
  
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2021 
EkoMatCentrum - informationscentrum för ekologiska produkter 

 
Styrelsen för Ekomatcentrum i Sigtuna avger härmed följande berättelse över 
föreningens verksamhet under tiden 1 januari till 31 december 2021 
 
Styrelse 
Styrelse under 2021 har bestått av ordförande Eva Fröman och ytterligare 6 ordinarie 
ledamöter: Ulrika Brydling, Jeanette Andersson, Ted Wendt, Helena Pettersson, Margareta 
Zimmerman och Mimi Dekker. 
 
Revisorer 
Under året har Lena Rydén varit revisor och Olle Skoglund revisorssuppleant.   
 
Valberedning 
Jens Vikingsson, Cecilia Lenbäck och Cécile Everett har ingått i valberedningen. Jens Vikingsson 
har varit sammankallande. 
 
Medlemskap i andra organisationer 
Ekomatcentrum är medlem i Organic Sweden och  i Landsbygdsnätverket. 
 
Medlemsantal 
Föreningen hade den 31/12 2021, 190 medlemmar. Under 2021 har vi rensat i 
medlemsregistret. Ett 70-tal inaktiva medlemmar har rensats ur registret.   
 
Medlemmar uppdelat på medlemsnivåer: 
Medlemmar i nivå 1, personligt: 48 st 
Medlemmar i nivå 2a, skolor eller förskolor: 73 st 
Medlemmar i nivå 2b, skolor eller förskolor inkl Ekomatsedeln: 5 st 
Medlemmar i nivå 2c, privata restauranger: 1 st 
Medlemmar i nivå 3, företag: 13 st 
Medlemmar i nivå 4, kommuner och regioner: 35 st 
Gröna vänner, företag eller organisationer som ställer ut på Ekomatsligan: 9 st 
Guldvänner, utställare på Ekomatsligan plus lite extra: 6 st   
 
Styrelsemöten 
EkoMatCentrum har under året haft ett digitalt årsmöte den 29 april. Konstituerande 
styrelsemöte den 11 maj. Kick-off på Bergendahl i Stockholm den 6-7 september samt 
ytterligare 8 möten: 2021-02-08, 2021-03-15, 2021-04-12, 2021-05-26, 2121-06-21, 2021-08-
19, 2021-10-12 och 2021-12-08. Majoriteten av styrelsemötena har varit digitala. På kick-offen 
i september träffades hela den nya styrelsen på Bergendahls i Sollentuna.  
 
Medlemsaktiveter  
Ekomatcentrum hade en medlemsaktivitet den 29 september i Stockholm. Tillsammans med 
den Nederländska handelskammaren arrangerades en vinprovning av ekologiska svenska viner. 
 
Ett medlemsbrev har skickats ut till medlemmarna under året. 



Anställda i föreningen 
Under 2021 har Eva Fröman, Mimi Dekker, Cécile Everett och Linda Fidjeland varit 
projektanställda hela året. Eva Fröman, Linda Fidjeland och Cécile Everett har varit anställda på 
deltid. Mimi Dekker på heltid.  
 
Föreningsarbete 
Vi har kontinuerligt skickat ut informationsmaterial på beställning, bland annat våra 
säsongsguider ”Frukt och grönt”, ”Fisk & skaldjur” samt ”Potatisguiden”.  
 
Vi har förmedlat marknadsinformation till medlemmar och övriga nätverk via mejlen, Twitter, 
Instagram, på Facebook och via mejl Ekomatcentrums Nyhetsbrev. Vi har producerat och 
skickat ut 10 nummer under 2021. Alla ligger på Ekomatcentrums hemsida. 
  
