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1. Bakgrund och syfte  
 
I arbetet med offentlig sektor har Ekomatcentrum sett en trend där ett flertal kommuner 
och regioner sänker eller tar bort sina mål för ekologiskt. Under 2020 minskade ekoinköpen 
för första gången på många år i landets kommuner. Positivt är att de svenska inköpen ökar i 
offentlig sektor, negativt att de svenska ekologiska inköpen stagnerat. 
 
2017 antogs en ny Livsmedelsstrategi1av riksdagen. Samtidigt lanserade regeringen två nya 
nationella mål för ekologiskt; 30 procent av jordbruksarealen ska vara ekologiskt certifierad 
och 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade 
ekologiska produkter år 2030. Inköpen av ekologiskt i offentlig sektor har mycket stor 
betydelse för att arealmålet ska kunna uppnås.  
 
Under 2021 har Ekomatcentrum gjort analyser över ekoutvecklingen i offentlig sektor och 
kunnat konstatera att målkonflikterna ökar. I takt med att nya områden för hållbarhet 
uppmärksammas, har flera kommuner och regioner valt att flytta fokus från ekologiskt till 
andra målområden såsom närproducerat och klimatsmart.  
 
Syftet med denna rapport är att fokusera på hur dessa målkonflikter kan undvikas. Vi belyser 
vikten av att fokusera på hur de olika målen kan stärka varandra och framför allt ekomålet, 
till exempel genom att lyfta svekologiskt (svenskt och ekologiskt).  
 
Rapporten innehåller, förutom en sammanfattning av ekoutvecklingen 2013 till 2020 i 
offentlig sektor, en handledning till hur målkonflikter kan hanteras så att det nationella 
målet för ekologisk konsumtion i offentlig sektor kan uppfyllas.  
 
 
2. Sammanfattning  
 
Offentlig sektor har länge varit ledande vad gäller ekologiska livsmedelsinköp i Sverige. 2019 
var ekoandelen 39 procent, helt i utvecklingslinjen med regeringens konsumtionsmål för 
ekologiskt. Ekomatcentrum följer sedan 1999 utvecklingen av ekologiskt i offentlig sektor 
och kunde notera att under 2020 minskade ekoinköpen för första gången på många år i 
landets kommuner och regioner.  
 
De nationella ekomålen har haft betydande inverkan på utvecklingen av ekologiskt i offentlig 
sektor. Sedan det första nationella målet lanserades 2006 har en majoritet av kommuner 
och regioner runt om i hela landet satt egna lokala ekomål eller följt det nationella. Som 
mest hade 88 procent av landets kommuner och regioner ett eget ekomål. Ekomatcentrums 
statistik visar att ekomålen driver inköpen av ekologiskt. Höga ekomål leder till höga 
ekoinköp.  
 
Fördomarna mot ekologiskt har ökat de senaste åren. Ekologiskt anses vara sämre för 
klimatet och i större utsträckning vara importerat jämfört med konventionellt svenskt eller 

 
1 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/ 



 

närodlat. I Sverige har debatten om vilket som är mest hållbart flödat i lokala och sociala 
medier. Är det ekologiskt, svenskt, närodlat eller klimatsmart? 
 
Ekomatcentrum har kommit fram till att ett hållbarhetsmål är mest hållbart i samverkan med 
ett eller flera andra hållbarhetsmål. Att bara köpa svenskt eller vegetariskt räcker inte för att 
vara hållbar, varken för miljö, klimat, hälsa eller ekonomi. Däremot är det hållbart om man 
låter alla målen samverka. Gärna med utgångspunkt i det ekologiska målet.  
 
Byskolan i Lunds kommun har sedan 2014 haft ca 99 procent ekologiska livsmedelinköp 
årligen. Trots att ekologiskt är i genomsnitt dyrare än konventionellt har de lyckats hålla en 
rimlig merkostnad för det ekologiska. Merkostnaden var endast 1,2 kr/kg över landets 
offentliga sektors genomsnittliga kostnad för livsmedelsinköpen. Byskolans CO2e-nivå på 1,1 
kg Co2e/kg livsmedel är långt under genomsnittet för sektorn som 2020 var 2,0 kg Co2e/kg 
livsmedel. Även andelen ekologiskt med svenskt ursprung var långt över genomsnittet för 
sektorn. Byskolan hade samma år 69 procent svekologiska inköp jämfört med genomsnittet 
för sektorn som var 31 procent räknat i kg. Dessutom kan vi konstatera att den mat som 
serveras i Byskolan är mycket mer balanserad och näringsriktig än genomsnittets. 
 
Byskolan har genom att satsa på 100 procent ekologiskt varit tvungna att anpassa såväl 
inköp som menyer till en stramare budget, eftersom ekologiskt är dyrare än konventionellt. 
De har jobbat med flera hållbarhetsmål samtidigt. Höga andelar ekologiskt har kombinerats 
med mer svenskt och lokalt, mer vegetariskt och klimatsmart vilket resulterat i mer 
näringsriktig och hälsosam mat utan att det kostar mycket mer. 

 

3. Internationella och nationella mål för hållbar utveckling 
 
På internationell nivå har FN fastställt 17 globala mål för en hållbar utveckling, de så kallade 
Agenda 2030-målen, som ska vara uppfyllda 2030. På EU nivå finns Green Deal2 och Farm to 
Fork3 samt ett mål för ekologisk produktion. I Sverige finns Miljömålen4 med ett 
övergripande generationsmål som säger ”Inom en generation ska alla våra miljöproblem 
vara lösta” och 16 antagna delmål.  

 
2017 antog riksdagen en ny Livsmedelsstrategi som sträcker sig fram till 2030. 
Livsmedelsstrategin ska bidra till en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler 
jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig 
livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta 
nationella miljömål nås. Livsmedelsstrategin ska också leda till ökad andel närproducerat, 
ökad ekologisk produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel samt bättre möjligheter 
för konsumenter att göra medvetna val.  
 
Regeringen antog samtidigt två nya nationella mål för ekologiskt: 30 procent av jordbruks-
arealen ska vara ekologiskt certifierad och 60 procent av den offentliga livsmedels-
konsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.  

 
2 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sv 
3 https://www.livsmedelsforetagen.se/kommande-eu-strategi-for-hallbara-livsmedel-farm-to-fork-strategy/ 
4 https://www.sverigesmiljomal.se/ 
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Målen i Livsmedelsstrategin och regeringens nationella ekomål kan tolkas på flera sätt. Om 
man exempelvis ser till hela strategin, som bland annat förordar ökad svensk produktion, 
och kombinerar det med ekomålen kan man tolka det som att de 60 procenten inte bara ska 
vara ekologiska utan även av svenskt ursprung.  
 

”Den nationella livsmedelsstrategin ska vara ledande i vårt arbete med 
måltidsverksamheten. Det innebär att våra inköp ska vara både svenska och ekologiska.” 

Lunds kommun 
 
 

4. Ekologiskt i offentlig sektor – nuläge  
 
Sedan 2003 har inköpen av ekologisk mat ökat stadigt i kommuner och regioner med ett 
enda undantag, pandemiåret 2020, då andelen ekologiska inköp för första gången minskade 
med en procentenhet. De ekologiska inköpen kommer förhoppningsvis fortsätta att öka 
efter pandemin, men i något långsammare ökningstakt. Halvårsstatistiken från 2021 visar på 
en svag uppgång räknat i kr. Förmodligen är det prisökningar på ekologiska livsmedel som är 
anledningen till den marginella ökningen under 1:a halvåret 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 1. Utvecklingen av ekologiska inköp i offentlig sektor 2003 till första halvåret 2021 (räknat i 
kr). Källa: Ekomatcentrums marknadsrapporter. 
 
Offentlig sektor står för 12 procent av den totala svenska ekomarknaden och har stor 
betydelse för utvecklingen av hela ekomarknaden i Sverige. 38 procent av livsmedelsinköpen 
i offentlig sektor var ekologiska 2019. Det är en väsentligt större andel än i både 
dagligvaruhandel och privat restaurangsektor.  



 

Diagram 2. Ekoandelar av total livsmedelsförsäljningen inom respektive sektor, 2019.  
Källa: Ekoweb, Marknadsrapport jan 2020 och Ekomatcentrum Marknadsrapport 2020.  
 
 
Lyfter vi blicken mot våra grannländer i Norden så kan vi konstatera att Sverige ligger mycket 
bra till avseende ekologiska inköp i offentlig sektor. Sverige hade år 2020 en ekoandel på 38 
procent, Danmark ca 20, Finland 10 och Norge 1 procent (Ekomatcentrums marknadsrapport 
2020).  
 
 

5. Ekomålens betydelse för den hållbara utvecklingen  
 
Av alla de hållbarhetsmål som vi redogör för i kapitel 6, är ekomålet det enda som är tydligt 
bidrar till den biologiska mångfalden. Att vi går mot omfattande klimatförändringar har nog 
inte undgått någon. Mindre uppmärksammat är den allt snabbare utarmningen av den 
biologiska mångfalden i världen, en minst lika stor utmaning som klimatkrisen. 
 
