HÅLLBARA MATVAL
för människa och planet

Lärdomar och lösningar från utvecklingsprogrammet KliMATval

FÖRORD
I utvecklingsprogrammet tog 10 team från kommuner och regioner sig an
globala utmaningar på lokal nivå med målet att samskapa och testa lösningar
som skapar värde och nytta för både människa och planet. Som stöd i
arbetet fick de ta del av den senaste forskningen om mat och hållbarhet samt
processledning och coachning i metoder för användardriven innovation –
tjänstedesign.
I den här rapporten kan du läsa mer om deltagande teams utvecklingsarbeten
och lärdomar, och inte minst ta del av de konkreta idéer och lösningar som togs
fram. Dessutom har vi samlat flera goda exempel och tips på vad som görs inom
området i andra verksamheter. Förhoppningsvis kan vi tillsammans sprida fler
goda idéer och lösningar kring hur vi kan skapa hållbara matval i och utanför
offentlig sektor.
Håll till godo!

KliMATval genomfördes under 2020 som ett samarbete mellan Innovationsguiden på Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), Stockholms Resilience Centre vid Stockholms Universitet (SRC)
och Albaeco. Finansiering kom från Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Jag vill veta
vad det är i
skolmaten - smyg
inte ner nyttiga
grejer i den!

Vad är egentligen bäst för
klimat och hälsa
– alla säger ju
olika?

..
Jag vill äta god
mat. Om den är
bra för miljön
eller inte spelar
mindre roll...

Klimatsmart
mat, är det
bönor?

Hur utformar man
en klimatsmart och
hälsosam måltid
för patienter?

Kan vi som
skola sälja
matlådor av
överbliven
mat?

..

Det blir lite
konstigt när
utbudet i sjukhuscafét känns
dåligt för hälsan

För oss småskaliga producenter är det
knöligt att sälja
till kommunen.
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VARFÖR KLIMATVAL?
Vad vi äter har stor inverkan på både vår egen och planetens hälsa. Offentlig sektor
serverar ca 3 miljoner måltider per dag. Alltså är det spännande att se hur kommuner och regioner skulle kunna utveckla sina kostverksamheter. I utvecklingsprogrammet KliMATval har vi förenat den senaste forskningen om mat och miljö med
metoder för användardriven innovation – tjänstedesign. Målet – att samskapa och
testa lösningar som skapar värde och nytta för både människor och planet.

Utvecklingsprogrammet KliMATval genomfördes
under 2020, då tio kommuner och regioner tog
sig an den globala utmaningen med hur våra
matval påverkar vår planet.
Projektets syfte var att undersöka hur vi genom att kombinera expertis inom hållbarhet
och resiliens med expertis inom tjänstedesign
och processledning kan förflytta människor mot
en hållbarare kosthållning och ta fram skalbara
lösningar för detta.
UTVECKLING MED VÅRA INVÅNARE OCH
MED STÖD AV AKTUELL FORSKNING
I januari 2019 släpptes den globala EAT Lancet-kommissionens rapport om hälsosamma
dieter från hållbara livsmedelssystem. Albaeco,
som jobbar med forskningskommunikation, höll i
den svenska lanseringen där representanter från
det svenska matsystemet samlades för att ta del
av och diskutera resultaten. Bland åhörarna var
representanter från SKR:s Innovationsguiden
som arbetar med att stödja kommuner, regioner
och myndigheter med användardriven innovation och tjänstedesign i den egna verksamheten.
Här föddes idén om utvecklingsprogrammet
KliMATval, en möjlighet att kunna utforska och
utveckla idéer tillsammans med invånarna baserat på den senaste forskningen, och kunna testa
dessa direkt i deltagande offentliga verksamheter.
Sagt och gjort – en projektgrupp bildades

finansiering blev beviljad av Vinnova och vi satte
igång med att genomföra ett utvecklingsprogram
där vi utgick från en ”brinnande” global utmaning
- matens påverkan på hälsa, miljö och planetens
hållbarhet - och arbeta med den i den lokala
kontexten i olika kommuner och/eller regioner.

Matkonsumtion och livsmedelsproduktion är lika
avgörande för människornas
som för planetens hälsa
OFFENTLIG SEKTORS VIKTIGA ROLL
Forskningen visar att nya kostvanor och förändrad matproduktion behövs för att vår mat ska
vara hälsosam för både oss och ekosystemen,
och matsvinnet måste minska. Matkonsumtion
och livsmedelsproduktion är lika avgörande för
människornas som för planetens hälsa och vi
såg att vi genom att påverka de offentliga måltiderna kan vi verka för en förändring mot en
hållbarare framtid!
Offentlig sektor har en mycket stor möjlighet
att påverka kostvanor, dels genom alla de måltider som serveras dagligen i offentliga verksam-
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heter över landet, men också genom t.ex. utbildning och upplysning.

VÅR GLOBALA
MATPRODUKTION
STÅR FÖR:

25-30 %
av växhusgasutsläppen

70 %
av jordens totala
vattenanvändning
Källa: Line Gordon,
Stockholm Resilience Centre

LOKALA LÖSNINGAR PÅ GLOBALA PROBLEM
Utvecklingsprogrammet byggdes utifrån Innovationsguidens välbeprövade sexstegsmodell
för utveckling genom tjänstedesignmetodik.
Samtidigt var KliMATval ett pilotprojekt i flera
avseenden; utöver metod- och processtöd inom
tjänste- och verksamhetsutveckling lade vi nu till
kunskap och forskning inom sakområdet hållbarhet och resiliens.
Nytt var också att vi ville testa hur det går att ta
sig an globala utmaningar på lokal nivå med stöd
av tjänstedesign.
LÅT OSS SPRIDA GODA IDÉER VIDARE
I KliMATval har vi velat stärka offentlig sektors
förmåga att utveckla sina tjänster och verksamheter så de verkligen skapar värde och nytta, att
man tar fram “rätt” lösningar utifrån användare/
invånare och utifrån hållbarhet.
Vårt mål efter projektets avslut är att sprida
kunskapen från KliMATval och bidra till införande
av hållbara lösningar hos fler. Den här rapporten
är en del av den kunskapsspridningen - dela den
gärna vidare i ditt nätverk!
Anette Olovborn, SKR
Louise Hård af Segerstad, Albaeco

KLIMATVAL I KORTHET

PROCESSLEDNING I
TJÄNSTEDESIGN
Teamen fick stöd av processledare och coacher från SKR:s
Innovationsguiden för att
arbeta med sina utmaningar.
Utvecklingsarbetet utgick ifrån
Innovationsguidens sexstegsmodell som bygger på tjänstedesign.

FORSKNING OM HÅLLBAR
OCH HÄLSOSAM MAT
Programmet inleddes med en
kunskapsinjektion där forskare från Stockholm Resilience
Centre delade med sig av den
senaste forskningen kring livsmedelssystemet i förhållande
till klimat, hälsa och hållbarhet.