www.ekomatcentrum.se. Trafiken på Ekomatcentrums hemsida ökade kraftigt under 2019 föll 
tillbaka under 2020 men har åter ökat under 2021.  
Sidladdningar: 21 351 
Unika besökare: 14 272 
Återkommande besökare: 3 399 
 
www.ekomatguiden.se  Har ca 200 företag med ekologiska produkter listade. Besökarna har 
legat kvar på ungefär samma nivå som 2020, 
Sidladdningar: 1 580 
Unika besökare: 907 
Återkommande besökare: 47 
 
www.ekokrogar.se  Det finns ca 270 krogar med på denna hemsida. Antalet besökare har 
minskat minska under 2020 och 2021. 
Sidladdningar: 2 900 
Unika besökare: 2 111  
Återkommande besökare: 53 
 
www.ekomatsedeln.se  Ekomatsedeln ingår sedan 2016 i medlemspaketet för kommuner, och 
regioner samt för enskilda förskolor eller skolor. Vid årsskiftet hade vi 40 st medlemmar som 
betalade för tjänsten.   
Sidladdningar: 6 127 
Unika besökare: 3 744 
Återkommande besökare: 53 
 
www.miljomat.se Miljömat är vår mest besökta hemsida. Hemsidan har sedan starten 2007 
haft över 4 miljoner besökare. Den här hemsidan riktar sig till vanliga konsumenter och 
inspirerar dem att göra bra matval för hälsa och miljö. 
Sidladdningar: 345 007 
Unika besökare: 128 522 
Återkommande besökare: 8 214 
 
Finansiering av verksamheten 2021 
Ekomatcentrum fick under senare delen av 2018 två projekt beviljade av Jordbruksverket. Dels 
Marknadsinformation och benchmarking om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt 
Genomföra en informationskampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i 
restaurangsektorn – Kör Eko eller Move Organic. Båda projekten har skulle avslutats under 
2020 men beviljades förlängning tom 2021, pga Coronapandemin som stoppat en del 
aktiviteter i projekten. Ekomatcentrum erhöll under året ett mindre miljöorganisationsbidrag 
från Naturvårdsverket. Föreningen är också delaktiga i ett par andra projekt som ägs av 
Ekologiska Lantbrukarna. Därutöver har vi haft medlemsintäkter samt intäkter från kurser och 
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föreläsningar samt material såsom säsongsguider och kursmaterial. Annonsintäkter i 
Marknadsrapporten och en del konsultuppdrag har också genererat intäkter till verksamheten.  
 
 
 
Aktiviteter 2021 
 
Marknadsrapport Ekologiskt i offentlig sektor 
Ekomatcentrum samlar sedan 1999 in statistik från landets alla kommuner och 
regioner avseende deras ekologiska och hållbara livsmedelsinköp.  
Under våren samlades statistik in från alla kommuner och regioner i landet. Totalt fick 
vi in svar från 258 kommuner och 21 regioner, dvs en svarsfrekvens på 89 procent. 
Dessutom samlades information om ekologiska inköp in från 34 statliga verksamheter.  
 
Statistiken sammanställs i tre årliga marknadsrapporter som finns tillgänglig på 
Ekomatcentrums hemsida efter lansering. En rapport för kommuner och regioner, en 
för statliga verksamheter och en för enskilda kök som deltagit i Lilla Ekomatsligan. 
 
Ekomatsligan & Lilla Ekomatsligan 
De största aktiviteterna som ägt rum under året är Ekomatsligan och Lilla 
Ekomatsligan. Alla kommuner, regioner och enskilda kök, som vill, erhåller ett diplom 
som bekräftelse på sina ekoambitioner. Minsta nivå är 25 procent för enskilda kök och 
30 procent för kommuner och regioner. Vid en seminariedag kallad Ekomatsligan, 
håller vi föreläsningar och delar ut diplom. Andra utmärkelser att vinna är t.ex 
Svekomatspriset som delas ut av Ekologiska lantbrukarna, Klimatekopriset som delas 
ut av Matilda FoodTech och KRAVs utmärkelse ”Årets ekologiska förebild”.  
 
Ekomatsligan 2021 genomfördes digitalt den 25 maj.  Vid evenemanget deltog ca 80 
representanter från 48 kommuner och regioner. Ekomatcentrums vänner fick 
möjlighet att skicka en hälsning via en annons som visades i webbinariet. Temat för 
dagen var ”Målkonflikter i offentlig sektor – hur löser vi det?” Gästföreläsare var 
etnolog och måltidsforskare Richard Tellström samt miljöstrateg Gunilla Andersson 
från Malmö stad. Webbinariet spelades in och har haft 35 visningar.

