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Inledning
Ekomatcentrum har sedan 1999 samlat in statistik från kommuner, landsting och regioner för att kartlägga
inköpen av ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Utifrån den insamlade statistiken rankas landets alla kommuner och regioner i den årliga Ekomatsligan. 2017 antog Riksdagen en ny livsmedelsstrategi, samtidigt som
ett nytt nationellt mål för offentlig sektor sattes av regeringen: 60 % av den offentliga livsmedelskonsumtionen
ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030. På uppdrag av Jordbruksverket omfattar Ekomatcentrums kartläggning från och med 2019 (2018 års inköpsstatistik) även ett antal statliga verksamheter.
Kartläggningens syften är att följa effekterna av det nationella målet i den statliga sektorn, samt att bidra till en
ökad användning av ekologiskt och verka för hållbara val av livsmedel och råvaror.
Ekologiskt och olika märkningar
Med ekologiskt avses i undersökningen livsmedel märkta med EU-ekologiskt, KRAV eller Demeter. För fisk avses
KRAV- och/eller MSC-märkt.
Undersökningen
2019 är första året som Ekomatcentrums kartläggning omfattar även statliga verk och myndigheter. Bland de
svarande återfinns myndigheter med eller utan egen måltidsverksamhet, liksom ett antal universitet och högskolor. Dessa verksamheter skiljer sig mycket åt. Det har varit vår ambition att utforma enkäten så att den varit
möjlig att besvara för olika typer av verksamheter samt ger en övergripande bild av ambitionerna avseende
hållbara livsmedelsinköp i den statliga sektorn.
I enkäten har vi bland annat frågat om myndigheten har antagit något mål om att köpa ekologiska livsmedel
och i så fall vilken typ av mål och när det ska vara uppnått. De svarande har fått uppge sina totala respektive
ekologiska livsmedelsinköp i SEK för år 2018 samt andelen ekologiskt i procent. Vi har frågat hur myndigheten
gör sina inköp, till exempel via grossist eller entreprenör. Här har vi även efterfrågat eventuella krav på ekologiskt i avtalen med entreprenörer. Myndigheterna har också fått svara på om de tagit några beslut eller mål om
att minska utsläppen av klimatgaser relaterade till sina livsmedelsinköp samt om de mäter dessa utsläpp.
Frågorna i enkäten avser endast inköp av livsmedel och dryck finansierade med statliga medel. Det kan gälla
egen måltidsverksamhet, catering för konferenser samt kaffe, fikabröd och fruktkorgar för personal. I undersökningen ingår inte mat i personalmatsalar som anställda eller kunder själva bekostar eller avtal med
externa lunchrestauranger om rabatterat pris för personal.
De statliga verksamheter som varit aktuella för undersökningen kontaktades per telefon i januari 2019. De
informerades om Ekomatcentrums arbete och enkätundersökningen. Enkäten skickades till respondenterna via
e-post i slutet av februari 2019 och följdes upp med påminnelser per e-post och telefon under mars månad.
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Inledning
Urval och svarsfrekvens

Enligt uppdraget från Jordbruksverket har enkäten gått till statliga verk och myndigheter med minst 2 000
anställda. Uppgifter om antal anställda har hämtats från Statistiska centralbyråns myndighetsregister.
				
ANTAL VERKSAMHETER
ANTAL ANSTÄLLDA		
I UNDERSÖKNINGEN
2 000 - 2 999
			
3
3 000 - 3 999
			
6
4 000 - 4 999
			
1
5 000 - 9 999
			
8
< 10 000
			
6
Tabell 1
Antal anställda hos statliga verk och myndigheter i undersökningen.
24 statliga verksamheter bjöds in till enkätundersökningen; 14 myndigheter och 10 universitet eller högskolor. Ett par av de statliga myndigheterna har gemensamma redovisningar av inköp, d v s ett enkätsvar
inkluderade två myndigheters livsmedelsinköp. Detta gjorde att det totala antalet verksamheter som ingick
i undersökningen blev 22. Av dessa har 18 besvarat enkäten, en svarsfrekvens på 82 %. 67 % av svaren var
fullständiga såtillvida att de inkluderade inköpsstatistik.