DIALOG MED BERÖRDA
MYNDIGHETER
Representanter från Livsmedelsverket, Vinnova, Jordbruksverket, Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket
mötte teamen under programmet för att diskutera och svara
på frågor som uppkommit kring
policys, lagar och regler.

ATT UTVECKLA IHOP
MED SINA ANVÄNDARE
I KliMATval arbetade teamen med Innovationsguidens sexstegsmodell som bygger
på ett välbeprövat användardrivet arbets- och förhållningssätt – tjänstedesign.
Här kan du läsa mer om arbetssättet och vad det kan innebära att involvera användare och medarbetare genom utvecklingsprocessen – i allmänhet och inom just
det här utvecklingsprogrammet.
För att möta framtidens utmaningar behövs nya
sätt att tänka och en djupare förståelse för vad
som skapar värde för våra invånare. Vi behöver
också skapa nya och smartare samhällstjänster.
I KliMATval tog sig deltagande team an en lokal
utmaning kopplad till mat, som de själva identifierat, med utgångspunkt i globala klimat- och
miljöutmaningar. Gemensamma mål för teamens deltagande i programmet var:
• Ökad kapacitet och kunskap att fortsätta driva
nya innovations- och utvecklingsarbeten i den
egna organisationen.
• En eller flera konkreta lösningar att ta vidare
som svarar mot utmaningen och användarnas behov.
• Ökad kunskap om omställning mot hållbara
livsmedelssystem.

FORSKNING + TJÄNSTEDESIGN = SANT
Programmet inleddes med en 2-dagars kunskapsinjektion om den senaste forskningen om
aktuella klimat- och miljöutmaningar som påverkar och påverkas av livsmedelssystemet. Mer om
detta kan du läsa i avsnittet Framtidens hållbara
mat i den här rapporten.
Forskarnas perspektiv följdes av en introduktion till tjänstedesign, det arbetssätt som teamen
utgick ifrån i sitt utvecklingarbete. Tjänstedesign
utgår ifrån förståelse för användarens behov och
upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.
Processen gör det lättare att fokusera på att lösa
”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas. Den skapar även goda förutsättningar för
att idéer ska bli verklighet och spridas.

NÅGRA ORD OM COVID-19
Med anledning av coronapandemins utbrott våren 2020 gjordes hela utvecklingsprogrammet
om till ett digitalt format så att alla gemensamma möten och utbildningsträffar skedde på
distans. Även teamens arbete på hemmaplan påverkades av rådande restriktioner. Inte minst
fick man tänka om i interaktionerna med användare – en central del i tjänstedesignprocessen,
samt anpassa sig till personalbortfall och nya prioriteringar i de egna organisationerna. Trots
dessa försvårande omständigheter kunde ändå mycket arbete genomföras, om än i mindre
skala eller på annorlunda sätt. Och de lärdomar och lösningar som man var tvungen att sätta
på paus finns kvar för att plocka upp i framtida utvecklingsarbeten.
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Teamen i KliMATval följde de sex stegen i Innovationsguidens utvecklingsprocess. Illustration: Innovationsguiden.se

Stegen Ringa in och Undersöka introducerades
och teamen fick ställa sig frågan:
Hur undersöker och förstår vi problem och användarens behov för att slutligen samskapa och testa
lösningar som skapar värde och nytta för både
människa och planet?
Efter den gemensamma uppstarten arbetade
teamen på egen hand med sina utmaningar på
hemmaplan i cirka sju månader. Detta för att
bygga upp kunskap och motivation i arbetsgruppen och organisationen över tid. Varje team
hade stöd av en egen coach med kunskap om
arbetssättet, som på distans kunde vägleda och
vara ett bollplank till teamet genom processen.
Det fanns också en digital plattform för samarbete och kunskapsutbyte mellan teamen.
Under programmets gång genomfördes ytterligare tre utbildningsträffar då korta inspirerande
teoripass, berättelser och case varvades med
kreativa och praktiska övningar utifrån Innovationsguidens sexstegsmodell.
På följande uppslag kan du läsa om de sex
stegen och hur de guidade KliMATvals-teamen
genom sina utvecklingsprocesser.
STEG 1. RINGA IN
I detta första steg är det viktigt att utmaningsformuleringen är bred och fri från tänkta lösningar.
En utmaning som är öppen för nya insikter och
möjligheter kan sedan smalnas av stegvis utifrån
det man lär sig när man börjar prata med sina
användare. Först då kan man säkerställa att man
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Genom att involvera användare
genom hela utvecklingsprocessen
kan vi se till att de lösningar vi
tar fram verkligen skapar nytta
och används.

är på rätt spår och att den utmaning man identifierat är relevant utifrån ett användarperspektiv.
Exempel på utmaningar i KliMATval:
• Hur kan vi öka andelen hållbara livsmedel i våra
offentliga kök?
• Hur kan vi främja hållbara matval för våra elever
nu och framåt?
• Hur kan vi skapa förutsättningar för våra patienter att äta mer hälsofrämjande och hållbart?
STEG 2. UNDERSÖKA
I det här steget handlar det om att undersöka
och förstå sin målgrupps behov, drivkrafter och
upplevelser. Genom att observera, fråga och interagera med användarna får man en bild av hur
ett projekt eller tjänst påverkar deras liv.
Det finns väl beprövade metoder för att undersöka användarens liv och situation och för
att ta reda på mindre uppenbara eller osynliga
behov. Rekommendationen är att använda flera

metoder för att få olika typer av insikter, t.ex.
kombinera intervjuer med observationer för att
lyssna till vad människor säger att de gör och hur
de faktiskt gör. Ett bra sätt att komma igång med
Undersöka-steget kan vara just att observera
användare i t.ex. en matsal, eller att själv testa att
utföra en tjänst i ett så kallat Service safari.
Insikterna som man får i Undersöka-steget
avgör hur utmaningen ”trattas ner” till ett mer
fokuserat utvecklingsområde i nästa steg. De bör
även ligga till grund för de lösningsförslag som
man tar fram i ett senare skede.
STEG 3. FOKUSERA
När man går in i Fokusera-steget har man förhoppningsvis mycket kunskap om sina användare och man kan känna sig överväldigad av allt
material. Men nu gäller det att utmana, prioritera
och hitta en, eller flera, utvecklingsområden som
känns relevanta och hanterbara att fokusera på i
det fortsatta utvecklingsarbetet.
Genom att ta hjälp av materialet från Undersökasteget kan man känna trygghet i att besluten
utgår från insikter och inte antaganden. Känner
man redan nu behov av att prata med fler
användare eller att man haft fokus på fel frågor
kan man gå tillbaka till stegen ”Ringa in” och
”Undersöka”.
I KliMATval var det flera team som fick justera
sina utmaningsformuleringar efter att ha lärt
känna sina användare bättre. Till exempel visade
sig klimatsmart skolmat vara fel fokus för ett av
teamen, i ett läge när många elever inte ens vill
gå till matsalen. Att inse att man är på fel väg är
en stor insikt i sig och principen att man alltid
kan gå tillbaka ett steg och tänka om är en central del av tjänstedesignprocessen.