Konventionella jordbruksmetoder med få grödor på stora arealer kräver insatsmedel som 
konstgödning och bekämpning med naturfrämmande kemikalier. Odlingsmetoder som är 
starkt bidragande till att djur, fåglar och insekter minskar i antal liksom insekter, maskar, 
bakterier och andra mikroorganismer i våra odlingsbara jordar. 5 
 
5.1 Konsumtionsmål för ekologiskt driver hållbar utveckling i offentlig sektor 
2006 fick Sverige sitt första konsumtionsmål för ekologiskt som löd, 25 procent ekologiska 
inköp i offentlig sektor till 2010. Målet nåddes 2013. 2017 fick Sverige ett nytt mål, 60 
procent ekologiskt till 2030. 
Dessa bägge nationella inriktningsmål har haft avgörande betydelse för utvecklingen av både 
konsumtionen och produktionen av ekologiskt i Sverige. Inte minst har de nationella 

 
5 Det moderna jordbrukets påverkan på den biologiska mångfalden på Naturskyddsföreningen: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/artiklar/jordbrukets-effekt-pa-biologisk-mangfald/ 
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inriktningsmålen resulterat i att kommuner och regioner formulerat och antagit egna lokala 
ekomål. Det är dessa lokala mål som i sin tur drivit de ökade inköpen av ekologiska livsmedel 
i landets kommuner och regioner. Med ett politiskt beslut i ryggen har inköpsansvariga 
kunnat prioritera ekologiska inköp, inom givna budgetramar. Det ursprungliga nationella 
inriktningsmålet har fyllt sin funktion. Målet, som sattes 2006, var tänkt som ett verktyg att 
öka den ekologiska jordbruksarealen i Sverige. Detta bekräftas bland annat i rapporten  
Green Public Procurement.6  
 
I rapporten från Umeå universitet konstateras sammanfattningsvis att ”de politiska målen 
har en betydande och positiv effekt på andelen ekologiska livsmedelsinköp i kommuner och 
regioner”. Det nationella inriktningsmålet tas upp och genomförs i form av lokala mål. Och 
man konstaterar att den frivilliga politiken faktiskt genomförs samt att det leder till ökade 
ekologiska inköp.  
 
5.2 Nedmonterade mål efter valet 2018 
I Ekomatcentrums årliga statisk kan vi följa vilka mål för måltidsverksamheterna som 
kommmuner och regioner antagit och vilken nivå som är vanligast. Åren efter att det första 
konsumtionsmålet på 25 procent ekologiska inköp formulerades, antog majoriteten av 
landets kommuner och regioner samma mål. När det nya högre nationella målet kom 2017, 
resulterade det i att en stor del kommuner och regioner höjde sina målsättningar.  
 
Efter det senaste valet 2018 blev det nya konstellationer i många kommuner och regioner. 
Sedan dess har politiska beslut tagits om att montera ner de ekologiska målen till förmån för 
mål om svenskt ursprung och klimat. 2017 hade 88 procent av alla kommuner och regioner 
ett ekomål. Tre år senare har andelen minskat till 67 procent.  
 

 
Diagram 3. 2017 hade 88 procent av landets kommuner och regioner mål för att köpa ekologiska 
livsmedel, 2020 hade det minskat till 67 procent. Källa: Ekomatcentrum marknadsrapport 2021. 
 
Det finns en klar signifikans mellan höga ekomål och höga ekoinköp. Diagram 4. visar ekomål 
i kommuner och regioner samt deras andelar ekologiska livsmedelsinköp under 2020.  
 
 
 

 
6 Green Public Procurement. An empirical analysis of the uptake of organic food policy. Hanna Lindström, Sofia Lundberg, Per-Olov 
Marklund, Umeå Universitet, september, 2021.   
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Diagram 4. Andel kommuner som har visst ekomål och deras genomsnittliga dokumenterade 
inköpsandelar av ekologiskt. Källa: Ekomatcentrum och Matilda FoodTech 2020  
 

5.3 Ekomål ersätts med mål för svenskt och närproducerat 
Resultatet är tydligt när ekologiskt byts mot svenskt. Första halvårets siffror för 2019 jämfört 
med 2021 visar att ekoinköpen i offentlig sektor har stagnerat. Kommuner och regioner 
köpte ungefär lika mycket ekologiskt 2021 som 2019. Andelen ekologiskt ökade i värde men 
inte i volym, vilket innebär att ekopriserna stigit under mätperioden. Svenska konventionella 
livsmedel vinner terräng och tar marknadsandelar från det ekologiska. Enligt senaste 
statistiken från Ekomatcentrum, Marknadsrapport 2021, är hela 67 procent av maten på 
tallriken i offentlig sektor av svenskt ursprung, 43 procent är ekologiskt och 31 procent 
svekologiskt, räknat i kg.  

Vinnare i offentlig sektor, när ekomål byts mot svenskmål, är svenska konventionella 
livsmedel som ökat mest, både i värde och volym, under tidsperioden första halvåret 2019–
2021 (Diagram 5). Om svenska livsmedel är vinnare så är ekologiska och KRAV-märkta 
förlorarare under den här perioden. KRAV-märkta livsmedel har tappat i volym och stagnerat 
i värde sedan första halvåret 2019. I volym har svenskt ökat med 1,2 procent under senaste 
två-årsperioden, eko endast med 0,2 procent och KRAV-märkt har till och med minskat med 
0,6 procent. 
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Diagram 5. Inköp ekologiska och svenska livsmedel i offentlig sektor första halvåret 2019–2021.  
Källa: Ekomatcentrum och Matilda FoodTech 2020  
 
 
5.4 Höga ekoinköp gynnar klimatet 
Kommuner och regioner som har en hög andel ekologiskt uppvisar även ett framgångsrikt 
arbete med minskade klimatutsläpp, se diagram 6. Dessutom är maten som slutligen hamnar 
på tallriken mer näringsriktig, se sid 26 om Byskolan i Lunds kommun.  
 
 

Andel ekologiskt och utsläpp av växthusgaser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 6. Kommuner och regioner med höga andelar ekologiska inköp (det röd-grönt färgade 
diagramfältet) genererar lägre utsläpp av CO2e än de som har låga andelar ekologiskt (den blå linjen 
i diagrammet). Källa: Ekomatcentrum marknadsstatistik från 2019. 



 

5.5 Liten merkostnad för ekologiskt 
Ekomatcentrums insamlade statistik från 170 kommuner och regioner visar att de 
verksamheter som har låga inköp av ekologiskt har lägre kostnader för livsmedelsinköpen än 
de som har höga inköpsandelar. Men skillnaden är inte så stor som man kan förvänta sig, 
med tanke på det merpris som gäller för ekologiska livsmedel jämfört med konventionella. 
Den genomsnittliga prisskillnaden per kg av totala livsmedelsinköp är endast 2 kr. Vilket 
innebär ca 60 öre/portion om man räknar med att en portion i genomsnitt väger 330 g. 
 
Förklaringen ligger i vad som serveras på tallriken. Verksamheter med höga ekoinköp har fått 
ändra i recept och matsedlar för att ”ha råd” med mycket ekologiskt. Förhållandevis dyrt 
kött får mindre utrymme medan billigt växtbaserat protein får mer utrymme. Växtbaserat 
protein finns bland annat i baljväxter och cerealier. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tallrik med 10 % ekologiskt (räknat i kr)      Tallrik med 55 % ekologiskt (räknat i kr)   
Kostnad/portion: 8,6 kr/portion (330 g)    Kostnad/portion: 9,2 kr kr/portion (330 g)  
 
Figur 1. Källa: Ekomatcentrum och Matilda FoodTech AB          
 
 

6. Hållbara mål i offentlig sektor  
 
6.1 Samverkande hållbarhetsmål 
Trots att andelen kommuner och regioner med ekomål minskar, dominerar fortfarande 
ekomålet som finns i 67 procent av kommunerna och regionerna. Från att ha varit det enda 
målet, har ekomålet på senare år fått sällskap av andra mål som minskad klimatpåverkan, 
mer lokalt, svenskt och minskat svinn.  
 
För att målet om ekologiskt i offentlig sektor ska nås, behöver alla hållbarhetsmålen 
samverka i stället för att, som utvecklingen är idag, konkurrera. Genom att exempelvis 
servera mer näringsriktig, svensk, ekologisk växtbaserad mat kan flera mål uppfyllas och 
tillsammans bidra till en hållbar offentlig måltidsverksamhet i Sverige. 
 

Genom att exempelvis servera mer näringsriktig, svensk, ekologisk  
växtbaserad mat kan flera mål uppfyllas och tillsammans bidra till en hållbar offentlig 

måltidsverksamhet i Sverige. 
 