Delmål för ekologiskt

I och med det nationella målet om 60 % ekologiska inköp i offentlig sektor till år 2030 har Ekomatcentrum
anpassat sina mål och delmål till regeringens inriktningsmål. För 2018 års siffror, som samlas in i år, är Ekomatcentrums mål 37 % ekologiskt. Målet ökas med 2 procentenheter per år fram till 2030: 39 % för 2019, 41
% för 2020, 51 % för 2025 och slutligen 60 % för år 2030.
Av de statliga verksamheter som uppgett sin andel ekologiska livsmedelsinköp i enkäten uppnådde knappt
hälften Ekomatcentrums delmål om 37 % ekologiskt för 2018.

4

Resultat
Ekologiska mål

50 % (9 st) av respondenterna svarade att de har någon form av beslut eller mål om att köpa ekologiskt. 11 % (2 st) svarade att de inte vet och nästan 40 % (7 st) saknade beslut eller mål.

Har er verksamhet tagit beslut eller mål om att
köpa ekologiska livsmedel?
10
9
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7
6
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0
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VET EJ

Diagram 1. Hälften av respondenterna har tagit beslut eller mål om att köpa ekologiskt.

Vilken eller vilka typer av beslut och mål har tagits för inköp av ekologiska livsmedel?

På frågan om vilken typ av mål som antagits kunde respondenterna ange flera svar samt komplettera
med egna kommentarer. Knappt 17 % (3 st) av verksamheterna har ett tidsbundet procentmål för andel
ekologiskt av sina totala livsmedelsinköp. Några har uppgett att man strävar efter KRAV-certifiering av
köken eller upphandlingen. Vanligt förekommande är att man har mål för vissa kategorier av livsmedel, till exempel 100 % ekologiskt för frukt, kaffe och te. Målens tydlighet och mätbarhet varierar stort.
Kommentarerna nedan ger exempel på rekommendationer vars ambitionsnivå är svår att bedöma. För
samtliga kommentarer se Bilaga 1.

”Att man ska erbjuda ekologiskt/närproducerat ’klimatsmart’ ”
”Öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav”
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Resultat
Varför har ni INTE tagit något beslut eller mål för inköp av ekologiska livsmedel?

På frågan om varför beslut eller mål om ekologiskt saknas har två respondenter svarat att de inte vet och
övriga valt kommentarsmöjligheten. Någon kommenterade att krav på ekologiskt finns för enskilda livsmedel,
andra att frågan tas upp inför varje upphandling. Även bland de som saknar beslut eller mål om ekologiskt
finns ambitioner kring hållbara livsmedelsval. Kommentarerna nedan ger dock exempel på att ambitionerna
kan vara tämligen otydliga när målformulering saknas. För samtliga kommentarer se Bilaga 1.

”Vi rekommenderar och ställer medvetna och motiverade krav”
”Sporadiska krav/önskemål, men ingen uttalad målbild”
Klimatgaser och CO2e

Har ni tagit beslut eller mål om att minska utsläppen av klimatgaser (CO2e) relaterade till
era livsmedelsinköp?

Har ni tagit beslut eller mål om att
minska utsläppen av klimatgaser (CO2e)
relaterade till era livsmedelsinköp?
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Diagram 2. Endast en verksamhet har mål för att minska sina livsmedelsrelaterade CO2e-utsläpp.
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Resultat
61 % (11 st) av respondenterna svarade att man inte har något mål för att minska utsläppen av klimatgaser
relaterade till livsmedelsinköpen. 11 % (2 st) svarade att de inte vet och 17 % (3 st) valde svarsalternativet
”På gång”. Endast en svarade att man har mål för att minska utsläppen, men samme respondent svarade
sedan ”Nej” på frågan om man mäter utsläppen på något sätt.