Genom att skapa en översyn av användarnas svar
från Undersöka-steget kan man se om man börjar
nå så kallad mättnad - att man hört svaren man får
förut.

Utvecklingsområdet behöver bli tillräckligt
smalt och fokuserat så att man kan påbörja
nästa steg med att ta fram idéer till lösningar. En
mer konkret frågeställning gör det också lättare
för teamet att arbeta i samma riktning. Några kontrollfrågor som man kan ställa det här läget är:
• Fokuserar ni på rätt utvecklingsområde utifrån
användarens perspektiv?
• Känner ni en trygghet i att ert utvecklingsområde är av stor betydelse för era användare? Finns
det användarinsikter som styrker det?
• Känner ni inom gruppen att det är tydligt vad
ni kommer att arbeta vidare med och varför?
Om man kan svara ja på dessa frågor - ja då kan
det vara dags att gå vidare till nästa steg...

Exempel på stöd som teamen tog hjälp av i Undersöka-steget:
• Matdagbok för att få barn att prata om sina matvanor.
• Underlag för intervjuer med frågor och samtalsämnen anpassade till olika målgrupper.
• Menyförslag för att få feedback om befintligt och framtida utbud.
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Att ta kontakt med användare
och ställa frågor om deras vardag
kan kännas läskigt i början. Men
just den delen brukar också
vara den mest uppskattade i
utvecklingsarbetet och kan bidra
till många aha-upplevelser. Den
här bilden är tagen av team
Falköping på besök hos en lokal
livsmedelsproducent.

STEG 4 - TA FRAM IDÉER
Äntligen är det tillåtet att börja tänka på lösningar! Så brukar många känna i det här steget,
eftersom man fram tills nu rekommenderas att
spara sina idéer på en ”parkeringsplats” tills man
förstår sin utmaning och sina användare bättre.
Och nu får man äntligen plocka fram de idéerna
och jobba fram ännu flera.
Det viktigaste här är att skapa en atmosfär
som är tillåtande och uppmuntrar kreativa idéer.
Det handlar, till en början, inte om att komma på
och bestämma sig för en ”rätt” idé, utan snarare
att ta fram många idéer och lösningsförslag till
utmaningarna och tänka brett.
Genom att kombinera teamets kreativitet med
kunskap och förståelse för utmaningen och användarna har man goda förutsättningar för att ta
fram idéer, koncept och lösningar som verkligen
funkar.
För att inte hamna i de uppenbara och självklara lösningarna, eller att utgå ifrån sig själv och
sin egen verklighet, är det bra att ge kreativiteten
ramar att förhålla sig till. På Innovationsguidens
hemsida finns flera metoder för idégenering presenterade, med mallar och instruktioner. Det kan
till exempel handla om att utgå ifrån en viss målgrupps perspektiv, att tvingas sig att tänka på en
lösning som är mobil eller att ta fram den sämsta
lösningen på problemet. Här är det också en bra
idé att bjuda in medarbetare och användare för
att bidra med idéer!
När man har tagit fram en mängd idéer som
på olika sätt svarar mot de behov och problem ni
identifierat är det dags att välja ut och konkretisera
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”Sno gärna alla mina idéer, men
lova att göra dem lite bättre.”
- ett av teamens projektledare

era idéer, som ni sen kan testa tillsammans med
er målgrupp.
STEG 5 - TESTA IDÉER
Ett vanligt misstag är att man tror så hårt på sin
idé att man väljer att gå direkt till fullt införande
utan att passera Testa-steget. Men att testa sina
idéer med användarna tidigt och ofta är ett sätt
att försäkra sig om att man är på rätt spår. Är det
så att man fokuserat på ett problem som ingen
bryr sig om eller tagit fram en lösning som ingen
kommer att använda så har man nu chansen
att få reda på det. Och viktigast av allt - man kan
anpassa sitt fortsatta arbete därefter.
I designprocesser, både när det gäller produkter och tjänster, tar man ofta hjälp av fysiska
prototyper för att testa sina idéer. Med hjälp av
en fysisk prototyp är det lättare att undersöka
olika typer av lösningar, väga fördelar och nackdelar mot varandra och att upptäcka brister och
fallgropar tidigt innan lösningen förverkligas.
Prototyperna ska inte vara avancerade eller ta
lång tid att skapa. Det är viktigare att snabbt skapa något, testa det, få feedback, ändra och testa
igen. Och att testerna sker tillsammans med de
som ska använda och utföra tjänsten.
Man kan säga att Testa-steget tillsammans

I KliMATval var det många team
som tog chansen att testa idéer
och koncept redan i Undersöka-steget. Till exempel kunde nya
rätter fungera som underlag för
samtal med barn och patienter.
På bilden bjuds det på hembakt
på Centralsjukhuset Karlstad.

med Undersöka-steget är hörnstenarna i processen och där man interagerar som mest med och
lär sig mest om användare och utförare.
STEG 6 - FÖRVERKLIGA
När idéerna har testats och justerats och testats
igen i några omgångar har man förhoppningsvis
ett lösningsförslag som har goda chanser att
skapa en klar förbättring för både användare och
medarbetare. Om lösningen ska kunna införas på ett bra sätt i verksamheten behöver alla
berörda förstå varför förändringen behövs. För
att medarbetare och ledning ska få förståelse för
användarens situation och varför just lösningen
bör genomföras är det ofta effektivt att presentera dokumenterade användarberättelser, citat,
filmer eller bilder. Verkliga röster från användare

gör budskapet lättare att ta till sig och skapar
inlevelse och empati.
Ju tidigare man bjuder in desto bättre, gärna
redan i början av processen och vid utvalda
punkter under tiden, som till exempel när det är
dags att gå igenom insikter och när man tar fram
idéer. När man känner sig inbjuden och delaktig
är det ofta enklare att ta till sig och stödja förändringar.
En del av Förverkliga-steget kan också vara att
förlänga Testa-steget genom småskaligt införande av lösningen, där ni testar i en begränsad del
av verksamheten och hittar sätt att mäta effekter
och mottagande. Kan man sedan visa att resultatet av ett skarpt test faktiskt leder till en förbättring finns goda argument för att lösningen ska
införas på bredare front.
För att summera så handlar hela tjänstedesignprocessen om att förstå dem vi finns till för och
utveckla lösningar tillsammans med dem. Då kan
vi säkerställa att vi gör rätt saker - på rätt sätt.
Och vi har roligt under tiden!