 

 
Diagram 7: Beslut eller mål om hållbarhet i kommuner och regioner. Antal som besvarade frågan: 100 st. 
Näringsriktig mat är sällan ett mål i kommunerna. Men 70 % uppger att de serverar näringsriktig mat. 
 
 
Ekologiskt 
Ekologiska livsmedel bidrar i hög grad till ökad hållbarhet och en bättre miljö genom minskad 
kemikalieanvändning, ingen användning av mineralgödsel, minskat näringsläckage, ökad 
biologisk mångfald, bättre djurvälfärd och minskad sårbarhet. När det gäller utsläpp per 
hektar av växthusgaser, samt övergödande och försurande ämnen, är dessa oftast mindre i 
ekologisk produktion, vilket är viktigt för miljöpåverkan som sker lokalt, framför allt 
övergödningen7. Om man i stället mäter koldioxid-utsläppen per kg produkt, vilket är mer 
relevant i ett globalt sammanhang, blir utsläppen i ekologisk produktion ofta jämförbara 
med konventionell produktion eller högre, eftersom avkastningen från ekologisk produktion 
i många fall är lägre än från konventionell odling. 
 
Mål om ökade inköp av ekologiskt certifierade livsmedel är det vanligast förekommande 
målet i den offentliga måltidsverksamheten. I 67 procent av landets kommuner och regioner 
finns ett fastställt mål om andel ekologiskt i måltidsverksamheten. Detta är en minskning 
med 21 procentenheter sedan 2017 då 88 procent hade mål om inköp av ekologiska 
livsmedel. 
 
Klimatsmart 
Allt vi äter påverkar klimatet i någon mån och därför är det viktigt att titta på klimatutsläpp 
från livsmedelsproduktionen. Primärproduktionen står för den största påverkan, men även 
andra led i livsmedlens livscykel, som förädling, förpackning och transporter orsakar 
klimatpåverkan. Dessutom är matsvinn en faktor som bidrar till negativ klimatpåverkan.  
 

 
7 Rapport Mat-klimat-listan 2014, av Elin Röös https://pub.epsilon.slu.se/11671/7/roos_e_141125.pdf 
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Att minska vår konsumtion av vissa livsmedel såsom kött från idisslande djur har stor 
betydelse för att få ner våra utsläpp. Vår klimatpåverkan i Sverige är i snitt nio ton per 
person och år. Av detta orsakar enbart konsumtionen av kött nästan ett ton Co2e8. De tre 
stora växthusgaserna från lantbruket är koldioxid (CO2), metan (CH4) och lustgas (N2O). För 
att kunna jämföra och räkna samman utsläppen av olika växthusgaser omräknas utsläppen 
av metan och lustgas till koldioxidekvivalenter (CO2e). 
 

 
Diagram 8. Utsläpp av kg Co2e/kg livsmedel från olika typer av livsmedel. Källa: Carboncloud.  
 
Mängden utsläpp av växthusgas varierar mellan olika livsmedel. Om vi äter potatis för att få i 
oss kolhydrater, orsakar det mindre klimatpåverkan än om vi äter ris. Baljväxter är 
exempelvis en betydligt mindre klimatbelastande proteinkälla än nötkött. Köttets 
klimatpåverkan varierar kraftigt beroende på vilket djurslag köttet kommer från. Idisslare 
avger, helt naturligt, metan vid sin matsmältning vilket ökar klimatpåverkan från nöt- och 
lammkött. Olika djurslag kräver olika mycket foder per producerad köttmängd, vilket också 
påverkar köttets resurseffektivitet och växthusgasutsläpp.  
 
Det enklaste sättet att minska klimatutsläpp från måltidsverksamheten är att öka andelen 
vegetabilier och minska andelen animalier och mejeriprodukter. En stor del av det 
animaliska proteinet skulle kunna bytas ut mot vegetabiliskt protein från bland annat 
baljväxter, nötter, frön och cerealier.  
 

 
8 Naturvårdsverkets hemsida, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/omraden/klimatet-och-
konsumtionen/hur-kan-jag-minska-min-klimatpaverkan/ 



 

I 24 procent av landets kommuner och regioner finns ett mål för att minska utsläppen av 
klimatgaser i måltidsverksamheten. I de flesta fall räknat som kg CO2e /kg inköpt livsmedel. 
 
Vegetariskt 
Svenska konsumenter fortsätter att äta alltmer vegetarisk mat. Enligt Axfoods 
Vegobarometer 20219, är andelen vegetarianer och veganer snart uppe i nio procent. Även 
personer som äter mindre kött och mer växtbaserat, så kallade flexitarianer, fortsätter att 
öka. Kvinnor och unga äter mer vegetariskt än män och äldre. Medan klimat- och miljöskäl är 
den klart viktigaste drivkraften för samtliga grupper är etiska/djurrättsskäl något viktigare för 
unga och kvinnor.  
 
Det finns flera faktorer som gör att vegetarisk kost är bra för miljön.  En av dem är att det går 
åt mindre mark och vatten för att odla vegetabilier jämfört med att producera animalier. En 
annan är att köttproduktionen står för stora klimatpåverkande utsläpp. Vegetarisk mat kan 
innehålla alla näringsämnen som kroppen behöver om den är rätt sammansatt. Det finns 
dessutom stora hälsovinster med att äta mycket grönsaker, frukt, baljväxter och annat från 
växtriket. Vegetarisk kost innehåller ofta rikligt med fibrer.  
 
Allt fler av de offentliga måltider som erbjuds är vegetariska. Det finns kommuner som tagit 
beslut om att servera vegetarisk mat ett antal gånger/vecka. De flesta erbjuder dessutom ett 
vegetariskt alternativ varje dag i veckan, framför allt i skola och gymnasium.  
 
2013 serverades i snitt köttfria rätter 1,5 dagar per vecka i förskolor och skolor. Den siffran 
hade ökat till 2 köttfria dagar per vecka år 202010.  
 
Närproducerat och svenskt 
Det finns ett ökat intresse för att äta svensk eller närproducerad mat. Många ser 
närproducerade livsmedel som ett klimatsmartare val. Att köpa närproducerade eller 
svenska livsmedel kan ha flera positiva effekter, bland annat genom kortare transporter och 
genom att bidra till det lokala näringslivet och till en levande landsbygd. Ökad 
självförsörjning är också ett mål i Sveriges livsmedelsstrategi. Däremot går det inte att dra 
slutsatsen att närproducerat generellt innebär mindre miljö- och klimatpåverkan. Dels står 
transporten11 för en mycket liten del av olika livsmedels klimatpåverkan, dels anger inte 
”närproducerat” hur livsmedlet har producerats, dvs vilka insatsmedel i form av konstgödsel 
och naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel som använts i produktionen.  

Det råder en allmän missuppfattning om att ekologiskt oftast är importerat. Våra siffror visar 
tvärtom att i de kommuner och regioner som har en hög andel ekologiska livsmedel, är även 
andelen, ekologiska livsmedel med svenskt ursprung, högre. Enligt senaste statistik från 
Ekomatcentrum 12 utgjorde inköpen av livsmedel med svenskt ursprung 67 procent, 43 
procent var ekologiskt och 31 procent var svekologiskt, räknat i kg. Det innebär att den 
ekologiska maten som offentlig sektor köpte in till stor del hade svenskt ursprung. Den 

 
9 https://www.axfood.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/01/vegobarometern-klimat-och-miljo-allt-viktigare-nar-vegetariskt-fortsatter-
oka/ 
10 Källa: Ekomatcentrum, enkät Lilla Ekomatsligan 2013-2021. 
11https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local 
12 Marknadsrapport 2021 med statistik från 2020 

https://www.axfood.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/01/vegobarometern-klimat-och-miljo-allt-viktigare-nar-vegetariskt-fortsatter-oka/
https://www.axfood.se/nyhetsrum/pressmeddelanden/2022/01/vegobarometern-klimat-och-miljo-allt-viktigare-nar-vegetariskt-fortsatter-oka/
https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
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konventionella andelen livsmedel är till något större andel också av svenskt ursprung. Men 
om man skulle se hela bilden, dvs även räkna med de insatsmedel som krävs i det 
konventionella lantbruket, såsom mineralgödsel, foder och kemiska bekämpningsmedel så 
är de ekologiska livsmedlen betydligt svenskare än de konventionella. Det bevisas i 
rapporten, Hur svensk är svensk mat?” 13 Att ekologiska livsmedel, inköpta inom offentlig 
sektor, konkurrerar ut svenska är alltså helt felaktigt.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 9. Procentuella andelar inköp av ekologiskt och svekologiskt i 170 kommuner och regioner 
räknat i kg. Källa: Ekomatcentrum marknadsstatistik 2020, Matilda FoodTech AB.  
 
 
36 procent av kommuner och regioner har antagit mål om inköp av svenska livsmedel och 41 
procent har antagit mål eller beslut om närproducerat. 
 
