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LRF Mjölks undersökning bland Sveriges kommuner 
om skolmat och mjölkservering i förskolan, 
grundskolan och gymnasiet 
 

Undersökningen genomfördes med hjälp av webbenkäter under februari och mars 

2021. Frågorna besvarades av kommunernas kostchefer el likn. Totalt medverkade 

233 av landets 290 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens på 80 %. 

 

• De viktigaste egenskaperna hos skolmaten är, enligt kostcheferna, att den är god, 

närings-riktig och svensk (ursprungsland). Att skolmaten ska vara svensk och 

närproducerad är de två egenskaper som ökat mest i betydelse sedan 2015. 

 

• 87% upplever att konsumtionen av vegetarisk mat ökat i de kommunala skolorna 

under de senaste fem åren. Och ju större kommun, desto mer upplever man att 

denna konsumtion har ökat. 

 

• Kostchefernas vanligaste förklaringar till varför vegetarisk mat har blivit så 

efterfrågad är trenden i dagens samhälle kring miljö- och klimatfrågan. Ytterligare 

förklaringar till den vegetariska trenden är omsorg om djuren och en strävan efter 

att äta och dricka mer hälsosamt. 

 

• 99% av kommunerna serverar mjölk till lunchen i skolan samtliga skoldagar i 

veckan. 95% av kommunerna serverar mjölk till lunchen i förskolan varje vardag. I 

undersökningen 2015 var dessa andelar exakt desamma som i år. 

 

• När kostcheferna uppskattar hur stora mängder (= vikter) som konsumeras av 

olika drycker ute på de kommunala grundskolorna så visar det sig att 61% av det 

som konsumeras är mjölk, 35% vatten och 4% växtbaserade drycker. 

 

• När kommunerna ska upphandla/köpa in mjölk och mjölkprodukter till sina 

skolor och förskolor så lägger kostcheferna mycket stor vikt vid att korna är friska 

och har det bra samt att användningen av antibiotika är låg. 

 

• Endast 2% av kostcheferna uppger att miljö- och klimataspekten har påverkat hur 

de köper in mjölk till kommunens skolor och förskolor (minskat inköpen av mjölk). 

92% uppger att denna aspekt inte påverkat deras inköp och 6% svarar ”vet inte” på 

frågan. 

 

• 57% av kostcheferna tror att mjölkkonsumtionen i den svenska skolan kommer 

att minska kommande fem år. 0% tror att konsumtionen kommer att öka. Något 
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färre, 36% av kostcheferna, tror att mjölkkonsumtionen i förskolan kommer att 

minska under de kommande fem åren. Även när det gäller förskolan är det 0% som 

tror att konsumtionen kommer att öka. 

 

• Landets kostchefer tycker generellt att mjölken är viktig eller mycket viktig för 

förskolebarn och skolelever. Extra viktig anses mjölken vara på förskolenivå. 

 

• Livsmedelskostnaden för lunchen i de kommunala grundskolorna låg under 2020 

på 11,30 kr i snitt. Ökningen av livsmedelskostnad har varit måttlig men stabil 

sedan vi började att mäta detta, 2011. Då låg snittkostnaden/livsmedelskostnaden i 

landet på 9,48 kronor.  


