
 
 

 

 

Om OPTIMAT  

Skolmåltidens betydelse för barn och ungas energi- och näringsintag är stor. OPTIMAT 
kunde visa på att skollunchen har en högre näringstäthet och lägre energitäthet jämfört med 
övriga måltider som eleverna intar under dagen.   
OPTIMATs syfte är att främja hållbara matvanor genom optimerade skolluncher. Projektet 
har genererat ny kunskap och nya utmanande frågeställningar.  
Projektet syfte var även att undersöka hur hållbara matvanor kan främjas genom 
skolmåltidssystemet. Slutsatserna visar att det svenska skolmåltidssystemet har stor potential 
att främja hälsosamma och näringsrika matvanor hos barn. Skolmåltiderna kan också jämna ut 
ojämlikheter i matvanor mellan könen och social bakgrund på lång sikt.  
Resultaten visar också att det är möjligt i praktiken att introducera näringsriktiga, överkomliga 
och klimatvänliga skolmåltider, utan att öka matsvinnet signifikant eller förändra elevernas 
konsumtion eller tillfredsställelse med skolluncher.  
Den metod som användes i avhandlingen fungerade i det svenska skolmåltidssystemet och 
skulle sannolikt också kunna överföras till andra offentliga måltidssystem som syftar till att 
upphandla och servera mer klimatvänliga och hälsosamma måltider.  

Bakgrund till OPTIMAT  

Livsmedelssystemet står för 25-30 procent av de totala växthusgasutsläppen, en siffra som 
måste minskas avsevärt för att mildra klimatförändringarna. Dessutom bidrar ohälsosamma 
dieter avsevärt till den globala sjukdomsbördan genom att öka riskerna för hjärt-
kärlsjukdomar, fetma, cancer och typ 2-diabetes. Antagandet av hälsosamma och hållbara 
dieter i kombination med en minskning av förluster i livsmedelsproduktionen och matsvinn 
innebär stora möjligheter att samtidigt minska klimatpåverkan från livsmedelssystem och 
förbättra hälsoresultaten.  
Offentlig upphandling av livsmedel till t.ex. skolmåltider har potential att förändra 
efterfrågan, och därmed den mat som produceras och konsumeras, på kort och lång sikt. Fullt 
subventionerade skolluncher serveras dagligen i svenska grundskolor till alla 1,3 miljoner 
barn mellan 6 och 15 år. Således har förbättrade skolmåltider stor potential att forma barns 
dieter och minska matrelaterad negativ klimatpåverkan.  
Planeringen av skolmåltider är utmanande och måste ta hänsyn till många aspekter: maten 
måste vara hälsosam, ha låg miljöpåverkan, vara tilltalande för eleverna och vara överkomlig 
med stram budget.  
En metod för att möta dessa krav samtidigt är genom linjär optimering. I OPTIMAT 
optimeras inköpslistorna för livsmedel (dvs. alla livsmedel som köps under en viss tidsperiod) 
med linjär programmering. Från den optimerade listan över samma livsmedel men i nya 
proportioner kan en ny måltidsplan produceras av en erfaren måltidsplanerare.  
Det övergripande OPTIMAT-projektet innehåller också en uppdaterad bedömning av det 
bidrag som skolmåltider gör till barnens totala kost idag i ett nationellt urval av skolbarn.  

Sammanfattning av studierna  

OPTIMAT består av fyra delstudier:  
Den första bedömer hur skolmåltider bidrar till barnens totala intag via kosten bland ett 
representativt urval av svenska skolbarn från 2002. Resultaten visar att skolmåltider är något 
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mer näringsrika än måltider som konsumeras utanför skolan och att de kan spela en positiv 
roll för att kompensera för måltider av lägre kvalitet i familjer med låg socioekonomisk 
status.  
Den andra delstudien är ett metodpapper som beskriver utvecklingen av en strategi för att 
minska negativ klimatpåverkan i den svenska skolmatsförsörjningen genom linjär 
programmering, utan att kompromissa med dess näringsmässiga tillräcklighet, överkomlighet 
och kulturella acceptans.  
Den tredje delstudien är en verklig intervention som testar en fyra veckors lunchmenyplan 
med en 40% minskad klimatpåverkan baserat på denna optimeringsstrategi. Utvärderingen 
visade ingen signifikant ökning av matsvinnet och ingen förändring i konsumtionen och 
elevernas skolmåltidsnöjdhet.  
Den fjärde delstudien är kvalitativ och gäller hinder och underlättande för genomförandet av 
de nya klimatvänligare skolmåltiderna som elever och måltidspersonal upplever.  
 

Länk till doktorsavhandling  
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