Matsvinn  
Matsvinn är ett betydande globalt miljöproblem. En del av matsvinnet kan återvinnas men 
det är betydligt mer effektivt och miljövänligare om det inte uppstår alls. 
  
Enligt Naturvårdsverket slängs det ca 1,3 miljoner ton matavfall per år, eller ca 130 kg per 
person och år i Sverige. Cirka 75 procent av detta uppstår i hushållen. Det innebär att 
hushållen slänger närmare 100 kg matavfall per person och år, varav ungefär hälften är fullt 
ätbart och räknas som matsvinn. 
   
I målet om matsvinn, i FN:s Agenda 2030, förbinder medlemsländer till att halvera det 
globala matsvinnet mellan 2015 och 2030. I Sverige är målet integrerat i en nationell 
handlingsplan för minskat matsvinn. Att förebygga matsvinn ger både stora miljömässiga och 
ekonomiska vinster. Samtidigt är det värdefullt ur pedagogisk synvinkel att barn och unga får 
kunskap om hur och varför det är viktigt att minska matsvinnet. 
 

 
13 Hur svensk är svensk mat? En jämförelse av ekologiskt och konventionellt, Gunnar Rundgren 2020. http://ekomatcentrum.se/wp-
content/uploads/2020/08/Hur-svenskt-%C3%A4r-svenskt-orginal-2020.pdf 
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I skolan slängs varje dag i genomsnitt 50 gram per matgäst och lunch, i förskolan 75 gram 
och i äldreomsorgen 110 gram. Matsvinnet i skolan motsvarar var sjätte portion eller 
uppskattningsvis 11 000 ton mat varje år, enligt Livsmedelsverket. Multiplicerar man skolans 
matsvinn med kostnaden för de genomsnittliga livsmedelsinköpen, 27 kr/kg14, så blir den 
totala kostnaden för matsvinnet i skolan 297 miljoner kronor årligen, enbart för råvarorna. 
 
Regelbundna matsvinnsmätningar inom skola, förskola samt vård och omsorg resulterar i 
minskat svinn och ökar medvetenhet hos såväl personal som elever om svinnets miljö- och 
klimatpåverkan. Dessutom kan minskat svinn tillgängliggöra ekonomiska resurser som kan 
läggas på inköp av svenska ekologiska råvaror i stället.  
 
Ca 10 procent av kommuner och regioner har antagit mål om minskat svinn, men betydligt 
fler mäter regelbundet svinnet i måltidsverksamheterna.  
 

Näringsriktig mat  
Skollagen ställer krav på att skolmåltiderna ska vara kostnadsfria och näringsriktiga. De 
nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR) är de officiella närings-
rekommendationerna i Sverige.  
 
Näringsriktig mat gynnar lärande och kreativitet. Mer mat lagad från grunden ger även 
bättre mat och mer arbetsglädje i köken. Näringsriktig mat med en stor andel råvaror från 
växtriket blir mindre kostsamt och resurser kan läggas på ekologiska råvaror. För både 
klimatet och hälsan behöver vi äta en mer växtbaserad kost än vi gör idag. 
 
Den svenska ”Tallriksmodellen” som tas fram av Livsmedelsverket ska på ett pedagogiskt 
sätt visa vad vi bör äta, dvs proportionerna på tallriken mellan olika livsmedelsgrupper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Tallriksmodellen enligt Livsmedelsverket Figur 3. Tallriksmodell verkliga inköp 
 
 

 
14 Matilda FoodTech AB och Ekomatcentrum 



 

Ekomatcentrums statistik för offentliga inköp av livsmedel 2020, visar att de verkliga inköpen 
i offentlig sektor stämmer dåligt med Livsmedelsverkets tallriksmodell. Livsmedelsgruppen 
mejeriprodukter dominerar inköpen i offentlig sektor. Räknat i kilo, står de för 28 procent av 
de totala livsmedelsinköpen. Tittar man på enbart svekologiska inköp så är andelen 
mejeriprodukter ännu större, hela 68 procent.  
 
I Livsmedelsverkets tallriksmodell utgör proteindelen kött, fisk, ägg och baljväxter en 
femtedel av mängden mat på tallriken. Dock saknas produktgrupperna mejeri samt frukt och 
bär, helt i Livsmedelsverkets modell, livsmedel som tillsammans utgör 36 procent av inköpen 
av livsmedel i offentlig sektor räknat i kg. Om vi lägger till gruppen mejeriprodukter i 
Ekomatcentrums tallriksmodell så ökar proteindelen markant och tar över hälften av 
tallrikens yta i anspråk (Figur 3).   
 
Viss försiktighet bör tas vid en jämförelse mellan de två ”tallriksmodellerna” då 
Livsmedelsverkets tallriksmodell bygger på proportioner (färdiglagade volymer) av olika 
livsmedel och Ekomatcentrums statistik visar verkliga inköp av livsmedel räknat i kilo.  
 
Utmaningen framöver blir att nå upp till en högre mängd växtbaserad mat, till exempel 
genom att öka mängden baljväxter. 
 
Metaboliskt svinn 
Ett begrepp som vuxit fram starkt det senaste året är metaboliskt svinn. Det handlar om alla 
kalorier som vi överäter, dvs överkonsumtion som leder till övervikt och fetma. Det 
genomsnittliga näringsintaget, per person och dag i Sverige, har ökat från 2 820 kcal 1960 till 
3 250 kcal 201015. Kvinnor behöver ungefär 2100 kcal per dag och män 2 600 kcal. 
Kaloribehovet varierar beroende på kön, ålder och aktivitetsnivå. Men snittet bör ligga på ca 
2 350 kcal. Det innebär att vi överkonsumerar ca 900 kcal per person och dag i Sverige.  
 
Sveriges befolkning ökar i vikt för varje år och det är inte enbart de vuxna. Även barnen 
överäter och rör på sig för lite. På sikt kan detta leda till omfattande folkhälsoproblem. 
Övervikt orsakar såväl hjärt- och kärlproblem som cancer. Dessutom är det ett 
svinnproblem. Det finns beräkningar som visar att vi skulle kunna försörja minst en miljon 
människor till i Sverige med mat, om alla skulle hålla sig till att äta lagom mycket.  
 
Problemet är förmodligen inte bara mängden mat på tallriken utan även sammansättningen. 
Det serveras allt för ofta industriprocessad mat som innehåller för mycket fett, socker och 
salt. Ett annat omfattande problem är den omfattande konsumtionen av ultraprocessad16  
mat som vi egentligen inte vet så mycket om hur den påverkar vår hälsa på kort och lång 
sikt.  
 
Vi vet inte om metaboliskt svinn är ett problem i de offentliga måltidsverksamheterna. Det vi 
vet är att 70 procent av kommunerna och regionerna uppger att de strävar efter att servera 
näringsriktig mat. Frågan är vad de övriga 30 procenten gör? 
 

 
15 Källa: Hemmingsson et. AL Public Health Nutrition, vol 18 2015. 
16 * Ultraprocessad mat: Hela råvaror (ofta från majs, soja, socker och vete) bryts ned till rena substanser som modifieras kemiskt och åter 
sätts samman till matliknande produkter. 



 

71 procent av kommuner och regioner anger att de näringsberäknar maten enligt 
Livsmedelsverkets rekommendationer. 
 
Etiskt certifierade livsmedel 
Fairtrade är en oberoende produktmärkning med syfte att förbättra arbets- och 
levnadsvillkor för odlare och anställda framför allt i utvecklingsländer. Kriterierna för 
Fairtrade baseras på FN:s standarder (ILO-konventionerna) för mänskliga rättigheter i 
arbetslivet samt syftar till ekonomisk utveckling och ökad miljöhänsyn. Fairtrade-märkningen 
är vanlig på kaffe, te, socker, kakao, bananer och andra importerade varor.  
 
14 procent av kommuner och regioner har antagit mål om etisk märkning vid inköp av 
livsmedelsprodukter. 
 
6.2 Hållbar målsamverkan 
Var och en av de uppsatta målen kan på olika sätt bidra till mer hållbara måltider. I följande 
text resonerar vi kring hur hållbarhetsmålen kan förhålla sig till ett antal centrala 
hållbarhetsparametrar, nämligen; biologisk mångfald och miljö, klimat, ekonomi, hälsa och 
socialt. Resonemangen ska i första hand ses som ett diskussionsunderlag. 
 

Hållbarhetsparametrar: biologisk mångfald och miljö,  
klimat, ekonomi, hälsa, socialt. 

 
 

Biologisk mångfald och miljö 
Biologisk mångfald innebär att landskapet består av många olika naturtyper med variation 
mellan och inom olika arter, livsmiljöer och hela ekosystem. Produktionen av mat är en av de 
främsta orsakerna till att den biologiska mångfalden drastiskt har minskat de senaste 50 
åren. Negativ miljöpåverkan från lantbruket kommer bland annat från brukningsmetoder, 
kemiska bekämpningsmedel och läckage av näringsämnen.  
 