Mäter ni CO2e-utsläppen från era livsmedelsinköp? I så fall, beräknar ni CO2e-utsläpp per kg inköpta
livsmedel/serverade portioner/antal ätande/per dag eller på ett annat sätt?
61 % (11 st) av respondenterna svarade att man inte mäter sina livsmedelsrelaterade koldioxidutsläpp i
dagsläget. 22 % (4 st) svarade att de inte vet. En respondent svarade att man mäter i vissa projekt och då
mycket schabloniserat. För respondenternas kommentarer se Bilaga 1.

Mäter ni CO2e-utsläppen från era
livsmedelsinköp?
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Diagram 3. Inte någon av de statliga verksamheterna i undersökningen mäter sina livsmedelsrelaterade
CO2e-utsläpp.
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Resultat
Livsmedelsinköp

Undersökningen omfattade myndigheter med vitt skilda verksamheter och olika typer av livsmedelsinköp.
Några bedriver måltidsverksamhet i någon form, d v s tillagar och/eller tillhandahåller lagad mat. Andra gör
livsmedelsinköp framför allt i samband med konferenser och dylikt, då oftast genom catering utlagd på entreprenad. Ytterligare några har fruktkorgar, kaffe, te och fikabröd som enda livsmedelsinköp.

Hur gör ni era livsmedelsinköp?
2
6

13

7
9
CATERING

VIA ENTREPRENÖR

GROSSIST

FYSISK LIVSMEDELSBUTIK

PÅ ANNAT SÄTT

Diagram 4. Merparten av respondenterna gör sina inköp som catering och via entreprenör.
Majoriteten av respondenterna gör sina livsmedelsinköp på flera sätt. De flesta uppgav att de köper via
catering och entreprenör. Sju köper via grossist, i de flesta fall i kombination med catering. ”På annat sätt”
avser till exempel leasingavtal för kaffemaskiner.
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Ekologiskt i statliga
verksamheter
Resultat
Entreprenörer matservice

Ni som har avtal med entreprenör för hela eller delar av livsmedelsinköpen, har ni krav på ekologiska livsmedel i avtalet/avtalen?

Har ni krav på ekologiska livsmedel i avtal med
entreprenörer?
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Diagram 5. Majoriteten av respondenterna har krav på ekologiskt i sina avtal med entreprenörer.
89 % (16 st) av verksamheterna har någon form av krav på ekologiska livsmedel i sina avtal med entreprenörer.
En har svarat att man inte vet.

Vilken typ av krav på ekologiskt ställer ni i avtalet/avtalen?

Av de respondenter som har krav på ekologiskt var det 81 % (13 st) som även svarade på frågan om vilken typ av
krav man har. Här uppgav endast två respondenter att man har krav på att en procentuell andel av levererade
livsmedel ska vara ekologiska.

”Krav på att det ska finnas ett utbud av ekologiska livsmedel”
”Det finns krav på att de ska kunna tillhandahålla ekologiska livsmedel."
"Ekologiskt eller KRAV-märkt. MSC för fisk.”
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Resultat
Vanligt förekommande är krav på att utvalda produkter ska vara ekologiska, exempelvis frukt eller mjölk. I ett
flertal fall har man endast krav på att ekologiskt i någon mån ska finnas tillgängligt att beställa, som i kommentarerna ovan. För samtliga kommentarer se Bilaga 1.

