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Öka konsumtion av ekologiska livsmedel via skolmaten 
Matservering i skolan kan vara ett bra ställe att försöka öka konsumtionen av 
ekologisk och näringsrik mat. Serveringen av skolmat ser dock väldigt annorlunda ut i 
olika länder, vissa serverar fullständiga mål till alla elever i skolan och i andra länder 
erbjuder man enbart vissa supplement till en egen medtagen lunch hemifrån. I artikeln 
Increasing organic consumption through school meals—lessons learned in the iPOPY 
project studeras hur matserveringen sker i skolor och vilken andel ekologisk mat som 
skolorna erbjuder i Tyskland, Italien, Finland, Danmark och Norge. Artikeln har 
inriktat sig på några olika delar såsom vilket system skolan har för matservering, 
vilket stöd skolorna har från staten när det gäller finansiering och upphandlingar sen 
har man också studerat vilka mål landet har om att öka konsumtionen av ekologisk 
mat. Artikeln ser även till vilken tillgänglighet det finns av ekologiska varor i landet.  
 
Dessa olika delar har sedan sammanställts för varje land vilket tydliggör skillnaderna 
emellan dem. Artikeln antar begreppet om att hållbar nutrition som är miljövänlig och 
hälsosam leder till högre livskvalitet. Hållbar livsmedelsproduktion bör vara något 
självklart i det dagliga livet. 
 
Som metod har både kvalitativ och kvantitativ data samlats in. Webbaserade 
frågeformulär, intervjuer och fokus grupper med unga konsumenter och observationer 
inom olika skolor har utförts.  
 
I resultatet för de olika länderna kunde man se två olika skolmatssystem. Antingen 
serverade skolorna ett fullständigt mål till eleverna som i Italien och Finland eller så 
erbjuder skolorna enbart enstaka livsmedel som ett supplement till elevernas egna 
medtagna matlådor som i Tyskland, Danmark och Norge. Artikelförfattarna menar att 
en skola som erbjuder en fullständig lunch bör lättare kunna påverka konsumtionen av 
ekologisk mat, kostnaderna för denna skola är dock mycket högre då ett skolkök ska 
finansieras, det ska finnas en matsal för eleverna och personal som lagar maten.  
 
Om landet hade stöd och finansiering från staten kunde man se skillnad i hur mycket 
ekologisk mat som erbjöds och dessa länder hade också starkare mål om att öka 
konsumtionen av ekologisk mat. Finland var det enda landet i undersökningen som 
hade helt offentlig finansiering av skolmaten till skillnad från Italien där staten står för 
kostnader av skolkök men eleverna fick betala en summa för måltiden. Italien var det 
land som hade störst tillgängligt utbud på ekologiska varor inom landet.   
 
Skolmatsystemet är komplext och kan behöva studeras på individuell nivå för att 
finna positiva och negativa aspekter. Specifikt stöd för ekologiska livsmedelsval 
behövs för att stödja och öka konsumtionen. Det finns ingen optimal lösning för att 
öka konsumtionen men artikeln visar ändå att de flesta länderna på något sätt är på 
rätt väg mot att öka konsumtionen av ekologiska varor.  
 
Artikeln kan lätt kopplas till svenska skolköken då vi precis som i Finland erbjuds en 
fullständig skolmåltid varje dag inom grundskola och gymnasium. Flera kommuner i 
Sverige har även infört mål om att använda 100 % ekologiska livsmedel. För att öka 
konsumtionen av ekologisk mat i skolor behövs det dock fler ekologiska 
livsmedelsproducenter som producerar livsmedel i den kvantitet som skolköken 
behöver, detta bör då leda till ett lägre pris. Om priset sjönk blir det lättare att 
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diskutera med politiker att gå med på nya mål om ökad konsumtion av ekologiska 
livsmedel. 
 
Artikeln använder argumentet om att fler personer äter sina måltider utanför hemmet 
vilket leder till att man kan påverka konsumtionen av ekologisk mat. Detta håller jag 
fullständigt med om. Butiker, kaféer och restauranger har stor inverkan på 
konsumenten, serveras det mer ekologiska varor kan detta leda till att fler väljer 
ekologiska varor även när de handlar mat till hemmet. Även inom skolmaten tror jag 
påverkan kan vara väldigt stor. 
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