Ekologiskt certifierade livsmedel är det enda målet som tydligt bidrar till att uppfylla 
kriterierna för en ökad biologisk mångfald och en lägre miljöpåverkan. Klimatsmart och 
närproducerad mat behöver inte innebära högre biodiversitet eller lägre miljöpåverkan. Det 
beror främst på vad som produceras. Minskat matsvinn ger en minskad belastningen på 
miljön, och innebär en möjlighet att öka inköpen av ekologiska livsmedel, vilken i sin tur 
minskar miljöbelastningen.  
 
Klimat 
En betydande del av varje människas klimatpåverkan kommer från maten vi äter. Av 
samtliga livsmedel ger kött från idisslare det högsta klimatutsläppet per kg livsmedel. 
Koldioxid från fossila bränslen inom lantbruket står också för stora utsläpp. 
 
Inom ekologisk odling är det inte tillåtet att använda konstgödsel och krav ställs på 
förnyelsebar energi, båda faktorer som är positiva ur klimatsynpunkt. Däremot sker plöjning 



 

i större utsträckning inom ekologisk odling, med större arealer barmark, vilket kan påverka 
klimatet negativt.  
 
Ut klimatsynpunkt har det stor betydelse vilka livsmedel som produceras, där framför allt 
rött kött har högre miljöpåverkan och baljväxter och grönsaker låg klimatpåverkan. En 
vegetabilisk kost har lägre klimatpåverkan än en köttbaserad blandkost.  
 
Närproducerade livsmedel innebär inte automatiskt en mindre klimatbelastning. Även om 
transporter är en negativ klimatfaktor är dess betydelse i det större sammanhanget mindre 
viktigt än vad som produceras.  
 
Minskat matsvinn innebär en lägre klimatpåverkan. Hälsosam och näringsriktig mat är positiv 
ur klimatsynpunkt då en ökad andel växtbasad mat gynnar både hälsan och klimatet. 
 
Ekonomi 

30 miljarder kronor läggs på måltider i vård, skola och omsorg varje år. Det motsvarar fyra 
procent av den ekonomiska omsättningen i livsmedelsbranschen.17  
Varje vardag serveras tre miljoner måltider i skola, vård och omsorg. Rätt använda kan 
offentliga måltider bidra till att ställa om hela livsmedelssystemet i en riktning som främjar 
både folkhälsa och miljö. 

Rätt använda kan offentliga måltider bidra till att ställa om hela livsmedelssystemet i en 
riktning som främjar både folkhälsa och miljö. 

Ekologiska livsmedel är i genomsnitt dyrare än icke ekologiska. Däremot finns exempel på 
måltidsverksamheter som lyckas hålla mycket bra ekonomi genom att öka andelen 
vegetabilier i måltiderna samtidigt som de har en hög andel ekologiskt. Närproducerade och 
svenska livsmedel är i genomsnitt dyrare än importerade. Minskat matsvinn har positiv 
betydelse för ekonomin då det ger besparingar. Etiskt certifierade produkter har ofta ett 
högre pris är sådana som ej är certifierade. Sådana varor utgör dock oftast en mindre andel 
av den totala mängden livsmedel.  

Hälsa  
Ekologiska livsmedel kan ha en positiv påverkan på hälsan då de inte besprutas med 
naturfrämmande bekämpningsmedel. Mest exponerade för kemikalier är de som arbetar i 
lantbruket. Att vara lantarbetare eller bonde i ett konventionellt lantbruk ökar exponeringen 
för naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Särskilt utsatta är lantarbetare i tredje 
världens utvecklingsländer. 
 
Stor betydelse har också vad man väljer att lägga på tallriken. Färdigmat är ofta både för fet, 
salt och söt, även om den är ekologiskt certifierad. Däremot är ultraprocessad mat sällan 
eller aldrig ekologisk eftersom den typen av mat inte får godkänt som EU-ekologiskt eller 
KRAV-märkt.  
 

 
17 https://www.vinnova.se/m/hallbara-matsystem/offentliga-maltider/ 



 

Klimatsmart mat, dvs en större andel vegetabilier på tallriken är oftast mer näringsriktig och 
bättre för hälsan. Närproducerat och svensk kan ha en bättre smak och fräschör om de är 
mer färska än långväga transporterade. Näringsriktig och hälsosam mat har stor betydelse 
för hälsokriteriet.  
 

Socialt 
Alla ska ha rätt till bra och hälsosam mat, och ha möjlighet till delaktighet och inflytande 
över maten och måltidsmiljön. Att ha en socialt hållbar måltidsverksamhet innebär också att 
maten ska produceras på ett etiskt hållbart sätt. Det vill säga både en bra arbetsmiljö och 
hur naturresurserna har utnyttjats vid produktionen. 
 
För ekologiska KRAV-certifierade produkter finns etiska kriterier såsom arbetsförhållande 
och högre krav på djurvälfärd. Däremot går inte att dra några säkra slutsatser om 
klimatsmart mat leder till mer social hållbarhet. Närproducerat och svensk mat bidrar till 
flera svenska arbetstillfällen och en levande landsbygd, vilket kan tolkas som socialt mer 
hållbart. Etiskt certifierade livsmedelsprodukter bidrar tydligast till social hållbarhet. 
 
Hållbara måltider genom målsamverkan 
Med den sammanfattande tabellen nedan vill vi belysa vikten av att arbeta med flera mål 
samtidigt för att kunna uppnå den mest hållbara måltiden. Det är svårt att uppskatta och 
värdera hur mycket de olika målen bidrar till hållbarhets parametrarna som vi presenterar 
nedan. Tabellen ska därför i första hand ses som ett diskussionsunderlag.  
 
 

 
 
Figur 4. Matris med Hållbara mål och hur de var för sig uppfyller de viktigaste hållbarhetakriterierna. 
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Stora symboler innebär att respektive mål tydligt bidrar till respektive hållsbarhetskriterium. 
En mindre symbol innebär att målet, delvis eller under vissa omständigheter, kan bidra 
positivt till hållbarhetskriteriet. 
 
 

7. Framtidens hållbara måltid 
 
7.1 Hållbara måltider i offentlig sektor 
En hållbar måltid i offentlig sektor ska, förutom att vara näringsriktig, också ta hänsyn till 
miljö, klimat, hälsa, etik och ekonomi. Hur hållbara är de offentliga måltiderna egentligen 
och vilka hållbarhetsmål är det som styr innehållet i måltiderna? 
 
Näringsriktig mat gynnar lärande och kreativitet. Mat lagad från grunden ger hälsosam mat 
och mer arbetsglädje i köken. Näringsriktig mat med en stor andel råvaror från växtriket kan 
bli mindre kostsamt och resurser kan läggas på inköp av ekologiska råvaror. För såväl miljö, 
klimat, hälsa och ekonomi behöver vi äta en mer växtbaserad kost än vad vi gör idag.  
 
Skollagen ställer krav på att skolmåltiderna i offentlig sektor ska vara kostnadsfria och 
näringsriktiga. De nordiska näringsrekommendationerna 2012 (NNR) är de officiella 
näringsrekommendationerna i Sverige.  
 
Ekomatcentrum har i sin årliga enkät, 2021, till kommuner och regioner frågat om det finns 
krav på att samtliga måltider verksamheterna ska vara näringsberäknade enligt 
Livsmedelsverkets näringsrekommendationer. 236 kommuner och regioner besvarade 
frågan och 71 procent svarade att de näringsberäknar måltiderna. 25 procent angav att de 
inte gör det och 5 procent visste inte om de näringsberäknade måltiderna. 
 

 
Diagram 10. Andel kommuner och regioner som uppger att de närings beräknar måltiderna de 
serverar i offentlig sektor. 236 kommuner och regioner besvarade frågan. 
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7.2 Livsmedelsverkets Tallriksmodeller 
Det finns flera sätt att komponera en näringsriktig måltid. Det visar bland annat 
Livsmedelsverket med sin tallriksmodell som kan anpassas till olika dieter efter kriterier som 
till exempel; rör sig regelbundet, är stillasittande, vegetarian/vegan, ålder etc. 
Tallriksmodellen för en normalviktig person som rör sig regelbundet har en proteindel som 
utgör 20 procent, grönsaker 40 procent och kolhydrater 40 procent.  
 
 

Livsmedelsverkets tallriksmodell 
 

 
 
Figur 5. Livsmedelsverkets tallriksmodell för normalviktiga och normalt rörliga personer. 
 
”Tallriksmodellen visar hur man konkret kan lägga upp mat på en tallrik för att få tillräckligt 
av vitaminer och mineraler, en bra energibalans och en hälsosam helhet. Modellen är en 
slags praktisk översättning av kostråden, vilka i sin tur baseras på de gemensamma nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR 2012).18  
 
Idén med en pedagogisk och enkel modell för hur måltidens ingredienser ska fördelas 
näringsriktigt på en tallrik är genial. Men det saknas viktiga produktgrupper i 
tallriksmodellen; mjölk och övrigt mejeri samt frukt och bär. Där, åtminstone mjölk och 
övrigt mejeri utgör en väsentlig del av näringsintaget i offentlig sektor.  
 