Förutom Ekomatsligans diplomering delades pris ut för högst andel svenska ekologiska 
inköp ¨Svekomatspriset¨ i samarbete med Ekologiska lantbrukarna samt 
”Klimatekopriset” som delades ut av Matilda FoodTech till den med lägst andel kg 
CO2e/kg livsmedel i kombination med andel ekologiskt. KRAV delade ut sitt pris ”Årets 
ekologiska förebild”. Siffran viktades mot andel ekoinköp (där skillnaden mellan 100 
procent ekologiskt och verksamhetens uppnådda ekoprocent adderades till CO2e-
siffran.   
 
Lilla Ekomatsligan har genomförts fysiskt eller digitalt i fyra kommuner (Nacka, 
Nyköping, Sandviken och Gävle) och på Nordic Organic Food Fair (NOFF) den 18 
november. Då fanns möjlighet för deltagare från hela landet att vara med digitalt och 
skolor, förskolor från hela landet fick nominera sig själva till ”tävlingen”. Under finalen i 
Malmö deltog 15 representanter från enskilda kök. Dessutom deltog ytterligare ett 
tiotal digitalt. 
 



I samband med Lilla Ekomatsligan på NOFF berättade Maximilian Lundin om sin resa 
från animaliebaserad kost till enbart växtbaserad.  
 
Webbinarium Framtidens hållbara mat 
I samverkan med Nederländska ambassaden arrangerade Ekomatcentrum ett 
webbinarium på temat Framtidens Hållbara mat. Ursprungliga planen var ett fysiskt 
seminarium men pga. av pandemin fick det göras om till ett webbinarium.  
Webbinariet genomfördes den 9 december. Föreläsare från Holland var; prof. Dr. 
Emely de Vet, dr. Mark Post och dr. ir. Catriona Lakemond. Från Sverige föreläste; Elin 
Röös från SLU/EPOK, Felix Strandvik från Ahlström Factory, Gunnar Backman från 
Nordisk Råvara, Malin Green från Örebro kommun och Maximilian Lundin från Simple 
Feast. Det var över 100 deltagare på webbinariet som spelades in. Inspelningen på 
Ekomatcentrums hemsida och har visats 187 ggr. 
 
Ekologiska Årsrapporten 
Projektet drivs av Ekologiska Lantbrukarna. Ekomatcentrums del är att bidra med 
statistik från offentlig sektor samt arbeta fram statistikunderlag från privata 
restaurangsektorn tillsammans med ekologiska lantbrukarna. Under året har vi främst 
arbetet med att ta fram statistik från den privata restaurangsektorn  
 
Lobbying 
Under 2021 har Ekomatcentrum varit med och lobbat för ekologisk mat på möten med 
politiker, i debattartiklar, genom pressmeddelanden, inlägg på sociala medier och i det 
egna nyhetsbrev. Vi har även haft flera möten med våra systerorganisationer med 
syfte att öka samarbetet mellan organisationerna. 
 
Kommunikation 
Cécile Everett har fram till sommaren 2021 fortsatt driva Ekomatcentrums 
kommunikation via sociala medier. Kanalerna som användes var Facebook, Instagram 
och Twitter. I både Twitter och Instagram finns konton för både Ekomatcentrum och 
Boosta Eko.  
 
Kontot Ekomatcentrum hade den 31 december 850 följare på Twitter, 919 på 
Instagram och 239 på Facebook. Facebook Boosta Eko hade 129 följare och Facebook 
MUMS Miljömat hade 250 följare. Eva Fröman har ansvarat för hemsidan MUMS 
Miljömat med kontinuerliga uppdateringar samt inlägg på MUMS Facebooksida. Eva 
har också ansvarat för inlägg på Twitter. 
 
Ekofakta 
EPOK beviljades under 2018 medel för att utveckla en portal för information kring 
ekologisk produktion och konsumtion, kallad Ekofakta. Under 2021 har 
Ekomatcentrum deltagit i arbetsgruppen för portalen. Andra föreningar och 
organisationer som deltagit var KRAV, Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna. 
Portalen lanserades under 2020. Ekomatcentrum har under året levererat nyheter och 
rapporter till Ekofaktas hemsida. 
 