KOM IGÅNG NI OCKSÅ!

En av hörnstenarna i tjänstedesign är att man testar
och samskapar lösningar tillsammans med användare
och utförare av tjänsterna.

På innovationsguiden.se finns vägledning och mallar för att gå igenom de
6 stegen och jobba med tjänstedesign på egen hand.
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FRAMTIDENS
HÅLLBARA MAT
VAD SÄGER FORSKNINGEN?

Forskningen visar att nya kostvanor och förändrad matproduktion behövs
för att vår mat ska vara hälsosam för både oss och ekosystemen, dessutom
måste matsvinnet minska. På kommande sidor presenteras några aktuella
forskningsperspektiv att ha med sig om man vill utveckla hållbara lösningar
och processer inom vårt livsmedelssystem.

På KliMATvals uppstartsdag gav
inbjudna forskare presentationer för att deltagarna skulle få
möjlighet att se på sina utmaningar utifrån olika perspektiv
och i ett större sammanhang.
Utgångspunkter var aktuell
forskning och rapporten från
EAT Lancet kommissionen om
hållbar och hälsosam mat.
HÄLSOSAM KOST SOM
OCKSÅ ÄR HÅLLBAR
(Hur) kan vi hitta ett säkert handlingsutrymme som gör att vi kan
hålla oss inom de miljömässiga
planetära gränserna samtidigt
som vi säkerställer en hälsosam
kost för alla?
Det var forskningsfrågan för
EAT-Lancet rapporten. Det
korta svaret på frågan är: det
är möjligt om vi 1) förbättrar
kosten, 2) kraftigt förbättrar
våra produktionsmetoder och
3) halverar matsvinnet. Sverige,
liksom övriga nordiska länder
har en potentiellt viktig roll att
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FORSKARNAS ROLL
Forskarna som var med i
KliMATVals uppstartsfas
var Line Gordon, Amanda Wood, Louise Hård af
Segerstad, Patrik Henriksson, och Therese Lindahl,
alla verksamma vid Stockholm Resilience Centre vid
Stockholms Universitet.
Två av forskarna följde
även teamens arbete under programmets gång.

spela här och det finns goda
förutsättningar att visa vägen
på alla tre punkter.
För att ta sig an dessa och
andra matrelaterade utmaningar bör man dock ta ett steg
tillbaka och se på dem utifrån
ett systemperspektiv. I KliMATval lyftes därför frågor som
exempelvis:
• Vad är en hälsosam kost som

samtidigt är hållbar?
• Vad innebär matproduktionen
för ekosystemen?
• Vad betyder resiliens?
• Är lokalt och ekologiskt producerat bättre?
• Vad vet vi om antibiotika och
mat?
• Vad påverkar människors konsumtion och hur kan vi påverka
människors konsumtion till att
bli mer hållbar och hälsosam?
ETT RESILIENT LIVSMEDELSSYSTEM
Ordet resiliens används oftast
för att beteckna motståndskraft
och förmåga till återhämtning.
Ett sätt att förstå resiliens är att
titta närmare på det vi behöver
ändra på för att inte förändras.
Ett exempel på det är att undvika att skapa sårbarhet. Om vi
bygger ett sårbart livsmedelssystem så kommer det hända
saker som förändrar eller hotar
det. Vi kan uppleva det som
att vi ”drabbas” av något, men
många gånger har vi själva skapat

Med rätt kunskap
kan vi producera
våra livsmedel samtidigt som vi stärker
andra ekosystemtjänster.

Illustration: WWF:s Living Planet Report 2016

dessa sårbarheter.
Vi behöver därför ha kunskap
om hur våra livsmedelssystem är sammanflätade över
världen. Om till exempel en
livsmedelsproducent i Sverige
är beroende av import av en
speciell råvara, och den plötsligt inte går att få tag på, då blir
det problem. Om odlaren har
berättat i förväg att skörden är
dålig, kanske vår producent kan
hitta en ersättning i tid.
Även mångfald brukar nämnas ihop med resiliens, oftast
som något bra. I exemplet skulle mångfald betyda att ha fler
möjliga leverantörer av samma
råvara. Om vi har bättre kunskap om dessa aspekter så kan
vi minska vår sårbarhet, eller
öka vår resiliens.
SÅ KAN VI STÄRKA VÅRA
EKOSYSTEMTJÄNSTER
Ekosystemtjänster är ett begrepp som kom till för att visa
hur den biologiska mångfalden
inte bara är förunderlig utan

också skapar nyttor som utgör
grunden för oss människor och
vår välfärd. Genom att göra
oss medvetna om olika ekosystemtjänster kan vi också lättare
bygga lösningar som gynnar eller skapar fler ekosystemtjänster.
Ekosystemtjänsterna brukar
delas in i 4 kategorier – försörjande (eller producerande)
tjänster som fiberråvara eller
livsmedel från växter eller djur;
stödjande tjänster som fotosyntes, vattnets kretslopp och
cirkulering av näring; reglerande tjänster som pollinering,
klimatstabilisering och luft- och

vattenrening; och kulturella
tjänster som estetiska värden
och rekreationsvärden.
Så vad har ekosystemtjänsterna med utmaningarna inom
KliMATval och livsmedelssystemet att göra? Jo, med rätt
kunskap kan vi producera våra
livsmedel samtidigt som vi stärker andra ekosystemtjänster.
EKOLOGISKT ELLER LOKALPRODUCERAT?
FNs jordbruksorgan FAO har
konstaterat att “Ett resursintensivt jordbrukssystem med
mycket insatsmedel, som har

VADDÅ LIVSMEDELSSYSTEM?
Vårt livsmedelssystem är uppbyggt av en
mängd olika aktörer och aktiviteter på olika
nivåer, t.ex. produktion, bearbetning och
paketering, distribution, försäljning samt
konsumtion och till och med matsvinn.
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orsakat omfattande avskogning,
vattenbrist, utarmning av jordar
och höga utsläpp av växthusgaser, kan inte leverera hållbar
mat- och jordbruksproduktion.” Istället behöver vi skapa
jordbrukssystem som skapar
livsmedel samtidigt som matjorden bevaras, vattencyklerna
säkerställs och den biologiska
mångfalden får utrymme.
Fördelen med mer lokal
produktion är att det är lättare
att se hur den påverkar sin
omgivning, men lokalt är inte
per definition bättre. Likaså är
ekologisk produktion ett stöd
för att undvika giftiga kemikalier
och energiintensiv konstgödning. Men ett ekologiskt jordbruk kan vara beroende av mer
bränsle till traktorerna.
Så vad som är “rätt/bäst”
behöver varje inköpare välja
utifrån kunskap om produktionens sociala och ekologiska
konsekvenser och den egna
organisationens värderingar.