Livsmedelsverket beskriver även hur man kan miljöanpassa sina måltider genom att helt 
enkelt äta enligt Tallriksmodellen, dvs minska på köttet och äta mer vegetabilier. Andra tips 
som Livsmedelsverket ger, för att göra måltiden ännu klimatsmartare, är att välja de grova 
fiberrika grönsakerna framför salladsgrönsaker som tomat och gurka. Att välja kött och fisk 
med omsorg om miljön, eller byta ut animalierna mot bönor, linser och ärter. Och slutligen 
välja bort riset och i stället välja potatis, pasta och gryn. Inte någonstans på Livsmedels-
verkets hemsida om tallriksmodellen nämns produktgrupperna mjölk och övrigt mejeri samt 
frukt och bär. 
 

 
18 https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/kostråd/tallriksmodellen  
 



 

7.3 Den verkliga måltiden i offentliga måltider 
Ekomatcentrums sammanställda statistik för offentliga inköp av livsmedel 2020, visar att 
livsmedelsgruppen mejeriprodukter dominerar inköpen i offentlig sektor. Räknat i kg, står de 
för 28 procent av de totala livsmedelsinköpen. Tittar man på enbart svekologiska inköp (som 
utgör ca 30 procent av de totala livsmedelsinköpen räknat i kg) så är andelen 
mejeriprodukter ännu större, hela två tredjedelar.  
 
 

 
 
Figur 6. Totala livsmedelsinköp 2020 i 170 kommuner och regioner fördelat på produktgrupper räknat 
i procentandelar i kg. Källa: Matilda FoodTech AB och Ekomatcentrum. 
 
 
På Livsmedelsverkets tallriksmodell utgör proteindelen kött, fisk, ägg och baljväxter en 
femtedel av mängden mat på tallriken. Dock saknas, som tidigare nämnts, mejeriprodukter, 
samt frukt och bär, i Livsmedelsverkets modell. Livsmedel som tillsammans utgör 36 procent 
av inköpen av livsmedel i offentlig sektor räknat i kg.  
 
Om vi skulle skapa en tallriksmodell av de verkliga inköpen, som kartlagts av Ekomatcentrum 
i figur 6, och lägga till mejeriprodukter samt frukt och bär på tallriken så får den en helt 
annan utformning än den önskvärda tallriksmodellen enligt Livsmedelverket. Proteindelen 
blir väsentligt mycket större än den önskvärda medan kolhydrat- och grönsaksdelen kryper 
rejält, figur 7 och 8 på sid 23. 
 
Viss försiktighet bör iakttas vid en jämförelse mellan de två ”tallrikarna” i figur 7 och 8 då 
Livsmedelsverkets tallriksmodell bygger på proportioner (färdiglagade volymer) av olika 
livsmedel och Ekomatcentrums statistik visar inköp av livsmedel räknat i kilo. Särskilt torkade 
produkter som pasta och bönor kan ge missvisande proportioner. 
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Figur 7. Tallriksmodellen enligt Livsmedelsverket Figur 8. Tallriksmodell verkliga inköp 
 
 
Utmaningen framöver för offentlig sektor blir att nå upp till en högre mängd växtbaserad 
mat, till exempel genom att öka mängden baljväxter, minska på animaliskt protein samt 
väsentligt öka andelen frukt, bär och grönsaker och kolhydrater.  
 
Den tallriksmodell som speglar de verkliga inköpen i offentlig sektor behöver justeras rejält 
för att uppfylla alla hållbarhetsmål som finns för offentlig måltidsverksamhet i kommuner 
och regioner runt om i landet. Livsmedelsverket skulle behöva ta fram en Tallriksmodell som 
innehåller samtliga produktgrupper av livsmedel, som serveras i offentlig sektor, för att bli 
ett komplett hjälpmedel. 
 
7.4 Hållbar mat genom målsamverkan 
Genom att låta alla hållbara mål 
samverka kan en komplett hållbar måltid 
serveras. Den miljöanpassas och bidrar 
till ökad biologisk mångfald genom en 
hög andel ekologiskt. Den klimat-
anpassas genom en högre andel 
vegetabilier och den blir mer 
näringsriktig och hälsosam genom att 
minska på den animaliska proteindelen 
och öka på den växtbaserade. Det finns 
ekonomiskt utrymme att köpa dyrare 
ekologiska livsmedel genom att minska 
onödigt svinn och att delvis ersätta dyrt 
animaliskt protein med betydligt billigare 
växtbaserat. Och man får inte glömma 
den etiska biten, importerade livsmedel 
bör vara såväl etiskt märkta som 
ekologiskt producerade. 
    Figur 9. Hållbara mål i offentlig sektor 



 

7.5 Framtidens hållbara måltider, goda exempel 
Det finns flera tallriksmodeller med olika avsändare för hur en näringsriktig måltid ska 
komponeras. Några tar även hänsyn till miljö och klimat. Det som är gemensamt för de 
klimat- och miljöanpassade tallriksmodellerna är att de har ett mycket litet utrymme för det 
animaliska proteinet. 
 

 

 
 
 

 
 

Förmodligen måste vi vänja oss vid en mindre andel animaliskt protein på tallriken framöver. 
Och att köttet, bit för bit, kommer att få konkurrens från växtbaserat kött, laboratoriekött, 
larver och insekter.  

7.6 Hållbar mat genom målsamverkan på Byskolan i Lund 
Byskolan i Lund är ett konkret exempel på hur maten på tallriken är både näringsriktig samt 
klimat och miljöanpassad genom att inköpen av livsmedel anpassats till hållbarhetsmålen i 
kommunen. Som grund ligger Lunds höga ekomål, som var 100 procent ekologiskt fram till 
för några år sedan. Byskolan har legat på runt 99 procent ekologiska inköp sedan 2014.  
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Klimat och miljö-anpassad 
tallriksmodell från boken Miljödieten,
skriven av Maximilian Lundin Och Daniel 
Öhman, utgiven 2016. 

Figur 11. Klimat och miljöanpassad 
tallriksmodell enligt Eat Lancet 
Commission. Healthy Diets. From 
Sustainable Food Systems” Food Planet 
Health”, 2019.  
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Diagram 11. Livsmedelsinköp uppdelat på procentuella andelar per produktgrupp av totala 
livsmedelsinköp räknat i kg. Byskolan i Lund i jämförelse med genomsnittet för offentlig sektor.  
Källa: Matilda FoodTech AB och Ekomatcentrum 2021 (2020 års statistik). 
 
 
De gröna staplarna, i diagram 11, är Byskolans inköp och de blå är genomsnittliga inköp för 
offentlig sektor. Byskolans staplar är gröna för att alla deras inköp är ekologiska. Vad skiljer 
då Byskolans inköp från genomsnittet?  
 
Mer grönt och cerealier 

Störst skillnad är det i andelen grönsaksinköp. Närmare en fjärdedel av de totala 
livsmedelsinköpen utgörs av grönsaker i Byskolan medan genomsnittets andel är 16 procent. 
Byskolan köper även mer frukt och bär samt cerealier än genomsnittet.  
 
Mindre kött & chark, mejeri och färdigrätter  
Byskolan köper väsentligt mindre mängd färdigmat än genomsnittet samt mycket mindre 
färdigbakat bröd. Andelen kött och chark utgör ca 5 procent jämfört med 8 procent för 
genomsnittet. De har även en något mindre andel mejeriprodukter än genomsnittet för 
landet. 
 
Mer baljväxter skulle optimera ekonomi och tallriksmodell ytterligare 

Byskolans siffror har förmodligen blivit ännu bättre under 2021. Kökschef, Håkan Olsson, 
berättar att skolan under 2021 ökat användningen av baljväxter och ärtprotein. Samtidigt 
har de minskat på andelen chark medan de ökat andelen ost, färskost och ägg.  
 
 
 



 

I nedanstående sammanställning jämförs Byskolan med genomsnittet i Sverige avseende 
uppnådda hållbarhetsmål. Siffrorna är hämtade från 2020 års inköps statistik19.  
Genom att köpa nästan 100 % ekologiskt visar exemplet Byskolan att flera hållbarhetsmål 
uppnåtts automatiskt. Klimatbelastningen är nästan hälften av genomsnittets, liksom 
matsvinnet. Andelen svekologiskt är 70 procent, mer än dubbelt så mycket som 
genomsnittets andel. Dessutom är maten mer näringsriktig än genomsnittets. Och det bästa 
av allt är att merkostnaden är endast 1,2 kr/kg livsmedel. Och naturligtvis ännu lägre om 
man räknar kostnad per portion. 
 