Andel ekologiska livsmedel

Hur stor var den ekologiska andelen av livsmedelsinköpen? Ange procentuell andel av totala livsmedelsinköpen år 2018.
2019 är första året som enkätundersökningen omfattar statliga verk och myndigheter. Ett antal respondenter
har haft problem med att få fram sin inköpsstatistik. Orsakerna till detta varierar. En hänvisade till att statistiken
för 2018 inte var sammanställd vid tidpunkten för undersökningen. Några av organisationerna är decentraliserade med ett stort antal enheter och har inte haft möjlighet att sammanställa inköpen. Andra saknar krav på att
leverantörer och entreprenörer ska återrapportera andelen ekologiskt.
67 % (12 st) av de medverkande i undersökningen besvarade frågan om andel ekologiska livsmedelsinköp i
enkäten. Ett par av dessa kommenterade att statistiken endast avser delar av inköpen då de inte kunnat få fram
statistik för exempelvis mindre inköp via betalkort ställda på myndigheten eller inte har livsmedel specificerat på
fakturor från underleverantörer. Några kommenterade att siffrorna är en uppskattning.
Merparten av de statliga verksamheterna bedriver inte någon måltidsverksamhet utan livsmedelsinköpen gäller
främst kaffe, te, frukt, fikabröd samt catering för konferenser och dylikt. Bland de som har begränsade livsmedelsinköp finns verksamheter som har 85 % ekologiskt och 100 % ekologisk frukt.
Av de respondenter som uppgett sin inköpsstatistik har en tredjedel någon form av egen måltidsverksamhet.
För de som tillagar och/eller tillhandahåller lagad mat ligger andelen ekologiska livsmedel på mellan 5 och 29
%. Undersökningen visar att de verksamheter som satt upp tidsbundna procentmål för ekologiskt har en högre
ekoandel än de som saknar mål. De som har tydliga mål är också är på god väg att uppfylla dem.
MÅL FÖR EKOLOGISKT
TIDSPLAN FÖR MÅLET
30 % av totala inköp		
2019 eller tidigare		
20 % av totala inköp		
2021				
15 % av totala inköp		
2019 eller tidigare		
saknar mål							

EKOANDEL 2018
29 %
17 %
17 %
5%

Tabell 2. Exempel på att verksamheter med ett tidsbundet procentmål för ekologiskt når resultat.
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Resultat
Har ni haft extra finansiering under 2018 för att
täcka de merkostnader som blir vid inköp av
ekologiskt?

Finansiering av ekologiskt
Har ni haft extra pengar/finansiering under 2018 för att täcka
de merkostnader som blir vid
inköp av ekologiskt?

Majoriteten av respondenterna uppgav att det inte gjorts någon eko
nomisk satsning för inköp av ekologiska livsmedel. Tre svarade att de
inte vet och en svarade att man haft
extra finansiering för ekologiskt.

12
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2
0

av ekologiskt de kommande
åren?

På frågan om verksamheten planerar
att öka sina inköp av ekologiskt var
det endast en respondent som svarade nekande. 39 % (7 st) svarade att
man inte vet och 39 % (7 st) att man
planerar att öka sina ekologiska inköp.

NEJ

VET EJ

EJ SVAR

Diagram 6. En respondent uppgav att man haft extra finansiering för ekologiskt.

Planerar ni att öka era inköp av ekologiskt de
kommande åren?

Ekologiskt i framtiden

Planerar ni att öka era inköp av ekologiskt de kommande åren?
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Diagram 7. 39 % (7 st) av respondenterna planerar att öka
sina inköp av ekologiskt de kommande åren.
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Diskussion
Mätbara mål driver ekoutvecklingen

I landets kommuner och regioner ökar andelen ekologiska inköp stadigt. En framgångsfaktor för ekoutvecklingen i offentlig sektor är att man sätter upp tidsbundna procentmål. 2019 (statistik för år 2018) hade 70 %
av kommuner och regioner i Ekomatcentrums kartläggning antagit ett mål om 25 % ekologiskt eller mer. Fler
än hälften hade ett mål på över 26 % och 10 % hade mål på 60 % ekologiskt eller mer.
I denna första kartläggning av ekologiska inköp hos statliga verk och myndigheter är det knappt en fjärdedel
av verksamheterna som har någon form av egen måltidsverksamhet. 75 % (3 st) av dessa har tidsbundna
mål för en andel ekologiskt på 15 - 30 %. Dessa är på god väg att uppfylla sina mål och vi ser att de har en
högre ekoandel än motsvarande verksamheter som saknar mätbara mål. Ingen av respondenterna med
egen måltidsverksamhet uppnår dock Ekomatcentrums delmål om 37 % ekologiskt för 2018.
En direkt jämförelse av andelen ekologiskt mellan deltagarna i undersökningen ger inte en rättvisande bild
då verksamheterna skiljer sig mycket åt. De respondenter som uppgav att de har en andel ekologiskt på
mellan 50 och 100 % har inte någon egen måltidsverksamhet, inköpen rör sig enbart om kaffe, te och frukt,
samt i viss mån catering för konferenser.

