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Lokal	  fisk	  till	  skollunch,	  möjlighet	  till	  hälsovinst,	  
ekonomivinst	  och	  miljövinst?	  
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Artikeln	  omfattar	  en	  enkätstudie	  som	  har	  gjorts	  i	  Alaska.	  Syftet	  har	  varit	  att	  undersöka	  
måltidsservice-‐chefers	  intresse	  av	  och	  inställning	  till	  att	  införa	  lokalt	  fångad	  fisk	  på	  skolors	  
meny.	  Vidare	  att	  ta	  reda	  på	  vilken	  typ	  av	  fisk	  som	  skulle	  föredras	  och	  i	  vilken	  form	  den	  
skulle	  serveras.	  	  Samt	  att	  kartlägga	  vilka	  faktorer	  som	  spelar	  in	  vid	  planerandet	  av	  en	  
skolmeny.	  	  
	  
Introduktion	  
En	  av	  Alaskas	  främsta	  exportvaror	  är	  fisk,	  i	  synnerhet	  lax	  och	  Pollock,	  ändå	  är	  det	  bara	  25	  
av	  54	  skoldistrikt	  som	  erbjuder	  fisk	  på	  skolmenyn	  minst	  en	  gång	  per	  månad.	  Och	  av	  den	  
fisk	  som	  serveras	  är	  det	  inte	  primärt	  lokal	  fisk	  som	  köps	  in.	  	  	  
I	  bakgrunden	  till	  studien	  nämns	  tidigare	  amerikanska	  studier	  som	  har	  visat	  att	  så	  kallade	  
”farm-‐to-‐school”	  program	  har	  flera	  fördelar,	  exempelvis	  främja	  den	  lokala	  ekonomin.	  Det	  
har	  även	  observerats	  förbättringar	  av	  elevers	  hälsa	  genom	  ökad	  konsumtion	  av	  frukt	  och	  
grönsaker,	  samt	  inneburit	  ökad	  kunskap	  om	  hållbart	  lantbruk.	  	  	  
	  
Metod	  
För	  att	  samla	  in	  data	  om	  intresse	  och	  förekomst	  av	  fisk	  på	  skolmenyn	  efterfrågades	  
måltidsservice-‐chefer	  av	  Alaskas	  54	  skoldistrikt	  att	  fylla	  i	  en	  online-‐enkät.	  Enkäten	  
innefattade	  217	  frågor,	  varav	  25	  handlade	  om	  lokal	  fisk	  till	  skolan,	  resterande	  handlade	  om	  
andra	  lokalproducerade	  livsmedel.	  Frågorna	  behandlade	  preferens	  av	  fisksort,	  prisnivå	  i	  
jämförelse	  med	  annat	  kött,	  om	  de	  i	  nuläget	  serverade	  lokal	  eller	  importerad	  fisk.	  Utöver	  
detta	  frågade	  de	  även	  om	  deras	  uppfattning	  av	  studenters	  gillande	  av	  fisk.	  	  	  
	  
Resultat	  
Av	  de	  54	  skoldistrikten	  besvarade	  34	  enkäten,	  detta	  av	  49	  måltidsservicechefer.	  63	  %	  av	  
alla	  Alaskas	  alla	  54	  skoldistrikt	  representerades.	  Resultatet	  visade	  att	  majoriteten	  för	  
närvarande	  serverar	  fisk	  och	  att	  då	  lax	  var	  den	  vanligast	  förekommande,	  trots	  att	  Pollock	  
ensam	  utgör	  hälften	  av	  Alaskas	  officiella	  fiskefångster.	  	  
	  
Intresset	  för	  att	  servera	  lokal	  fisk	  fanns	  hos	  majoriteten	  av	  distrikten	  och	  många	  uppgav	  att	  
de	  var	  mycket	  intresserade.	  Intresset	  för	  de	  olika	  fisksorterna	  varierade:	  

Hälleflundra	   87	  %	  intresserade	  
Lax	   85	  %	  intresserade	  
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De	  aktuella	  fiskrätterna	  som	  redan	  serverades	  var	  fiskpinnar	  eller	  fisknuggets	  samt	  färdiga	  
fiskfiléer.	  Intresset	  för	  att	  servera	  fiskpanetter	  och	  fiskburgare	  var	  medelstort	  till	  stort,	  
medan	  intresset	  för	  fisktacos,	  och	  wraps	  var	  betydligt	  mindre.	  
	  