Hållbarhetskriterier  Byskolan  Genomsnitt Sverige 
Ekologiskt    99 procent    38 procent 
Klimatbelastning  
(kg CO2e per kg inköpt livsmedel)  1,1 kg CO2e   2 kg CO2e 
Tallrikssvinn   10–20 gr/portion  ca 30 gr/portion 
Svekologiskt (kg)  69 %    31 % 
Kostnad livsmedel  28,2 kr/kg   27 kr/kg 
Näringsriktigt:   
 
   
 
 
 
 
 
 
         Livsmedelsverket       Byskolan   Genomsnitt offentlig sektor 
 
Figur 12.  Uppnådda hållbarhetskriterier I Byskolan jämfört med genomsnittet för Sverige. 
  
 
Tallriksmodellen från Livsmedelsverket är inte helt jämförbar med Byskolans och 
genomsnittet för Sverige eftersom den saknar mjölk och mejeri. Produktgruppen mjölk och 
mejeri utgör en väsentlig andel av livsmedelsinköpen i offentlig sektor. Livsmedelsverkets 
rekommendation är att barnen ska dricka vatten till maten, trots det är mjölken fortfarande 
mycket vanlig som måltidsdryck i många skolor och förskolor i Sverige. En liter mjölk väger 
ett kg, så det borde påverka den blå proteindelen väsentligt om vi kunde lägga till mjölken, 
osten och grädden på Livsmedelsverkets modell. Eller, som man alltid gjort tidigare, sätta 
mjölken utanför tallriken i form av ett mjölkglas.  

 
”Jag blir stolt och glad över att se så fina siffror, som vi får genom att  

laga allt från grunden och att servera vegetariskt varje dag  
och helvegetariskt minst 2 gånger i veckan.” 

Håkan Olsson, kökschef Byskolan i Lund 

 
19 Källa: Matilda FoodTech AB och Ekomatcentrum. 
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8. Steg för steg mot en hållbar måltidsverksamhet  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.1 Fastställ lokala hållbarhetsmål 
Nästan alla kommuner och regioner i Sverige arbetar i någon mån för ökad hållbarhet i sina 
verksamheter. I syfte att nå ökad hållbarhet jobbar de med olika klimat- och miljöstrategier 
och med hållbarhetsmål. Målen är ofta övergripande och omfattar större delar av 
verksamheterna.  
 
Processen fram till ett politiskt fastställt hållbarhetsmål för måltidsverksamheten bör ske 
med bred samverkan, för att uppnå största möjliga förankring. Det är viktigt att både 
kökspersonal, tjänstemän och politiker är involverade i processen. Målet för en hållbar 
måltidsverksamhet ska vara tydligt, enkelt och ha ett måldatum. Målet behöver dessutom 
vara ordentligt förankrat både på politisk och tjänstemannanivå. 
 
Om det inte finns något hållbarhetsmål i kommunen/regionen är vårt tips att börja med 
politikerna. Försök få politikerna att, i första hand, anta det befintliga nationella 
inriktningsmålet för ekologisk konsumtion i offentlig sektor som lyder; 60 procent ekologisk 
konsumtion till 2030.  
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Om ni redan har andra eller liknande mål, se till att uppdatera och komplettera dessa så de 
ligger i linje med det nationella målet. Om ni i stället för mål har rekommendationer, se till 
att styra upp rekommendationerna till konkreta mål med fastställda måldatum. 
 
Region Kronoberg har nyligen antagit sitt första Hållbarhetsprogram (2019–2023), som är 
fastställd av regionfullmäktige. Här finns mål angivna, och genomförandeplan tas årligen. 
Man konstaterar att det varit viktigt att involvera både politiker och tjänstemän i processen 
med framtagande av hållbarhetsmål och program. 
 

 
Region Kronoberg: 
• Övergripande mål: Våra livsmedel ska vara hållbara och hälsosamma. 
• Exempel på delmål: År 2030 ska andelen ekologiska livsmedel  

vara 70 procent. 
• Vi ska verka för att öka inköpen av närproducerade livsmedel.  
• År 2023 ska matsvinnet ha minskat med 75 procent från produktionskök  

och restauranger jämfört med 2018. 
 
 
 

8.2 Upprätta handlingsplan 
När de politiska målen väl är antaget, är nästa steg att ta fram en handlingsplan för hur målen 
ska nås. Den kan tas fram på olika nivåer eller enheter. Det kan vara en fördel att ha 
representanter från flera enheter som kan ingå i exempelvis en miljö- eller hållbarhetsgrupp. 
 
Handlingsplanen ska konkretisera målen. Det ska tydligt framgå hur man ska nå de uppsatta 
målen och vem eller vilka som har det övergripande ansvaret för att samordna 
genomförande och uppföljning av planen. Oftast är flera olika enheter involverade, såsom 
en central funktion för samordning, utförande-enheter som köket, stödenheter som IT-
system och kommunikation, med flera.  
 
Handlingsplanen bör årligen gås igenom och följas upp. Insatser i planen ska kopplas till 
budget och verksamhetsplaner med tillhörande handlingsplaner. Varje avdelning eller enhet 
har ansvar för att arbeta med programmet utifrån sin verksamhet.  
 
Örebro kommun har jobbat med konceptet Smartare Mat20 sedan 2010. Det är en arbetsmetod som 
används inom kostorganisationen för att konkretisera och implementera kommunens övergripande 
klimatmål i praktiken, samt främja hälsosamma matvanor för både individ och omvärld. 
 

8.3 Anpassa upphandling och avtal 
Varje dag serveras drygt tre miljoner måltider inom offentlig sektor. Vad som köps in och 
serveras har därför stor betydelse för såväl matgästerna som miljön, djuren och 

 
20 (https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841690a/1493804821485/Smartare+mat+i+%C3%96rebro+kommun.pdf) 
 

https://www.orebro.se/download/18.1d8f9a39155628f73841690a/1493804821485/Smartare+mat+i+%C3%96rebro+kommun.pdf


29 
 
 

producenterna. Att öka andelen livsmedel som ger positiv påverkan på miljön och minska 
andelen med negativ miljöpåverkan bidrar till att FN:s hållbarhetmål i Agenda 2030 uppnås 
liksom de nationella miljömålen, den nationella livsmedelsstrategin samt kommuners och 
regioners egna miljömål och livsmedelsstrategier. 
 
Upphandlingsmyndigheten (UHM) har tagit fram hållbarhetskriterier som är ett praktiskt 
verktyg för att kunna ta hållbarhetshänsyn vid upphandlingen. Dessa kriterier användes i 
drygt hälften av den offentliga sektorns upphandlingar av livsmedel under 2017.  
Man bör använda kriterierna baserat på relevant sortiment, tillgång på marknaden och 
uppföljningsmöjligheter. Oavsett hur bra resultatet av upphandlingen är, så kan mycket av 
arbetet misslyckas om det är svårt att göra avropa från avtalet. De som ska använda avtalet 
bör hållas väl informerade under hela inköpsprocessen och vara rustade för leverantörs-
dialogen under avtalet. 
 
Förutom att använda hållbarhetskriterier, pekar Upphandlingsmyndigheten ut några viktiga 
steg för att nå en hållbar upphandling av livsmedel. För det första bör man ha en strategisk 
måltidsplanering. Det innebär att ha översyn av vilka produkter och måltider som serveras. 
En analys av hur livsmedelsmarknaden ser ut är viktig. Lokalproducerade livsmedel kan vara 
mer hållbara än importerade. Vilka leverantörer som finns i närområdet och vilka 
möjligheter det finns att upphandla lokala produkter varierar i landet.  
 
Vid upphandlingar i Örebro kommun har man valt att på många varor enbart fråga efter ett 
ekologiskt alternativ. Man får lägre priser och det blir enklare för medarbetarna att göra 
beställningar när de inte behöver välja mellan ekologiskt och icke ekologiskt. Vid varje 
upphandling ökar man andelen ekologiska varor som också är producerade i Sverige och 
även lokalt. 
 

”Vid varje upphandling ökar man andelen ekologiska varor  
som också är producerade i Sverige och även lokalt.”  

Örebro kommun 
 
Hållbar upphandling behöver inte kosta mer. En studie från Upphandlingsmyndigheten21 
visar att produkter som uppfyller hållbarhetskrav inte behöver kosta mer än produkter som 
inte gör det. Strategiskt inköpsarbete tycks löna sig, både i form av produkter som uppfyller 
hållbarhetskrav och i form av lägre kostnader. Om den upphandlande organisationen gör en 
ordentlig behovs- och marknadsanalys, arbetar målstyrt och får med rätt produktprestanda i 
upphandlings-dokumentet, pekar rapporten på att priset för livsmedelsprodukter som 
uppfyller hållbarhetskrav inte är högre än priset för livsmedelsprodukter som inte gör det.  
 
8.4 Förankra med personal och matgäster 
För att möjliggöra genomgripande förändringar i köken krävs ett stort engagemang och 
delaktighet från medarbetarna. Att ha täta träffar med kökspersonal underlättar att få 
engagemanget att sprida sig.  
 