Inga stora satsningar på ekologiskt

Några särskilda ekonomiska satsningar på ekologiska livsmedel förefaller inte ha gjorts i de statliga verksamheterna i undersökningen. Av de svarande som har egen måltidsverksamhet är det inte någon som uppger
att de haft någon extra finansiering för att täcka eventuella merkostnader för inköp av ekologiskt under
2018. Endast en respondent i undersökningen uppgav att man haft extra finansiering för ekologiskt.

Krav på hållbart producerad mat i avtal med entreprenörer

Merparten av verksamheterna i undersökningen gör största delen av sina livsmedelsinköp som catering och
via entreprenör. Vilka krav som ställs på hållbart producerade livsmedel i avtal med leverantörer påverkar
utvecklingen mot en hållbar livsmedelskedja. Majoriteten av respondenterna uppgav att de har någon form
av krav på ekologiska livsmedel i avtalen med entreprenörer. De flesta ställer dock endast krav på att utvalda
produkter ska vara ekologiska, exempelvis frukt eller mjölk. I ett flertal fall har man endast krav på att ekologiskt i någon mån ska finnas tillgängligt att beställa. Hållbarhetskrav i avtal med entreprenörer är ett område
med förbättringspotential.
Ett antal av myndigheterna använder sig av Kammarkollegiets ramavtal för konferenser och möten där
maten är en viktig del. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet upphandlar och förvaltar ramavtal för
varor och tjänster åt andra statliga myndigheter och ramavtalen nyttjas i stor utsträckning av myndigheterna. Hållbarhet är ett av fokusområdena i Kammarkollegiets arbete med upphandling, bland annat ska man
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Diskussion
understödja offentlig sektors mål att göra hållbara och etiskt medvetna inköp. Det har hittills inte funnits några
krav på ekologisk mat i ramavtalen för konferenser och möten. Kammarkollegiet arbetar just nu med kartläggning och förstudier inför kommande upphandlingar. Några av myndigheterna i Ekomatcentrums undersökning
kommenterar att de lämnat synpunkter kring hållbarhetskrav på livsmedel till Kammarkollegiets förstudie inför
de kommande upphandlingarna. I Förstudierapport inom konferens och möten 2018 (Statens Inköpscentral
2018-08-30, Dnr 23.2-1415-18) ser vi att myndigheterna bland annat vill se krav på säsongsanpassad, närodlad,
vegetarisk och ekologisk mat, liksom Fairtrade och rättvisemärkta produkter. Kammarkollegiet använder ett
poängsystem för leverantörer där hållbarhetskrav som ekologiskt skulle kunna vara en del.

Kommande undersökningar

Ekomatcentrum kommer att följa utvecklingen av hållbara livsmedelsval och effekterna av det nationella målet
för ekologiskt i den statliga sektorn. Kommande undersökningar kommer att omfatta fler statliga verksamheter
liksom en granskning av Kammarkollegiets ramavtal för konferenser och möten.
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Bilaga 1
Respondenternas kommentarer till enkätfrågorna. Kommentarerna är oredigerade.

Vilken eller vilka typer av beslut och mål har tagits för inköp av ekologiska livsmedel?
•
•
•
•

Att man ska erbjuda ekologiskt/närproducerat "klimatsmart".
Många institutioner (motsvarande) har satt som mål att köpa in ekokaffe, ekomjölk och ekofrukt. Vidare har
universitetet beslutat via policyn och regler för upphandling och inköp att arbeta för att minimera negativ
miljöpåverkan.
100 % ekologisk frukt. Ska finnas ekologisk alternativ vad gäller kaffe, te och tillbehör.
Öka andelen inköp där det ställs hållbarhetskrav.

