
Emelie Eriksson 21 oktober 2021

Politikernas roll i utvecklingen av 
de offentliga måltiderna



Nationellt kompetenscentrum för måltider i 
vård, skola och omsorg

Livsmedelsverket ska, genom sitt Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg, 
verka för en fortsatt utveckling av offentliga måltider. Arbetet ska syfta till att främja hållbar och 
hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.



Med hållbar utveckling 
avses ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet

Hållbar livsmedelskonsumtion
Skapa ett samhälle 

som främjar bra 
matvanor för alla 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjvn-7rysPhAhXvpIsKHQOwDjkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/&psig=AOvVaw0QVOGVc12vzQJb4tEOU4Xr&ust=1554918986054648


• Årlig satsning av skattemedel på cirka 
30 miljarder kr/år, varav cirka 
10 miljarder läggs på livsmedel

• Drygt 2 miljoner barn och unga äter mat 
på förskola och skola dagligen

• Sysselsätter 35 000 personer

3 miljoner offentliga måltider/dag

”De offentliga måltiderna skapar 
matglädje och bidrar till hållbar 

utveckling”



Beslutsfattare – en nygammal målgrupp





• Politiker har stor betydelse för att höja måltidernas status och prioritet. 
• Politikerna ser sin betydelse för utvecklingen av de offentliga måltiderna, men frågan oftast lågt på 

deras agenda.
• Det finns ett stort engagemang för måltiderna och stor tillit till måltidscheferna. 
• Politikerna saknar helhetsperspektiv – engagerar sig i enskilda sakfrågor.
• Har många olika viljor att förhålla sig till som politiker – föräldrar, företagare osv.
• Måltiderna utgör en viktig del i att skapa nöjdhet bland patienter, barn och ungdomar, äldre och 

anhöriga
• Nöjdhet är även i fokus för uppföljning av verksamheten
• Politikerna ser att bra måltider kan vara en konkurrensfaktor för kärnverksamheten

Beslutsfattarundersökning



• Måltiderna kopplas främst till ekonomiska, miljömässiga hållbarhetsmål och mindre 
till hälsa och social hållbarhet 

• Efterfrågar hårda fakta och argument – vad ”tjänar” de på att satsa?
• Hur kan måltider kopplas till större samhällsfrågor som hållbarhet, folkhälsa och 

jämlikhet.

Beslutsfattarundersökning



Sverige saknar idag 
samhällsekonomiska 
beräkningar på 
måltiderna i vård, skola 
och omsorg.

Vad är en offentlig måltid värd?

Matgästen
Miljön

Före-
tagen



Data lyfter och driver de 
offentliga måltiderna



• En förändrad bild av vad de offentliga måltiderna 
kan bidra till

• Ett tydligare samverkansuppdrag för måltids-
och kärnverksamheter

• Måltiderna finns med i den övergripande 
strategiska styrningen, tex regionala 
utvecklingsstrategier, klimatstrategier och 
folkhälsoplaner

I framtiden…



Emelie Eriksson
Emelie.eriksson@slv.se

Webb www.livsmedelsverket.se/maltider
Blogg maltidsbloggen.se

Tack!



Goda gröna exempel från 
våra offentliga kök
Elin Backlund, Måltid Sverige/RISE 





Nu öppnar vi upp för en tvåårig partner- och 
medlemskapsperiod från och med januari 2022

Höj utvecklingstakten i regionen och i 
kommunen – Gå med i Måltid Sverige!



