
”Tänk globalt – Agera lokalt” framtiden inom måltidsservice 

Att välja lokalt producerade livsmedel till skolmaten är ett val med många fördelar. Förutom den 

uppenbara miljövinsten finns det flera andra vinningar med att välja närproducerat.   

I dagens miljömedvetna samhälle drivs policier igenom för att förbättra förutsättningarna för vår och 

våra barns framtid. Tydliga sådana är de klimatmål som ställs på måltidsservicen inom varje kommun av 

politiker. Detta är en mycket god utveckling, men icke att förglömma är de andra fördelarna som finns 

med att välja lokalt. En nyligen publicerad artikel av Victor Motta och Amit Sharma i International 

Journal of Hospitality Management redogör för fördelarna som finns med att välja lokala producenter i 

största möjliga mån. Författarna intervjuade cheferna för måltidsservice, via e-mail, i elva olika 

skoldistrikt i staten Pennsylvania, USA, för att få deras tankar om fördelarna och nackdelarna av att 

handla lokalt producerade livsmedel. De angav alla att de köpte kött, bröd, mejeriprodukter och frukt 

och grönsaker åtminstone en gång i veckan, och ibland två eller tre gånger.  

Alla elva chefer gav liknande svar om valet av att köpa lokalt producerade livsmedel: att det bidrog till 

att stärka den lokala ekonomin och de lokala producenterna, att pengarna stannade i staten eller inom 

landet, och att färskheten och goda näringsvärdet bidrog till bättre hälsa hos eleverna. ”Genom att köpa 

lokalt, då får du de färskaste möjliga frukterna och grönsakerna, plockade bara timmar innan leveransen 

till skolan. Lokal mat är mer näringsrik. Efter skörd tappar de snabbt sitt näringsinnehåll. [...] Att handla 

lokalt tillgodoser eleverna med näringsrik och smakfull mat.” Svarade en av cheferna. Några av cheferna 

menade att de lokala livsmedeln kan utbilda eleverna i att göra smarta matval i deras vardag.  

Däremot är inköp av lokala livsmedel ingen dans på rosor. Ett tydligt, och det största, problem var att 

priset ofta var högre än hos en massproducenten, därför var prisförhandlingarna med producenterna 

var av stor vikt. En annan extrakostnad var för resor till att besöka och utvärdera producenterna. De 

lokala producenterna hade ofta även en högre leveranskostnad, berättade cheferna. Det fanns också en 

högre upplevd osäkerhet kring tillgängligheten, och leveransen, av lokala livsmedel. Dock var detta 

sällan ett problem i slutändan, vilket är ett resultat som inte stämmer överens med tidigare forskning 

enligt författarna.  

En summering av svaren från intervjuerna pekar på att cheferna var övervägande positiva till inköp av 

lokalt producerade livsmedel. Vikten av att stödja lokala producenter och känslan av samhällelig 

gemenskap var minst lika viktig som miljövinsten och det förhöjda näringsvärdet. Det kan vara lätt att 

stirra sig blind på siffror om reducerade CO2-utsläpp och antal timmar i transport, därför är det viktigt 

att komma ihåg att vi också stödjer den lokala produktionen. På sikt ger dem större möjlighet för dem 

att utvecklas och bli en ännu större och klimatsmartare producent. Givetvis kan inte en mindre, lokal 

producent leverera året om då årstiderna bestämmer vad som kan produceras, därför är det ännu mer 

angeläget att de lokala producenterna nyttjas under säsong för just deras livsmedel.  

I en ännu mer överbefolkad framtid där miljöfrågor kommer vara utav mycket större vikt är det viktigt 

att det finns starka, lokala livsmedelsproducenter för att minska vårt avtryck på jorden. Och vem 

föredrar inte en pinfärsk svensk potatis eller perfekt solmogen jordgubbe över allt annat i världen?  
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Miljön påverkar inte bara oss lokalt utan även resten av världen. Jag tycker det är extremt viktigt att vi 

har ett miljöperspektiv på allt vi gör, det är framtiden vi leker med! Det finns mycket möjligheter för 

samarbete mellan just offentlig sektor och mindre producenter, och det här var en artikel som belyser 

de fördelar som finns, men också svårigheterna. Jag hoppas att fler kommuner och landsting i Sverige 

handlar mer lokalt i framtiden!  

Jag har sedan barnsben älskat mat och matlagning, och i kombination med mitt intresse för 

naturvetenskap så kändes kostvetarutbildningen given. Så efter examen skulle jag gärna jobba med mat, 

men inte som kock. Receptframtagning eller arbete med sensorik vore kul att prova på!    

 

 