Måltidsservice-‐chefernas	  uppfattning	  om	  studenters	  gillande	  av	  fisk	  var	  i	  stort	  att	  de	  trodde	  
de	  gillade	  fisk	  mindre	  eller	  likvärdigt	  som	  annat	  kött.	  Endast	  6	  %	  trodde	  studenterna	  
föredrog	  fisk.	  	  
	  
De	  främsta	  faktorerna	  som	  spelar	  in	  i	  menyplanering	  för	  verkande	  inom	  måltidsservice	  i	  
Alaska	  påträffades	  vara	  prisnivå	  och	  produkttillgänglighet.	  Näringsvärde	  var	  den	  tredje	  
viktigaste	  faktorn.	  Endast	  8	  %	  av	  de	  deltagande	  angav	  ”nyttja	  lokal	  mat”	  som	  påverkande	  
faktor	  vid	  menyplanering.	  	  
	  
Reflektion	  
Denna	  studie	  lyfter	  ett	  ämne	  som	  skulle	  kunna	  bidra	  till	  en	  hälsovinst	  för	  skolelever,	  en	  
ekonomisk	  möjlighet	  för	  lokala	  fiskare,	  och	  en	  miljövinst	  med	  minskad	  import.	  Studien	  
skulle	  kunna	  användas	  som	  underlag	  för	  att	  locka	  fler	  verksamma	  inom	  måltidsservice	  att	  
se	  över	  eventuella	  samarbetsmöjligheter	  och	  utvärdera	  om	  det	  nödvändigtvis	  måste	  
innebära	  en	  finansiell	  överbelastning.	  Studien	  är	  väl	  genomförd	  och	  inbegriper	  även	  
tänkbara	  framtida	  vidare	  studier,	  såsom	  smaktest	  hos	  studenter	  i	  syfte	  att	  ta	  fram	  fiskrätter	  
som	  uppskattas	  av	  dem.	  	  
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Varför	  har	  du	  valt	  ämnet?	  	  
Jag	  valde	  detta	  för	  att	  jag	  tycker	  det	  är	  intressant	  hur	  man	  kan	  arbeta	  för	  att	  öka	  
användandet	  av	  specifika	  livsmedel	  som	  specifika	  platser	  är	  rikt	  på.	  Att	  samarbeta	  med	  
lokala	  producenter	  tror	  jag	  är	  den	  offentliga	  måltidens	  största	  tillgång	  för	  att	  klara	  
miljökrav-‐	  och	  budget	  parallellt.,	  i	  synnerhet	  på	  lång	  sikt.	  Efterfrågan	  och	  användning	  av	  
lokala	  livsmedel	  har	  redan	  ökat	  och	  jag	  tror	  att	  med	  ökad	  flexibilitet	  i	  upphandling	  kan	  
stora	  vinningar	  göras	  för	  många	  parter,	  miljömässiga	  bland	  andra.	  
	  
Just	  denna	  artikel	  tyckte	  jag	  var	  särskilt	  intressant	  eftersom	  den	  handlade	  om	  fisk.	  Detta	  
livsmedel	  har	  högt	  näringsvärde	  och	  många	  borde	  få	  chans	  att	  äta	  mer	  fisk.	  Men	  ofta	  är	  fisk	  
dyrt	  och	  innebär	  ibland	  tyvärr	  risk	  för	  utarmande	  av	  både	  fiskbestånd	  och	  skada	  på	  annat	  

Pollock	   76	  %	  intresserade	  
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havsliv.	  Därav	  anser	  jag	  det	  aktuellt	  att	  lyfta	  vikten	  av	  att	  få	  fram	  hållbart	  system	  som	  gör	  
att	  fisk	  kan	  utgöra	  en	  stor	  del	  av	  offentliga	  måltider,	  för	  folkhälsan-‐	  och	  miljöhälsans	  skull	  	  
	  
	  
I	  framtiden	  
Jag	  skulle	  vilja	  jobba	  med	  att	  utveckla	  produkter	  och	  måltidssystem	  som	  skulle	  göra	  det	  
enklare	  för	  personer	  att	  göra	  de	  vardagliga	  valen	  hälsosamma	  och	  dessutom	  gärna	  
klimatsmarta.	  Öka	  tillgänglighet	  på	  hälsosamma	  produkter	  utan	  att	  ställa	  särskilda	  krav	  på	  
den	  allmännas	  hälsokunskaper,	  förenkla	  kommunikationen...	  Jag	  skulle	  önska	  att	  
förebyggande	  av	  livsstilsrelaterade	  sjukdomar	  inte	  ska	  ses	  som	  en	  särskild	  ”nyttodiet”	  utan	  
som	  någon	  slags	  positiv	  samhällsnorm.	  
	  