Måltid Sverige drivs av RISE 
idag tillsammans med 

Västra Götaland, Sörmland och Halland



Södertälje
kommun

Mjölby
kommun

Åmåls
kommun

Svedala
kommun

Många
många
fler…

Örebro
kommun

Skövde
kommun

Nya livsmedel 
på menyerna

Munkedals
kommun

VGR

Säsong

CO2e 

Gröna proteiner

Svenska 
matgryn



”Skapa er egen 
klimatrulle”



Mjölnarbiffen
Mjölby

kommun



Bilder: Mjölby kommun

Mjölby
kommun

Mjölnarbiffen



Bildkälla: Tullängsgymnasiets restaurang @restaurang_tullängen

Örebro
kommun



Bildkälla: @koket_aggarp
Grundskola: åk. 4-9 samt grundsärskola

Svedala
kommun



Svenskt spannmål istället för ris

Södertälje
kommun

Bilder: Elin Backlund



Bildkälla: Södertälje Kommun/Matlust

Svenska baljväxter istället för importerade

Södertälje
kommun

https://dietforagreenplanet.se/omstallning/lokala-alternativ/

https://dietforagreenplanet.se/omstallning/lokala-alternativ/


Bildkälla: Gustav Ranstrand, Helenaskolan Skövde
https://www.skovde.se/kommun-politik/aktuellt/vi-lanserar-en-digital-kokbok/

https://www.skovde.se/kommun-politik/aktuellt/vi-lanserar-en-digital-kokbok/




RISE — Mallpresentation15

Bygg relation

Uppmuntra gästerna 
att smaka

Undvik ”vegetarisk” 
och ”alternativ rätt” 

Tänk på vilken kötträtt den 
växtbaserade konkurrerar 
mot

Kom bort från bläcken

Vilka råvaror finns i maten?
Provsmakningsaktiviteter och små smakbitar ökar viljan 
att testa



Verktygslåda och 
kommunikationsmatieral
• Webbutbildning

• Buffékort

• Bordsryttare

• Uppmaningar

• Inspirationsfilmer från flera kommuner

Verktygslåda

https://maltidsverige.se/projektverkstad/aktuella-projekt/klimatsmart-mat/
https://klimat2030.se/verktygslada-for-klimatsmarta-offentliga-maltider/


Klimatsmarta råvaror 
härifrån 
• Inspiration och tips för dig som vill 

äta klimatsmart

• Recept med gula ärtor, bruna bönor, 
gryn

• Ladda ner här 

https://klimat2030.se/content/uploads/2017/10/klimatsmartmatfinal.pdf


https://klimat2030.se/verktygslada-for-klimatsmarta-offentliga-
maltider/

Ta del av andras lyckade recept

https://klimat2030.se/verktygslada-for-klimatsmarta-offentliga-maltider/
https://klimat2030.se/verktygslada-for-klimatsmarta-offentliga-maltider/


Välkommen att kontakta oss! 

maltidsverige@ri.se 

Elin Backlund 
010-516 6670

Lina Andersson Fasth 
010-516 6937

www.maltidsverige.se



13:40-14:00 Britta Florén 
Hur kan de offentliga måltiderna bidra till klimatmålen? Vilka 
praktiska klimatåtgärder har stor klimatnytta och hur kan man följa 
upp? 
 

https://klimat2030.se/verktygslada-for-klimatsmarta-offentliga-maltider/ 

Kommunernas klimatlöften | Klimat 2030 

www.ri.se/klimatskala 

Härryda om arbetssätt för mer vegetariskt på tallriken 

Ale vill inspirera och engagera matgästen till klimatsmarta val 
 

14:10-14:30 Emelie Eriksson 
Politikernas roll i utveckling av de offentliga måltiderna 
 
Hur ser beslutsfattare på de offentliga måltiderna? (livsmedelsverket.se) 

 

14:50-15:30  

Eva Sundberg 
https://mattanken.se/mattanken/inspiration/samladkunskapochmaterial.4.237fd4c5161a8d
dde58df217.html 

Jönköpings kommuns film om matglädje ger lärglädje  
https://jonkopingplay.screen9.tv/media/U31AjP1ukwZwKgaxqvE8fQ/matgladje-ger-
largladje-maltider-till-barn-och-unga-i-jonkopings-kommun 
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