Varför har ni INTE tagit något beslut eller mål för inköp av ekologiska livsmedel?
•
•
•
•
•

•
•
•

I varje upphandling gällande livsmedel lyfts frågan om ekologiska livsmedel ska krävas. Vi ställer krav på att
även ekologiska livsmedel ska kunna tillhandahållas.
Vi rekommenderar och ställer medvetna och motiverade krav.
Vi har tagit beslut att bara köpa in EU-ekologiskt gällande fruktkorgar och kaffe, te och choklad.
I vissa specifika upphandlingar ställer vi krav på ekologiska livsmedel, men något generellt mål för universitetet finns inte.
Vi har inget mål kring ekologisk däremot har vi haft och funderar på att göra om mål kring andel vegetarisk
mat. I vår verksamhet finns många synpunkter om hur lantbruk ska bedrivas, vilket är naturligt eftersom vi
forskar och undervisar på det och dessutom äger och driver lantbruk i egen regi i olika odlingsformer. Vi har
mål kring biologisk mångfald, fossilfritt etc i vårt eget lantbruk. Därför har vi inte tagit fram mål kring andel
ekologisk som vi själva ska köpa.
Vi strävar efter att köpa in ekologiska livsmedel, men saknar ett beslut eller ett mål
Vi ställer nivå/procentkrav utifrån de förutsättningar som finns i varje given upphandling. Restaurangverksamheten skiljer sig åt i storlek.
Sporadiska krav/önskemål, men ingen uttalad målbild.

Mäter ni CO2e-utsläppen från era livsmedelsinköp? I så fall, beräknar ni CO2-utsläpp per kg inköpta livsmedel/serverade portioner/antal ätande/per dag eller på
ett annat sätt?
•

Svar på förra frågan är Ja för vissa projekt, På gång för andra. Mäter per serverad portion, mycket schabloniserat.

Vilken typ av krav på ekologiskt ställer ni i avtalet/avtalen?
•
•
•
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Enligt upphandlingsmyndighetens rekommendationer.
Vi ställer krav på ekologiska bananer och möjlighet för ekologisk frukt. Ställer krav på eko-kaffe, te och mjölk. I
vissa avtal med restauranger ställer vi krav på eko av vissa specifika livsmedel. Dock ingår inte att de ska återrapportera mängder varför vi än så länge har begränsad kunskap om faktiska mängder.
Det finns krav på att de ska kunna tillhandahålla ekologiska livsmedel. Ekologiskt eller KRAV-märkt. MSC för
fisk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Krav på att det ska finnas ett utbud av ekologiska livsmedel.
Frukt 100% ekologiskt. Kaffe och te ska kunna levereras enligt förordning (EG) 834/2007.
Krav eller EU-ekologisk (eller jämförbart) frukt i Avtalet för Frukt till personal.
Minst 25 procent av tillhandahållen mat ska innehålla ekologiska livsmedel.
Bättre priser på vissa ekologiska alt./varor.
Uppfyllnad av EG nr 834/2007.
Olika procentnivåer av ekologiskt, MSC fisk.
Endast sporadiskt och delvis baserat på särskilda krav från interna kunder. Krav i avtal formuleras som att
eko-alternativ ska finnas för det vi köper mest av.
EU-ekologiskt, KRAV och MSC.
På utvalda produkter samt %.