EAT Lancet-rapportens ”planetary health diet” utgår från
globala målvärden för dagligt
intag av ett urval av livsmedel
och näringsämnen. För att nå
en mer hållbar och hälsosam
konsumtion behöver t.ex.
befolkningen i Norden äta mer
grönsaker, byta ut raffinerade
kolhydrater till fullkorn, kraftigt
minska konsumtionen av rött
kött (gris, nöt och lamm) och
minska sockerintaget.
Källa: Wood et al 2019. Nordic
food systems for improved
health and sustainability
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ANTIBIOTIKA, KEMIKALIER
OCH MATPRODUKTION
Det många gånger intensiva
jordbruket, både vad gäller
djur- och växtproduktion, leder
till homogena landskap, som
innebär större risk för spridning av sjukdomar. Därför har
användningen av kemiska bekämpningsmedel och antibiotika ökat globalt, och med det får
vi också ökande resistens mot
antibiotika och bekämpningsmedel.
Glädjande är att Sverige går

Offentlig sektor kan
göra skillnad genom
att välja produkter
med strikta regler
kring kemikalier och
antibiotika.

emot dessa trender och tack
vare det har vi också mindre
problem med resistens. En
utbredd antibiotikaresistens
skulle hota hela den moderna
sjukvården då antibiotika inte
bara används vid direkta sjukdomsfall utan också vid operationer, cancerbehandling och
transplantationer.
En enskild upphandlare,
liksom offentlig sektor i stort,
har möjlighet att göra skillnad
genom att välja produkter med
strikta regler kring kemikalier
och antibiotika. Att undvika
animaliska produkter är det
enda sättet att helt undvika
onödig antibiotikaanvändning,
men om man vill fortsätta konsumera mjölk, ost och kött så
bör man välja svenskt. För att
undvika onödig användning av
bekämpningsmedel så kan man
även välja ekologiskt. Inom EU
exkluderas dock inte antibiotika
från ekologisk produktion p.g.a.
djurens välfärd.

Hur gör vi det lätt för
människor att välja rätt för sin egen och planetens
hälsa? Genom att kombinera forskning om t.ex.
beteendepsykologi med
tjänstedesign kan vi testa
oss fram till vad som funkar, tillsammans med våra
användare.

En stor barriär till
beteendeförändring
är vanor. Vi behöver
bryta våra ‘dåliga’
vanor och istället
skapa nya.
SÅ KAN VI SKAPA MER
HÅLLBARA KOSTVANOR
Sammanfattningsvis finns det
mycket kunskap kring hur
livsmedelssystemet påverkar
vår miljö och vårt klimat. Detta
behöver vi ta hänsyn till när
vi utvecklar nya tjänster och
processer, inte minst inom den
offentliga sektorn. Men hur kan
vi åstadkomma en förändring
på individnivå?
Vi har relativt god kunskap
om vad vi behöver ändra för att
äta mer hållbart och hälsosamt,
samtidigt lever vi i en kulturell

kontext med vissa normer och
idéer om vad som är normalt
att lägga på tallriken. Det finns
därmed ett naturligt motstånd
till förändring som vi behöver
överbrygga. En annan stor barriär till beteendeförändring är vanor. Vi behöver bryta våra ‘dåliga’
vanor och istället skapa nya.
När konsumenten eller kunden står inför ett val så påverkas hen av ytterligare en rad
faktorer. Exempelvis vad som
faktiskt erbjuds, hur detta presenteras och med vilka priser.
För den enskilda individen spelar det också roll vilken kunskap
och vilka värderingar hen har,
och vad som anses normalt i
hens sociala grupp.
Givet dessa faktorer, vad
finns det då för möjligheter för
en aktör som t.ex. kommunen,
regionen eller skolan att påverka dessa beteenden och skapa
nya vanor? Det finns förstås
många aspekter som påverkar
detta, varav många har visat sig

för teamen i KliMATval. Dels beror det på vilken typ av rådighet,
elller möjlighet, som den aktuella aktören har. Kan aktören
påverka utbudet, informera för
att bygga kunskap, ändra priser,
direkt eller indirekt genom samarbeten, påverkan eller kanske
lagstifting.
Sedan behöver man också
förhålla sig till att olika verktyg
för beteendeförändring är olika
effektiva, och att det kan vara
mer eller mindre accepterat
att införa dessa åtgärder. Här
kan metoder för att jobba med
tjänstedesign och beteendedesign vara bra att koppla på
forskningen. Eftersom dessa
metoder bygger på ett testande
förhållningssätt och involvering
av användare kan man se till att
de insatser som görs faktiskt
fungerar på önskat sätt och gör
skillnad på riktigt.
Louise Hård af Segerstad
Therese Lindahl
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OM PROJEKTEN
På följande sidor kan du läsa om de 10 projekt som
deltog i KliMATval - om teamens utmaningar,
insikter och förslag till lösningar.
Falköpings kommun
Flens kommun
Göteborgs Stad
Karlskrona kommun
Oxelösunds kommun
Region Kronoberg & Växjö kommun
Region Stockholm
Region Värmland
Sollefteå Kommun, ICA Kvantum & Svinn.Win
Ängelholms kommun
Har du frågor om vad som hänt i projekten efter KliMATval? Hör gärna av dig till
kontaktpersonerna för respektive projekt.
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Falköpings kommun

Så kan vi öka intresset för lokal, klimatsmart mat
Team Falköping gick in i KliMATval med ambitionen att bidra till att skapa klimatsmart lokalproducerad relationsmat, där producenter och konsumenter får större utbyte av varandra genom
hela kedjan, från jord till bord. För att utforska
detta valde man att fokusera på konsumentgruppen skolelever och lokala producenter av klimatvänlig mat. Teamet utgick ifrån två huvudfrågor:
• Vad kan få lokala producenter att sälja mer till
kommunen?
• Vad kan få skolbarnen att vilja äta mer lokalproducerat och klimatsmart?
PROVSMAKNING VÄCKTE NYFIKENHET
Samtalen med producenterna visade att det
finns ett stort intresse för klimat och miljö, men
att man föredrar att sälja direkt till konsumenten.
Kommunens upphandlingsförfaranden upplevs
i många fall som för krångliga. Många skolelever
lyfte att man vill få information om matens innehåll, t.ex. vad som är vegetariskt, särskilt om man
ska vilja testa någon ny maträtt.
Gemensamt för båda målgrupperna var att
man uppskattade möjligheten att ha en dialog
kring maten. Detta visade sig bland annat under
en provsmakning som genomfördes i samband
med användarintervjuer i skolan. Provsmakningen var mycket uppskattad bland barnen och
väckte nyfikenhet och intresse för att prata om
mat. Eleverna tyckte att det var roligt när det hände något utöver det vanliga - en ”happening”.