 
21 Matnyttigt och Samhällsnyttigt Rapport 2021:1, UHM 
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Avgörande för att lyckas med föresatserna är att involvera alla berörda i processen genom 
sammanhållning, samarbete och förmåga att dra åt ett gemensamt håll. Att ta vara på 
kompetens och lära av varandra genom praktisk utbildning i varandras kök är ett bra sätt att 
sprida kunskap. Kommunikation, både internt och externt, är viktig för att förankra 
hållbarhetsarbetet externt. 
 

”Att ta vara på kompetens och lära av varandra,  
genom praktisk utbildning i varandras kök, är ett bra sätt att sprida kunskap.” 

Örebro kommun 
 

I Nacka kommun har under 2020 klimatpåverkan från kommunens livsmedelsinköp, 
indikatorer som berör ekologisk mat, miljömärkning och närproducerat, uppmärksammats 
bland annat på nätverksträffar och i en digital samarbetsyta för måltidspersonalen som 
beställer från livsmedelsavtalen (förskola, skola gymnasium, seniorcenter). 

 

                 Nacka kommun betonar att nyckeln till framgång i hållbarhetsarbetet är: 
• Nära samverkan med måltidspersonalen. 
• Att alla känner att de tillhör ett sammanhang. 
• Nätverkande är ett viktigt och bra sätt att lyfta information. 

 
 
 

8.5 Utbilda personal 
En central del i hållbarhetsarbetet är att jobba med information och utbildningar. Matgäster 
behöver acceptera nya maträtter och kockar behöver få utbildning i klimatsmart och 
vegetarisk matlagning, något som många saknar. 
 
Genom webbaserade föreläsningar och kurser kan man nå många, men det är också viktigt 
att träffas. Det kan vara i form av seminarier, matlagnings- och råvaru-workshops eller 
studiebesök. Rent konkret kan det innebära att de får information om och testa nya råvaror, 
samt att lära sig jobba mer med nya och oförädlade produkter. 
 
För att vara motiverade, behöver både kökspersonal och tjänstemän få utbildning om varför 
man jobbar med hållbarhet i verksamheten. Man ska känna stolthet i sin medverkan och i 
sitt arbete. Studiebesök i andra kommuner och regioners kök upplevs ofta som mycket 
givande.  
 
För att uppnå målen krävs oftast beteendeförändringar hos både måltidsgäster och personal 
på flera olika områden, till exempel ökad acceptans för vegetariskt och att minska matsvinn.  
 
Allt fler verksamheter börjar se pedagogikens viktiga roll i arbetet med hållbara måltider. 
Skolmåltiden kan vara så mycket mer än bara en lucka i schemat, och på flera håll 
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uppmärksammas dess potential som pedagogiskt verktyg. Hållbara matvanor är inte längre 
”bara en köksfråga”. 
 
Ett utökat samarbete mellan köken kan ge ett värdefullt utbyte av erfarenheter, bland annat 
genom kökschefsträffar och genom att bygga nätverk mellan personalen i köken. Att ”lära av 
varandra”. Vid kockträffar med olika teman kan man dela med sig av recept och 
erfarenheter. Det är ofta givande att ha olika teman, såsom klimatsmart, vegetariskt eller 
salladstema.  
 

”Vi betonar vikten av kommunikation och beteendeförändringar.  
Det är viktigt att ställa sig frågan: varför gör vi detta?”  

Lunds kommun 
 
 

8.6 Anpassa till hållbara inköp 
Kommuner och regioner har livsmedelsavtal att följa. Men inom ramen för avtalet kan man 
kontinuerligt gå igenom med personalen vilka produkter som ska bytas ut för att öka 
andelen hållbar mat. Det kan finnas en lista med varor som alltid köps ekologiskt; en lista 
som successivt kan ökas till att omfatta flera produkter. Man bör välja ekologiskt i första 
hand eller ännu hellre svekologiskt, om det finns.  
 
Köttkonsumtionen står idag för en stor del av matens klimatpåverkan. För att uppnå 
klimatmålen krävs en omfördelning av den mängd och sorts protein vi konsumerar. En stor 
del av det animaliska proteinet skulle kunna bytas ut mot vegetabiliskt protein från bland 
annat baljväxter, nötter, frön och spannmål. Det kött som serveras bör alltid väljas med 
omsorg22. 
 
Att laga mat från grunden innebär oftast att man kan servera mat med högre kvalité. Och att 
det blir billigare än hel- eller halvfabrikat. Dessutom undviker man många tillsatser. 
 
I Nacka ingår några kockar inom förskola och skola i en grupp vars syfte är att testa nya 
produkter för att utveckla anbudssortimentet så att klimatsmarta och hälsosamma val 
underlättas vid inköp. För flera år sedan beslutade Nykvarns kommun att ersätta 25 procent 
av köttet i biffar med bönor. Region Kronobergs produktionskök i Ljungby och Växjö jobbar 
på samma sätt som Nykvarn. 
 

”För flera år sedan beslutade vi att  
ersätta 25 procent av köttet i biffar med bönor.” 

Nykvarns kommun 
 

”Vi jobbar hela tiden med att anpassa recept utifrån bästa  
hållbara alternativ. Till exempel tittar vi på alternativ till soja,  

såsom svenska och nordiska baljväxter.”  
Lunds kommun 

 
22 WWF köttguiden 



32 
 
 

  

Många kommuner och regioner arbetar med årsmenyer. På hösten har de exempelvis 
”hösträtter” med kål och rotfrukter. Även salladsbufféer och fruktskålar är säsongsbetonade. 
Tomat och gurka bör i första hand serveras under säsong. Säsongen för svekologisk tomat 
och gurka är begränsad. Utanför säsong är det bättre att välja lagringståliga grönsaker från 
Sverige till salladsbuffén, i stället för importerad tomat och gurka.  
 

”I förskolan har vi temaveckor kring frukt och grönt.  
På hösten kan det vara beta- eller morotsvecka.”  

Nykvarns kommun 
 
 

 
        Örebro kommun har tagit fram konceptet "Smartare mat" för att uppnå  
        de politiska klimatmålen. Smartare mat innebär att: 

• Välja grönsaker och frukt efter säsong. 
• Använda mera grönsaker och mindre kött. 
• Välja kött och fisk med omsorg. 
• Välja ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor. 
• Laga mat från grunden och prova nya recept. 
• Inte slänga mat i onödan. 

 
 
 
8.7 Anpassa recept och matlagning 
För att nå målen för hållbara måltider, är det viktigt att börja med flaskhalsarna. Hur ser 
tillgången på ekologiska produkter ut? Det kanske inte finns jämn tillgång på vissa råvaror 
och då kan man behöva göra menyförändringar och kommunicera detta på ett bra sätt. Hur 
kan animaliskt protein bytas ut mot mer växtbaserat? Hur ska matsvinnet minska? 
 
För att minskad klimatbelastningen från måltiderna, är det viktigt att öka andelen 
vegetariskt på tallriken. Kött i färsrätter kan exempelvis successivt bytas ut mot baljväxter, så 
att ändrad kost vinner acceptans hos matgästerna. I annat fall finns risken att matsvinnet 
ökar. Det är en fördel att erbjuda två rätter varje dag, där den ena är vegetarisk.  
 
Animaliska produkter såsom mjölk och fett kan successivt minskas. Vegetabiliska oljor kan 
väljas framför animaliska. En salladsbuffé med både kalla och varma sallader kan inspirera 
elever att äta mer grönt. I Örebro har man provat att placera grönsakerna först och köttet 
och fisken sist i serveringslinjen. Man kan även överväga att servera huvudrätten och att 
skriva den vegetariska rätten först på menyn. 
 

”För att tillgodose olika smaklökar, arbetar vi för att skapa en så varierad 
matsedel som möjligt. Måltidsservice erbjuder minst 

två olika rätter varje dag, varav en vegetarisk.”  
Lunds kommun 
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8.8 Uppföljning 
Uppföljning av antagna mål, handlingsprogram och genomförda åtgärder är en central del i 
hållbarhetsarbetet. Uppföljning syftar till att ge en lägesbild över åtgärdsarbetet. Genom 
uppföljning kan förändringsarbetet följas och behov av ytterligare nödvändiga åtgärder 
genomföras. Utifrån det som framkommer i uppföljningen, kan mål och handlingsprogram 
behöva justeras och kompletteras.  
 
Nacka kommun har specificerat flera viktiga kriterier för måltidsverksamheten som årligen 
ska följas upp av ansvariga i köken. De nhar tagit fram kvalitetsindikatorer för uppföljning av 
följande kriterier på maten: god, trivsam, integrerad, näringsriktig, hållbar och säker. Data till 
indikatorn för hållbar, till exempel målet för minskad klimatpåverkan från livsmedelsinköp, 
hämtas från upphandlings- och uppföljningssystemet Hantera Livs. 
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