Övriga synpunkter eller kommentarer till era svar i enkäten:
•
•
•

•
•
•
•
•

Tyvärr så ber ni om uppgifter för 2018 vilket inte kan redogöras för ännu.
Vi har inte möjlighet att ange i kr eller kg, tyvärr. Inköpen sker i olika system och går inte att få fram med så
kort varsel.
Vi har inga krav på att de leverantörer/entreprenörer vi har avtal med ska rapportera hur mkt ekologiska
livsmedel universitetet totalt köper. Detta kan vi komma att ändra framöver om vi också fortsättningsvis ska
rapportera in detta årligen. Eftersom vi inte ställt krav i våra avtal på återrapportering av eko-varor har det
varit svårt att få fram uppgifter. Vi har i dessa svar endast fått uppgifter på mängd eko från frukt- och mjölkleverantör. Kaffe har vi inga uppgifter på, inte heller catering som utgör den allra största delen av universitetets livsmedelsinköp. Universitetet är en starkt decentraliserad organisation där ca 100 olika enheter gör
egna inköp på ramavtal där det finns möjlighet att köpa både konventionella och ekologiska varor.
Andelen ekologiska livsmedel är delvis uppskattade.
Under fråga 13, angående om vi inkluderat underentreprenörers inköp i svaren. Vi har inkluderat spenden vi
lägger på dessa men vi har ingen koll på hur deras andel ekologiskt ser ut. I avtalet finns inga sådana krav så
vi förutsätter att det i stort sett är icke ekologiskt.
Vi är på gång med att införa kategoristyrt inköpsarbete. Det kommer möjliggöra mer styrda mål per kategori
varför det är troligt att det kommer mål kring ekologiska livsmedelsinköp.
Vill gärna få hjälp, om det finns, att kunna beräkna även CO2-utsläpp på maten alt. vattenåtgång för köttproduktion o.s.v. Detta skulle kunna få oss att bättre visualisera påverkan från de livsmedel vi köper in.
Vårt beställningssystem medger inte en analys av andelen eko-inköp och inga tidigare krav på styrning mot
"eko" har föranlett åtgärder för att fånga detta data. Därav är svar för fråga 11, 12 en grov uppskattning. För
2019 finns antydan till en miljöstrategi för livsmedel, men vi kommer att vara avtalslösa under större delen
av året.
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Bilaga 2

Statliga verk och myndigheter som bjudits in till enkätundersökningen, sorterade efter antal anställda
NAMN			
ANTAL ANSTÄLLDA
Polismyndigheten		
> 10 000
Kriminalvården			
> 10 000
Arbetsförmedlingen		
> 10 000
Försvarsmakten			
> 10 000
Skatteverket			
> 10 000
Försäkringskassan		
> 10 000
Migrationsverket		
5 000 - 9 999
Domstolsverket			
5 000 - 9 999
Uppsala universitet		
5 000 - 9 999
Karolinska institutet		
5 000 - 9 999
Stockholms universitet		
5 000 - 9 999
Göteborgs universitet		
5 000 - 9 999
Lunds universitet		
5 000 - 9 999
Trafikverket			
5 000 - 9 999
Regeringskansliet		
4 000 - 4 999
Försvarets Materielverk		
3 000 - 3 999
Umeå universitet		
3 000 - 3 999
Linköpings universitet		
3 000 - 3 999
Sveriges Lantbruksuniversitet 3 000 - 3 999
Kungliga Tekniska Högskolan
3 000 - 3 999
Statens Institutionsstyrelse
3 000 - 3 999
Tullverket			
2 000 - 2 999
Kronofogdemyndigheten
2 000 - 2 999
Linnéuniversitetet 		
2 000 - 2 999

Statliga verk och myndigheter som deltagit i undersökningen
Domstolsverket
Försvarsmakten, inkluderar Försvarets Materielverk
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Kriminalvården
Kungliga Tekniska Högskolan
Linköpings universitet
Lunds universitet
Migrationsverket
Polismyndigheten
Regeringskansliet
Skatteverket, inkluderar Kronofogdemyndigheten
Statens Institutionsstyrelse
Stockholms universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Trafikverket
Umeå universitet
Uppsala universitet
Statliga verk och myndigheter som deltagit i undersökningen samt besvarat frågan om inköpsstatistik
Försvarsmakten, inkluderar Försvarets Materielverk
Försäkringskassan
Göteborgs universitet
Kriminalvården
Lunds universitet
Migrationsverket
Regeringskansliet
Skatteverket, inkluderar Kronofogdemyndigheten
Statens Institutionsstyrelse
Stockholms universitet
Trafikverket
Uppsala universitet
Inbjudna statliga verk och myndigheter som avstått
att delta i enkätundersökningen
Arbetsförmedlingen
Karolinska institutet
Linnéuniversitetet
Tullverket
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