Lokalproducerad
streetfood
Ta fram lokal
klimatsmart grönsaksbiff

LOKAL STREETFOOD & EGNA BIFFAR
Utifrån dessa insikter jobbade team Falköping
vidare med utvecklingsområdet ”dialog kring
klimatsmart mat och lokalproducerad mat mellan
elever, personal och producenter”.
En idé som man tagit fram och ska testa är
”Lokalproducerad streetfood”, där man i samband med skollunchen vill göra något extra genom att servera den på annat sätt och lyfta fram
det lokala. Man vill också uppmuntra diskussioner om maten mellan lokala matproducenter,
skollever och personal - vad den innehåller, var
den kommer ifrån och hur den påverkar människa och miljö.
Det finns även planer på att göra en upphandling av vildsvinskött samt att starta upp tillagning
av en egen grönsaksbiff (”Falköpings grönsaksbiff”) med klimatsmarta, gärna lokala, råvaror.
Eleverna ska få vara med och provsmaka och
rösta fram den bästa biffen.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var kommunens biträdande kostchef,
en kökschef, landsbygdsutvecklare, utbildningsansvarig, miljöstrateg och folkhälsostrateg.
Kontakt: christin.hallner@falkoping.se

Flens kommun

Så kan vi stötta lokala livsmedelsproducenter och
skapa pedagogiska aktiviteter för barn och unga
Team Flens utmaning i KliMATval utgick dels från
Sörmlands regionala livsmedelsstrategi som
bland annat syftar till att den lokala livsmedelsproduktionen ska öka, vara hållbar och ge möjlighet till ökad lönsamhet, och dels utifrån Flens
kommuns politiska mål , där man vill öka andelen
inköp av livsmedel som är producerade i Sörmland.
Samtidigt ville man se över möjligheten att anordna pedagogiska aktiviteter för barn och unga
i samarbete med lokala livsmedelsproducenter,
vilket är en förutsättning för att få handla utanför
livsmedelsavtalet.

se hur olika äpplen odlas, känna hur olika sorter
smakar och provsmaka lokalproducerad must.
En annan fritidsklubb fick komma till en gård
och titta på jordbruksmaskiner, lära sig om olika
spannmål och glasstillverkning. De fick också
baka med ekologiskt, stenmalet mjöl från en
lokal kvarn.Efter besöken blev det digitalt möte
med lokalpolitiker om skolmåltiderna. Alla aktiviteterna filmades och det hela avslutade under
festliga former med närproducerat fika. Planen
är att fortsätta arbetet med pedagogiska aktiviteter, utifrån flera viktiga lärdomar:

NYA PERSPEKTIV PÅ UTMANINGEN
En tidig insikt i projektet var att kommunens behov av ökad upphandling av lokalt producerade
livsmedel var större än producenternas. Däremot fanns ett intresse hos båda målgrupperna
att delta i pedagogiska aktiviteter med fokus på
hållbar livsmedelsproduktion. Det framkom även
att producenter som inte hade ekologisk produktion hade ett tänk kring hållbarhet som de
ville lyfta fram.
Det blev därför ett naturligt fortsatt fokus på
pedagogiska aktiviteter och hur de kan genomföras på ett sätt som passar både barn och
producenter. Samtidigt såg man till att fortsätta samtalet med producenterna för att bättre
förstå vad som krävs om kommunen vill kunna
upphandla mer lokalproducerat.

• pedagogiska aktiviteter tillsammans med lokala
producenter är mycket uppskattat, men kräver
tid, planering, personal och pengar.
• möjligheterna till besök ser olika ut beroende
på säsong.
• producenterna behöver ersättas för t.ex. inköpskostnader och förlorad arbetstid.

FRITIDSKLUBBAR PÅ STUDIEBESÖK
Ett antal pedagogiska aktiviteter med olika upplägg testades i skarpt läge, med goda resultat. En
fritidsklubb besökte en äppelodling där de fick

Fritidsklubbar lär sig
om hållbar mat hos
lokala producenter

Man vill också fortsätta arbetet för att öka kommunens möjlighet att upphandla mer livsmedel
producerade i Sörmland, i dialog med producenterna.
 Se teamets film om projektet
Filmerna som fritidsklubbarna skapade kan ses
på flen.se
Med i teamet var miljöstrateg, controller inköp,
näringslivschef, måltidschef,måltidssamordnare,
och chef fritidsklubbar.
Kontakt: monica.holm@edu.flen.se

Lokalodlar-Lots
Marknadsplats för
lokalproducerad mat
Lokal kompostproduktion

Göteborgs Stad

Så kan vi öka tillgången till hållbara, lokalt
producerade livsmedel i vår kommun
Team Göteborgs utmaning handlade om att
öka tillgången till hållbart, lokalt producerade
livsmedel i staden. Utgångspunkten var att man
behöver samskapa med näringsliv, konsumenter
och med nyckelfunktioner i stadens egna verksamheter för att göra detta – men hur? En tidig
enkätundersökning med restauranger och producenter gav viktiga perspektiv på utmaningen:

som finns, när de säljer och vart de säljer.Våra
kunder vet inte vad som styr priset på råvarorna.

• det saknas kunskap om vad lokalproducerat är,
hur man kan få tillgång till lokalproducerat men
också hur råvarorna ska hanteras i köken.
• information, kunskapsbyggande och storytelling till kund är en utmaning
• vikten av flexibla menyer kan påverka andelen
lokalproducerade råvaror.
• utbudet påverkas av vem som köper in råvaror
och på vilka grunder besluten tas.

• ”Lokalodlar-lots” - en företagskontakt som förstår hållbarhetsperspektivet och odlarnas behov
och förutsättningar.
• Samordning av lokal produktion av ekologisk/
miljömässigt hållbar kompostjord.
• Digital och fysisk marknadsplats - inklusive en
”Transportportal” för samordning av transport, ompackning och leveranser av lokalproducerad mat.

