle vara värt ett försök att bygga ut tillbehören, så att
även om man inte tar mycket av huvudrätten så kan man ta av andra saker för att
ändå bli mätt. Trängsel i matsalen kan också göra att man vänder i dörren.
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Diagram 12

Framställd mat mot tagen mat
Hur mycket av den överblivna maten som går att servera en annan dag resp. ska
kastas i köket framgår inte. Den varma maten som ställts fram ska inte få värmas
upp/serveras vid ett annat tillfälle. Frågor att undersöka vidare är t ex: Vilka
förvaringsmöjligheter har köken för överbliven mat? Hur mycket går eventuellt
till fritidshem? Finns det mer förberedd/beställd mat i köken som inte
värmdes/ställdes fram och därför inte är medräknat? Hur mycket överskott är
”rimligt”, då man inte vill att maten ska ta slut? Hur bra är kommunikationen
mellan lärare/mottagningskök när det gäller schemaändringar? Se även nästa
diagram.
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Diagram 13

Procent mer mat i arbete än förbrukad efter maträtter
Vad beror det på att mängden överbliven mat skiljer sig så på de olika rätterna?
Ingen mat som blivit uppvärmd i mottagningsköken får kylas ner en gång till för
senare uppvärmning/servering. Genomsnittet för alla rätterna av mer serverad
mat än förbrukad är 19,55 %.
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Diagram 14

Filportioner
Detta diagram bygger på data från den högstadieskola som serverar filmjölk varje
dag. Om filmjölk ska vara ett fullgott alternativ till en varmrätt enligt tallriks-
modellen, ska filmåltiden innehålla: 2 dl mellanfil, 1 dl müsli eller 2-3 dl Corn
flakes, frukt eller sylt, 3 skivor bröd med lättmargarin, pålägg till tre smörgåsar,
t ex skinka, kaviar, ost och salladsbord förstärkt med frukt.24

Köket ifråga hade inget pålägg till knäckebrödet (3 sorter, inget mjukt bröd) vare
sig den dag det serverades soppa (då det enligt matsedeln stod att medwurst och
frukt ingick) eller någon annan dag under de sex dagar som menydagboken
fylldes i. Frukt eller sylt serveras inte till filen annat än de dagar då det ingår i den
ordinarie matsedeln. De serverar Corn flakes till filen, och ställer fram socker kl.
11.10 så att högstadieeleverna kan ta socker till filen.

Detta mottagningskök hade det högsta tallrikssvinnet av alla köken i
grundskolorna, i genomsnitt 17,10% av upplagd portion. Gymnasiet som också
serverar filmjölk varje dag (vi har ingen notering om antal portioner) hade 17,58%
tallrikssvinn. Kan det vara så att eleverna tar av den ordinarie maten först, slänger
den för att sedan ta fil?

24 Riktlinjer för skolluncher

3 ,13
4,55 4 ,86

6 ,41
8 ,00 8,69

10 ,14

13 ,79

25 ,20

33 ,09

0 ,0 0

5 ,0 0

1 0 ,0 0

1 5 ,0 0

2 0 ,0 0

2 5 ,0 0

3 0 ,0 0

3 5 ,0 0

Ham
burg

ar
e

Pota
tib

/b
lo

dp

Fisk
gra

tä
ng

Kor
v

Stro
gano

ff

Kötts
op

pa

Fisk
pud

din
g

Fär
sr

ätt

Köttg
ry

ta

Lap
sk

ojs

Skin
kg

ra
t.b

ro
cc

oli

"A n ta l filä ta re i % av an ta le t b e s tä llt
fö r v id o lik a rä tte r"



34

Diagram 15

Uppskattad per år
utan Gymnasiet:
I den vänstra kolumnen
står alla kökens
sammanräknade resultat,
i den högra endast
grundskolornas utan
gymnasiet.

Observera att vi inte
undersökt vad som slängs.
Kostnadsberäkning är en
konstruktion räknad på
vikt.