Kurser, föreläsningar och seminarier 
2021 var ett pandemiår och det har varit svårt att bedriva vanlig kursverksamhet. 
Några kurser har vi i alla fall genomfört digitalt, 11 st totalt. I Örebro, Trelleborg, 
Gotland, Partille. 



Projekt finansierad av Jordbruksverket  
 
1. ”Marknadsinformation och benchmarking om ekologiska livsmedel i offentlig 

sektor.”, Jordbruksverket. Projektet har beviljats fortsatta medel till dec 2023. 
 
Ekomatsligan 
Ekomatcentrum har fortsatt att driva insamlingen av statistik från offentliga kök. 
Under 2021 genomfördes Ekomatsligan och Lilla Ekomatsligan, se ovan. Tre 
marknadsrapporter har producerats i samband med respektive event. 
 
Ekokartan 
Extra medel till en uppdatering av Ekokartan beviljades. Uppdateringen är 
genomförd. Eko-kartan är nu även mobil-anpassad.  
 
Hållbara mål genom målsamverkan 
Det fanns även en del medel kvar från 2020 som fick användas till att ta fram en 
rapport om Målsamverkan I offentlig sektor. Rapporten heter ”Hållbara mål genom 
målsamverkan” http://ekomatcentrum.se/wp-content/uploads/2022/02/Rapport-
hallbara-maltider-genom-malsamverkan-2022x-1.pdf 
och utgör grund till ett utbildningsmaterial som kommer att tas fram under 2022 
som riktar sig till offentlig sektor.  
 

2. Genomföra en informationskampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i 
restaurangsektorn – Kör Eko eller Move Organic, Jordbruksverket.  
Projektet hade försenats pga av pandemin och beviljades att skjuta över en del medel till 
2021. Projektet Årets Ekokock beviljades nya medel fram till 2023. 

 
Utbildningsfilmer restaurangskolor.  
12 utbildningsfilmer har producerats och ligger nu uppe på Ekomatcentrums 
hemsida. Filmerna riktar sig i första hand till restaurangskoleelever men kan även 
användas av kockar i skola och förskolan. I samtliga filmer medverkar vinnarna av 
Årets kockelev 2020. Dessutom medverkar flera hållbarhetsprofiler som Paul 
Svensson, Bosse Rappne, Gunnar Rundgren, Ulrika Brydling och Anna Richert. 
 
Årets Ekokock  
Jordbruksverket. Projektet beviljades nya medel till och med dec 2023.  
Tävlingen Årets Ekokock som är ett samarbete med föreningen Ekokockar. Årets 
Ekokock genomfördes på Rinkabygård i Småland i september. Vinnaren blev Penda 
Johnsson, GT-villan. Föreningen Ekokockar stod för praktiskt genomförande. 
Ekomatcentrum deltog under eventet samt som en del av juryn. 
 
Ekomatcentrum deltog under tävlingen Årets Kockelev, dels med bedömningar av 
de teoretiska inlämningsuppgifterna, dels som jurymedlem under själva tävlingen.  
 
Under 2021 har Ekomatcentrum inte utfört några utbildningar tillsammans med 
Föreningen Ekokockar.  
 
Kampanjen Boosta Eko och appen EkoGo 
Under 2021 avslutades utvecklingsarbetet med appen Ekogo och gårdsbutiker 
lades till som valbara sökkriterier. Under Eko-september 2021 drev Ekomatcentrum 
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en kampanj i sociala medier för att marknadsföra appen EkoGo och driva trafik till 
Ekomatcentrums hemsida. Kampanjen gick på Facebook och Instagram. Kampanjen 
genererade mycket trafik till Ekomatcentrums hemsida men lyckades sämre med 
att plocka upp nya användare.  
 

 
 
Stockholm den 26 april 2022 
 
 
 
Eva Fröman 
Ordförande 
 


	Verksamhetsberättelse 2021
	EkoMatCentrum - informationscentrum för ekologiska produkter