WORKSHOP GAV VIKTIGA INSIKTER
Därefter bjöd man in till en fördjupningsträff
och workshop, med fokus på hur man kan öka
andelen lokalproducerade råvaror på stadens
restauranger. Inbjudna var restaurangföretagare,
lokala producenter och andra aktörer med särskilt intresse, ansvar och engagemang för frågan,
som t.ex. verksamhetsutvecklare i staden och
inom turism. Exempel på utmaningar som lyftes
under workshoppen var:
Producenterna: restaurangerna har inte kännedom om vilket utbud vi har och saknar förståelse
för vad som går att odla och vart de går att odla.
Restaurangerna: vi vet inte vilka producenter

IDÉER MED LOKAL SAMVERKAN I FOKUS
Under workshoppen var deltagarna också med
och idégenererade kring möjliga lösningar. Från
dessa idéer valdes ett antal områden ut, att ta
vidare i nästa steg:

Planen är nu att fortsätta samtalen med de olika
intressenterna och ta fram protyper för idéerna.
Man ska även se över om arbetsgruppen behöver utökas eller ändra sin sammansättning för
att på bästa sätt ta sig an kommande utmaningar.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var verksamhetsutvecklare inom
serviceutveckling, miljöansvarig och producent
inom hållbara evenemang, verksamhetsutvecklare
hållbara restauranger inom hållbar destination,
planeringsledare i odlingsrelaterade frågor och
planeringsledare för hållbar konsumtion.
Kontakt: kristina.eberth@kom.goteborg.se
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Särskilda skolkök tar fram
vegetarisk kost
Öka spårbarhet av inköp från
grossister
Lokalt vildsvinskött

Karlskrona kommun

Så kan vi öka andelen hållbara livsmedel i kommunens kök
Team Karlskronas projekt tog avstamp i kommunens mål för att få in fler livsmedel från närområdet i de offentliga köken, och de utmaningar man
sett kring volymer, distribution och upphandling.
I KliMATval fokuserade man på att lära känna
lokala producenter och bättre förstå deras perspektiv på dessa frågor.
SVÅRT MED LEVERANSER OCH SPÅRBARHET AV LOKALPRODUCERAT
I den undersökande fasen fick man flera viktiga
insikter genom bl.a. användarintervjuer:
• Kommunen köper redan mycket lokala produkter genom befintliga grossister, men de är svåra
att spåra. Enbart en producent säljer direkt utan
mellanhänder till kommunen.
• Det finns lokala producenter som har tillräckliga volymer för kommunens verksamhet.
• Leveranser till kommunen är en stor utmaning,
svårt och tidskrävande att leverera ett fåtal produkter till ett så stort antal kök.
• Producenterna är intresserade av att ha en
kundkontakt med Karlskrona kommun.
• Kommunen saknar förädlingsindustri.
• Lagstiftningen tillåter inte krav på närproducerat i upphandlingen
FLERA IDÉER REDO ATT TESTAS
När det var dags att ta fram idéer valde man att
fokusera på leveranser till offentliga kök, men
lösningsförslagen kom att röra flera utmaningar.
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I närtid hoppas man kunna testa ett antal av
dessa, och flera är redan i startgroparna:
• ett antal skolkök ska tillaga vegetarisk kost från
lokala råvaror, som sedan levereras till andra.
• jobba med befintliga grossister för att få in mer
närproducerat och utveckla statistiken över detta.
• se över hur man i upphandlingsförfarandet kan
lyfta viktiga mervärden med närproducerat och
därmed kunna ställa krav på detta.
• köpa in vildsvinskött från närområdet
En annan idé handlade om att använda kommunens befintliga chaufförsverksamhet, som kör ut
medarbetare till olika arbetsplatser i kommunen,
för att hämta upp och leverera lokala produkter till offentliga kök. Denna idé visade sig svår
att genomföra i större skala, men man vill ändå
se om den går att testa i mindre utsträckning i
framtiden.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var områdeschef kostavdelningen,
upphandlare, landsbygds- och skärgårdsutvecklare
samt miljöstrateg.
Kontakt: sanna.olsson@karlskrona.se

Oxelösunds kommun

Så får vi eleverna att vilja äta skollunch
Team Oxelösunds gick in i KliMATval med ambitionen att främja klimatsmarta och hälsosamma
matval bland skolelever. Frågeställningen ändrades dock ganska snabbt efter att en Mentiundersökning visade att många elever ofta hoppar över skollunchen. Eller som en elev uttryckte
det: ”Min bästa skollunch är en Powerking och en
Snickers”.
Teamets nya fokus blev därför att få eleverna
att gå till matsalen och äta lunch överhuvudtaget,
och i andra hand se hur klimatsmarta och hälsosamma val kan främjas. Observationer av eleverna samt intervjuer med både elever och lärare
gav viktiga perspektiv:
”Jag går inte och äter om jag inte har någon att äta med”
”Det är pinsamt när de äldre barnen ser på mig”
”Klimatsmart mat är äckligt”
Därefter genomfördes en workshop med lärare,
dels för att stämma av att man var på rätt spår,
men också för att involvera och engagera lärarkåren, som man saknade i projektgruppen. Insikterna sattes även upp på skolan så att elever och
personal fick chansen att ge mer feedback.
DELAKTIGHET & VALFRIHET VIKTIGT
Några insikter man tog med sig i nästa steg var:
• Många elever har lite kunskap om klimatsmarta
val och matens betydelse för hälsan.
• Matsalen är en social arena med ett hårt klimat
och tydliga sociala gränser.
• Strukturer såsom lunchschema och synen på

pedagogiska måltider försvårar en bra matmiljö.
• Eleverna önskar mer delaktighet och valfrihet.
SMÅ FÖRÄNDRINGAR SOM GÖR SKILLNAD
När det var dags att ta fram idéer deltog elever,
politiker, skolassistenter kökspersonal, och andra
nyckelpersoner. Flera förbättringsmöjligheter var
av sådan karaktär att de kunde göras direkt för
att skapa en mer inbjudande matsalsmiljö och få
fler elever att vilja äta lunch där:
• Matkön flyttades, liksom komposthinken
• Mer klimatanpassad mat, men utan att skylta
med det. Krångliga maträttsnamn ändrades.
• Mer pastarätter – färre grytor
• Handskriven menytavla, dukar på borden
• Salladsbuffén sågs över, fler kryddor köptes in
• Dagens soppa infördes
Arbetet med små förändringar har fallit väl ut
och fortsätter nu tillsammans med eleverna
genom bland annat veckovisa omröstningar på
Instagram och löpande dialog. Nästa steg är att
ta kunskaperna från projektet vidare till kommunens andra skolor och se till att de är förankrade
i den framtida skolorganisationen.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var kock, kostchef, kostutvecklare,
projektledare och fritidsledare.
Kontakt: sara.littorin@oxelosund.se

Satsa på en inbjudande
matsalsmiljö
Fler & tydligare menyval
Gör inte en stor grej när
maten är klimatsmart