Diagram 16

Beställt för antal 1170172 1009972

Antal ätande 998900 902424

Antal ätande % 85 89

Tallrikssvinn i kg 27964 21787

24

Tallrikssvinn i kr Totalt 738240 575177

Tallrikssvinn % 9,62 8,56

Snittportion innan svinn 0,291 0,282

Snittportion efter svinn 0,263 0,258

Alla utom Bergfoten
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Vi har inte fått in uppgift om vuxen/lärarnärvaro från gymnasiet. Detta diagram
visar på skillnaderna i vuxennärvaro mellan matsalarna. Antalet noterade
”pedagogiska luncher” (ej elever) under mätperioden, var i genomsnitt 304 per
dag, motsvarande 4,4% av antalet personer beställt för i samtliga matsalar.

Diagram 17

Uppgifter från 11 grundskolor. Skollunchens schemaläggning varierar från skola
till skola, men 10.25 är det tidigaste passet i någon skola. Fem skolor börjar 10.30,
två 10.50, en 11.00, vilket är den tid som Riktlinjerna för Skolluncher
rekommenderar. Tidpunkten då samma klass äter kan variera från dag till dag,
med som mest en timmas förskjutning. I de flesta skolor börjar de yngre eleverna
äta före de äldre, även om detta också kan variera under veckan.
Det är oftast beräknat att varje klass/elev skall ha tjugo minuter på sig för att
komma in, ta mat, äta och duka av efter sig. Vilka ämnen eleven har före och efter
lunchen påverkar närvaro (klä om och duscha för gymnastik t ex) och/eller den tid
som man ger sig att äta. Schemaläggning kan i vissa fall innebära att en ny klass
kommer in var femte minut för att äta, vilket torde innebära att lugn och ro vid
måltiden är svårt att åstadkomma. Detta kan i sin tur hänga ihop med inte bara
schemaläggning utan även med mottagningskökspersonalens arbetstider- om de
arbetar hel- eller deltid. Det är som sagt många faktorer som samverkar i detta
system.
Vi har bara i enstaka fall fått uppgifter om hur många elever som vistas samtidigt i
matsalen. I en matsal med sittplatser för 150 personer tas är som mest 199 elever
schemalagda att äta sin lunch en dag i veckan. Vid ytterligare fem tillfällen under
veckan överskrids antalet 150 elever i denna matsal. Även om inte alla elever är i
skolan varje dag, så kommer vuxna och äter i matsalen också enligt intentionen att
ha hög vuxennärvaro i matsalarna.
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SLUTSATSER

”Skolverket ska sprida kunskap om sambandet mellan lärande, värdegrund och
hälsa i skolor och kommuner. Avdelningarna för utvecklingsstöd inom Skolverket
ska anställa experter som ska vara resurser för kommuner och skolor i deras arbete
med att stärka sambandet mellan pedagogiken och elevhälsan med målet att skapa
en god lär- och arbetsmiljö. Arbetet ska utformas i samverkan med personal i
skolor och kommuner25”.

Detta är ett led i regeringens och Skolverkets arbetet med skolutvecklingen inom
hälsa och lärande, och bygger på den proposition om ”Hälsa, lärande och
trygghet” som ska antas i höst.

Genom att ta sig an skolmåltidsverksamheten som en av utgångspunkterna i
skolutvecklingen för att skapa en god lär- och arbetsmiljö, kan Tyresö knyta an till
de resurser och det stöd som Skolverket erbjuder för att få hjälp med att ta fram
strategier för det vidare arbetet.

Två huvudspår
Man kan urskilja två huvudspår som denna undersökning berör och belyser:
1) Elevernas hälsa, välbefinnande och skolprestationer
2) Det system som hela måltidsverksamheten utgör.

För båda dessa punkter gäller att utvecklingsarbetet sker på flera nivåer:

- genom beslut på den politiska nivån

- på skolnivå i gemensamt arbete mellan skolpersonal, elever och föräldrar
kring åtgärds- och handlingsplaner

- på den administrativa nivån genom att se över rutiner för beställningar,
arbetssituationen för och utbildningsbehoven hos personalen i mottagnings-
köken, och andra av berörda parter identifierade angelägna områden.

