
Går	  ekologiska	  livsmedel	  och	  hälsosamma	  matvanor	  hand	  i	  hand?	  
	  
Skolbarn	  spenderar	  i	  genomsnitt	  30	  timmar	  per	  vecka	  i	  skolan.	  Detta	  är	  en	  stor	  del	  av	  deras	  
vardag	  och	  därför	  är	  det	  självklart	  väldigt	  viktigt	  att	  maten	  som	  serveras	  där	  är	  hälsosam	  och	  
god.	  Skolmaten	  har	  blivit	  ett	  viktigt	  fokusområde	  i	  förändrings-‐	  och	  innovationsprojekt.	  I	  
Sverige	  är	  det	  många	  kommuner	  som	  satt	  policys	  om	  att	  öka	  andelen	  ekologiska	  livsmedel	  i	  
skolmaten,	  då	  det	  utöver	  matens	  hälsoaspekter	  även	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  hållbarheten	  i	  
upphandling	  och	  konsumtion.	  Så,	  kan	  dessa	  aspekter	  kombineras?	  Kan	  inköp	  av	  ekologiska	  
livsmedel	  till	  skolor	  även	  påverka	  barnens	  måltidsbeteende	  till	  att	  bli	  mer	  hälsosamma?	  
	  
Enligt	  en	  dansk	  studie	  (He	  &	  Mikkelsen,	  2014),	  har	  skolor	  som	  serverar	  ekologisk	  mat	  en	  
större	  påverkan	  på	  barnens	  matvanor	  till	  att	  bli	  mer	  hälsosamma.	  En	  tvärsnittsstudie	  
genomfördes	  där	  enkäter	  skickades	  ut	  till	  92	  kommunala	  skolor	  med	  elever	  mellan	  6	  och	  15	  
år.	  Personal	  som	  hade	  någon	  relation	  till	  serveringen	  eller	  inköpen	  fick	  svara	  på	  enkäten	  där	  
frågorna	  omfattade	  attityder,	  policys	  och	  åtgärder	  i	  samband	  med	  ekologisk	  och	  hälsosam	  
mat	  som	  serveras	  i	  skolorna.	  De	  skolor	  som	  svarade	  att	  det	  hade	  en	  ”Mat	  och	  Nutritions”-‐
policy	  som	  arbetar	  för	  att	  få	  barnen	  att	  äta	  hälsosamt	  kategoriserades	  som	  ”ekologiska”-‐
skolor	  och	  de	  skolor	  som	  inte	  hade	  denna	  policy	  kategoriserades	  som	  ”icke-‐ekologiska”-‐
skolor.	  Endast	  20	  av	  de	  deltagande	  skolorna	  var	  ”ekologiska”.	  Svaren	  från	  enkäterna	  
jämfördes	  mellan	  de	  olika	  kategoriserade	  skolorna.	  	  
	   	  
Svaren	  visade	  att	  majoriteten	  av	  skolorna,	  både	  ”ekologiska”	  och	  ”icke-‐ekologiska”,	  ansåg	  
att	  ansvaret	  för	  att	  förmedla	  hälsosamma	  kostvanor	  åligger	  skolornas	  personal,	  både	  genom	  
utbildning	  och	  vid	  måltidsserveringen.	  Skolorna	  som	  serverade	  ekologisk	  mat	  visades	  i	  
enkäten	  ha	  en	  mer	  positiv	  inställning	  till	  att	  motivera	  barnen	  att	  äta	  hälsosamt,	  bland	  annat	  
genom	  att	  många	  skolor	  hade	  näringsmenyer	  uppsatta	  i	  matsalarna	  för	  att	  öka	  
medvetenheten.	  Den	  ekologiska	  maten	  bestod	  av	  mindre	  kött	  och	  mer	  grönsaker	  än	  den	  
mat	  som	  serverades	  på	  ”icke-‐ekologiska”-‐skolor,	  detta	  på	  grund	  av	  att	  ekologiskt	  kött	  är	  
mycket	  dyrare	  än	  konventionellt	  vilket	  också	  gör	  att	  menyerna	  får	  en	  hälsosammare	  prägel	  
enligt	  rekommendationer	  som	  menar	  att	  en	  mer	  vegetarisk	  rätt	  är	  hälsosammare	  än	  en	  med	  
kött.	  Även	  tidigare	  undersökningar,	  som	  utförts	  på	  arbetsplatser	  har	  visat	  att	  inköp	  av	  
ekologisk	  mat	  ger	  en	  ökad	  tillgång	  av	  hälsosamma	  matalternativ.	  	  
	  
I	  Sverige	  har	  vi	  fördelen	  att	  skolmåltiden	  är	  gratis	  men	  i	  andra	  länder	  som	  till	  exempel	  
Danmark,	  kostar	  maten	  extra	  vilket	  gör	  att	  många	  barn	  väljer	  att	  äta	  någon	  annanstans,	  
vilket	  kan	  öka	  risken	  för	  att	  de	  inte	  köper	  något	  som	  är	  lika	  hälsosamt.	  Tyvärr	  har	  många	  
barn	  dåliga	  kostvanor	  i	  sina	  hem	  och	  det	  kan	  därför	  vara	  svårt	  att	  få	  dem	  att	  vilja	  äta	  nyttiga	  
livsmedel	  i	  skolan,	  som	  eleverna	  i	  många	  fall	  inte	  anser	  vara	  sensoriskt	  tilltalande.	  Det	  är	  
därför,	  enligt	  min	  mening	  viktigt	  att	  barnen	  tydligt	  blir	  visade	  vad	  som	  är	  nyttig	  mat	  och	  vad	  
denna	  mat	  har	  för	  fördelar	  framför	  ohälsosam	  mat.	  På	  detta	  sätt	  kan	  de	  bli	  mer	  villiga	  att	  
prova	  den	  hälsosammare	  maten	  och	  kanske	  till	  och	  med	  börja	  uppskatta	  den	  mer	  än	  den	  
”dåliga”	  maten.	  
	  
För	  att	  skolor	  i	  Sverige	  ska	  kunna	  hålla	  budgeten	  och	  näringsvärdet	  för	  måltiderna	  i	  skolan	  
minskas	  mängden	  kött	  och	  ersätts	  i	  många	  fall	  av	  produkter	  baserade	  på	  baljväxter	  som	  har	  
högt	  proteininnehåll	  men	  är	  en	  billigare	  vara.	  Detta	  blir	  tacksamt	  både	  ur	  hälso-‐	  och	  
hållbarhetssynpunkt,	  då	  intaget	  av	  rött	  kött	  även	  rekommenderas	  att	  minska.	  



Sammanfattningsvis	  kan	  slutsatsen	  dras	  att	  inköp	  av	  ekologiska	  varor	  faktiskt	  ger	  bättre	  
matvanor	  och	  därför	  en	  hälsovinst	  som	  är	  värd	  att	  satsa	  på.	  
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