
Vilket ansvar tar skolledningen när man inför  
lättmargarin och lättmjölk i skolorna? 
 
Ansvar för ekonomi?  
 
Knappast, för lättmargarin är mycket dyrare! 
Läs: http://www.jobbpartiet.se/pdf/Sm%C3%B6rbudget.PDF 
http://www.jobbpartiet.se/pdf/margarin_dyrast.PDF 
 
Barnens hälsa?  
 
Man skyller kanske på det och stöder sig på Livsmedelsverkets rekommendationer. Men hur 
vet man om det är korrekt? 
Läs: Maten kan göra barnen sjuka, Birgitta Strandvik, professor i barnmedicin som forskar 
om fettsyror vid Göteborgs universitet. 
http://www.alltombarn.se/bebis/1.13709 
Läs: Jakten på de mättade fetterna drabbar barnen 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/folkhalsoproblem/jakten.htm 
Lättmargariner 40% fett och resten nästan bara vatten! Ska barn stå sig och ha energi för 
skolarbetet ska inte vatten ordineras!  
Läs: Urvattnat i fettdebatten 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/matdebatt/urvattnat.htm 
 
I smör och Bregott kommer fettet från det naturliga mjölkfettet, utan en massa tillsatser.  
Modern forskning visar numera att dessa naturliga mättade fetter har en positiv effekt på 
hälsan. 
 Läs: Det är fibrerna som gör det  
http://www5.lu.se/o.o.i.s?id=2260&news_item=2130 
Läs: Fet mjölk rena bantningskuren 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_189417.svd 
 
Omättade fetter består av dels enkelomättade och dels fleromättade fettsyror. 
För margariner är det oftast höga halter av fleromättade fettsyror, främst Omega-6 som vi  
verkligen ska akta oss för.  
Läs: Omega-3 kan minska risken för barndiabetes 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=697068 
Läs: Omega-6 ett hot mot hälsan 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/o6hot.htm 
 
Det Omega-3 som kommer från margariner är ofta den kortkedjade varianten som vi knappast 
har någon nytta av. Vi ska ha den långkedjade varianten från fisk. Alltså är inte margariner 
speciellt lämpade för hälsan och definitivt inte för barn. Ändå gör Unilever reklam för ”de 
nyttiga Omega-3 och Omega-6” 
 
Klimatet? 
 
Vid en koll av innehållet visar det sig att många margariner innehåller nästan lika mycket 
mättade fetter som smör och Bregott! Så argumentet från Livsmedelsverket och Unilever 
håller inte när de rekommenderar att vi ska äta mera omättade fetter. 



I margarinerna kommer det mättade fettet från palmolja, som vi definitivt inte ska importera.  
Läs professor Göran Petersson om  Fetter - Kolesterol - Statiner 
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/41857.pdf 
Läs viktigt: Margarin som miljöhot, skoluppsats 
http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/livsmedel/fettdebatt/skolarb.htm 
 
Alltså  
 

• Hälsomässigt väger det övertygande för smör och Bregott och man borde varna 
för margariner. 

• Miljömässigt väger det kraftigt för smör och Bregott då betande kor håller 
landskapet öppet, medan palmoljan odlas i tropikerna och skövling av 
regnskogar är ett oroande faktum. 

• Ekonomiskt är lättmargariner och lättmjölken oförsvarliga 
 
Margarin har minst tre tunga argument mot sig, palmoljan och höga halter av fleromättade 
Omega-6, samt priset på fettet exkl. vatten. 
Smör och Bregott har inga hälsomässiga nackdelar och inga miljömässiga nackdelar men en 
klar prisfördel. 
 
Det står alltså 3 mot 0 
 
Kan skolledningen eller barn- och ungdomsnämnderna försvara sina beslut? 
 
 
 
 
 