På den politiska nivån
I barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning som skickas till
Skolverket står de utvecklingsområden som barn- och utbildningsnämnden har
angivit i kommunens barn- och utbildningsplan. I kvalitetsredovisningen står:
”Utvecklingsområdena handlar om både förändrade arbetssätt på enheten och
behov av utökade resurser för att kunna utveckla verksamheten och nå högre
måluppfyllelse”.

Att mot bakgrund av denna rapport sätta mål för skolmåltidsverksamheten skulle
innebära att man såg det som ett utvecklingsområde, där skolorna själva skulle
redovisa hur de väljer att förändra och förbättra.

Då man redan nu arbetar för utvecklingsområdet ”Utbildad personal” , med
åtgärder för att andelen högskoleutbildad personal i förskolan ska öka samt även
andelen behöriga lärare och utbildad fritidspersonal, så borde i fortsättningen även
personalgruppen i mottagningsköken vara en målgrupp för ökad behörighet och
status. Att göra Tyresös skolor till attraktiva arbetsplatser måste gälla alla
yrkeskategorier inom skolan, då allas insatser är bidrag till måluppfyllelsen.

25 Skolverkets hemsida april 2002
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Centralköket har i sina mål för 2003 skrivit in att de ska arbeta efter Riktlinjerna
för Skolluncher. För att den kompletta måltiden ska kunna motsvara Riktlinjerna
behövs det att även barn- och utbildningsnämnden fattar beslut om att skolornas
del av skolmåltidsverksamheten ska följa Riktlinjerna. Då ansvaret för den totala
måltidsverksamheten idag är uppdelad på två förvaltningar, skulle detta ge en
gemensam referenspunkt i det fortsatta arbetet, som man sedan gemensamt kan
mäta arbetet och resultaten mot.

På skolnivå
Skolans egna data om närvaro, portioner och svinn kan vara vägledande för
reflektioner och åtgärder. Eftersom skolorna/köken inte bara skiljer sig i
skolform/ålder, utan även i schemaläggning, matsalslogistik, vuxennärvaro, måste
det vara upp till skolorna och mottagningsköken att tillsammans med sina elever
och deras föräldrar se över skolans/kökets resultat, identifiera åtgärdspunkter och
skapa en handlingsplan som är relevant för just deras situation. I Riktlinjer för
Skolluncher ges uppslag för arbetsområden och hur dessa kan bearbetas. Att
tydliggöra den roll, det mandat och den viktiga position i arbetet kring elevhälsan
som husmödrar och övrig personal i mottagningsköken har, är en central uppgift i
arbetet.

Om skolan/köket sätter mål för sin verksamhet som bidrag till elevhälsan och
därmed en god lär- och arbetsmiljö, är det viktigt att även föräldrar och elever
sätter sina mätbara mål för hur de kan bidra till detsamma.

Det finns mycket anlagt, mycket kunskap och engagemang som kan byggas vidare
på. Det är viktigt att man ser förändringar på kort och lång sikt, kopplade till hälsa
och lärande utifrån både skol- och elevperspektiv.

På den administrativa nivån
Vad gäller skolmåltidssystemet kan det finnas vinster, både ekonomiska och ur
effektivitets perspektiv, genom att se över rutiner för beställning, lagring och
fakturering. Detta är frågor som bl.a. berör administrativa rutiner, organisation,
byggnation, personalutveckling. Detta stora och långsiktiga arbete involverar
barn- och utbildningsförvaltningen, Centralköket, miljö- och stadsbyggnads-
förvaltningens fastighetsavdelning och kommunens personalkontor.

Målet för skolmåltidsverksamheten bör vara
att alla elever äter en måltid varje skoldag.

Det ligger i elevernas, skolans och föräldrarnas intresse
att skolmåltiderna fungerar bra i alla skolor.

Än en gång – tack till alla som medverkat i arbetet!