Region Kronoberg &
Växjö kommun

Hur kan vi skapa förutsättningar hos barn och unga
att göra hållbara och hälsosamma matval?
Team Kronoberg & Växjös arbete i KliMATval
fokuserade på hur man i skolan kan uppmuntra
till hälsosamma och hållbara matval. I detta arbete
var det viktigt för teamet att anta ett holistiskt
perspektiv för att lära sig mer om vad som
påverkar barn & ungas syn på mat, hälsa, klimat
och miljö. En viktig fråga var därför vilka olika aktörer och faktorer som finns med och påverkar
elevernas matval under en vanlig dag, utöver det
som sker i skolrestaurangen?
GLAPP MELLAN KUNSKAP OCH BETEENDE
Utifrån intervjuer fick man ett tiotal insikter och
man valde att gå vidare med tre:
• Barn och unga vet oftast vad som är bra för
hälsa och klimat.
• Kunskap är inte tillräckligt för att motivera till en
förändring
• Eleverna var mer positiva till skolmaten i intervjuer än i enkäter.
Insikterna väckte idéer om att försöka skapa en
beteendeförändring och minska glappet mellan
vad barn & unga vet är hälsosamt och hållbart
och de val de faktiskt gör. Viktiga ledord var inspirera och göra det roligt. Idéer som man tog fram
och testade:
• Använda influencers med goda vanor som man
kan relatera till.
• ”Challenges” – utmaningar med t.ex. med lokala

Utmaningar, belöningar & influencers
Tydlighet om vad
som serveras

idrottsprofiler och mellan klasser.
• Belöna hälsosamma och klimatsmarta val.
MER LEKFULLHET OCH TYDLIGHET
Idéerna mottogs överlag positivt och eleverna
kom med flera egna förslag. Många tyckte det lät
kul med utmaningar och föreslog att man skulle kunna få ett gott mellanmål i cafeterian som
belöning, eller att man får påverka kommande
meny i matsalen. Flera ville veta vad det är i
maten som serveras och att inte blanda maten i
onödan. Det fanns också önskemål att få utmana
kockarna i skolköket. Nästa steg är att genomföra två ”mini-piloter” för att testa om man kan få
elever att äta mer grönt:
• Testa en vecka med oblandat och en vecka
med blandade sallader på låg- och mellanstadiet.
• Challenge mellan två klasser - ”vilken klass
smakar flest sorters grönsaker på salladsbordet”.
Vinnande klass bestämmer nästa elevens val i
skolrestaurangen.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var en projektledare och en utvecklingsledare från Folkhälsa och socialutveckling (regionen), två chefer från Måltidsorganisationen och en
rektor (kommunen).
Kontakt: susann.ask@kronoberg.se

Utveckla och införa
nya hållbara produkter
Samverka med innovativa producenter

Region Stockholm

Så kan vi skapa förutsättningar för våra patienter
att äta mer hälsofrämjande och hållbart
För att ta sig an sin utmaning trots besöksförbudet som rådde i samband med coronapandemin
var Region Stockholm tvungna att tänka om.
Istället för att börja med patientintervjuer hölls
digitala intervjuer med andra grupper med kunskap om hälsofrämjande och hållbar mat, så som
forskare, sjuksköterskor, dietister och leverantörer. Intervjuerna gav viktiga insikter och kunskap
som man tog med sig i nästa steg:
• Hälsosamt är ofta lika med hållbart.
• En näringsmässigt komplett måltid behöver
inte innehålla kött eller fisk.
• Minskad animaliekonsumtion ger stor miljöeffekt.
• Matsvinn innebär resursslöseri i alla led
• Lokalproducerade livsmedel är inte nödvändigtvis lika med hållbara, fler aspekter påverkar.
• Nya hållbara och hälsosamma produkter skulle
kunna utvecklas i samverkan med producenter.
SAMVERKAN MED INNOVATIONSFÖRETAG
Utifrån dessa insikter valde man att fokusera på
utveckling av växtbaserad kost, minskat matsvinn
och samverkan med producenter, med målgruppen inneliggande patienter. Detta resulterade i
två idéer som man tog vidare:
• Samverka med producenter för att utveckla
hållbara livsmedelsprodukter.
• Skapa ett systematiserat arbetssätt för att
införa nya hållbara produkter inom Region Stockholms slutenvårdsverksamheter
Ett innovationsföretag inom livsmedel kontaktades för att testa två nya, klimatsmarta produkter

– baljväxtfärs och braxenfärs - tillsammans med
personal och patienter. För att systematisera
processen tog man fram mallar och underlag för
testlagning, provsmakning samt för återkoppling
till företaget.
BRAXENFÄRS EN SUCCÉ
Baljväxtfärsen, gjord på sötlupin, åkerböna och
gråärt, visade sig vara för svåräten för patientgruppen, med bitar som lätt fastnade i tänderna.
Ett fortsatt samarbete kring produkten är därför
planerat för att se om den kan vidareutvecklas
för regionens behov. Braxen däremot, som ofta
är bifångst vid sötvattenfiske och tidigare slängts
tillbaka i sjön, blev en succé. Tack vare nya metoder kan den svårrensade fiskens många ben avlägsnas innan tillagning, och i Region Stockholms
användartester fick braxenfärsen höga betyg.
Samarbetet med innovationsföretaget fortsätter nu och nästa steg blir att sprida kunskap om
arbetssättet och vidare standardisera mallarna
för provlagning, provsmakning och återkoppling.
Genom tydliga instruktioner och stöd för systematisk implementering av nya produkter hoppas
regionen kunna erbjuda fler hållbara och hälsosamma matval till sina inneliggande patienter,
en grupp som serveras drygt 2 miljoner måltider
per år inom Region Stockholm.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var två miljöstrateger, en kostcontroller, en verksamhetsutvecklare och en miljöchef.
Kontakt: anne.karlsson@sll.se
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Region Värmland

Så kan vi skapa ett mer attraktivt sjukhuscafé
med ett hälsosamt och hållbart utbud
Region Värmlands arbete i KliMATval utgick ifrån
Café Träffpunkten på Centralsjukhuset i Karlstad,
med fokus på att utveckla bland annat utbud
och miljö tillsammans med caféets användare
- besökande, patienter och medarbetare - och
caféets personal.
SYNEN PÅ HÅLLBAR MAT VARIERAR
50 intervjuer hölls med besökare och personal
om synen på hållbar och hälsosam mat och förväntningarna på sjukhuscaféet. I samband med
detta erbjöds provsmakning av nya produkter
– dels för att locka fler att stanna och prata, dels
för att förstå intresset för produkterna.
En av produkterna – den ekologiska, hembakta
filmjölkslimpan – började kort därefter säljas i
kiosken i anslutning till cafét. Och när man fortsatte erbjuda smakprov av hembakt ledde det
ofta till att kunderna valde dessa produkter. Från
användarintervjuerna lärde man sig också att:
• hembakat efterfrågas och förknippas ofta med
hållbarhet.
• synen på vad som är hållbar mat (och hur viktigt det är) varierar mycket, t.ex. mindre animalier, närproducerat, ekologiskt, kalorisnålt.
• många har ”gamla” favoriter i caféutbudet.
GÖR DET LÄTT ATT VÄLJA RÄTT
Teamet arbetade vidare med fokus på att göra
det enkelt för cafébesökarna att välja hållbar
mat - det ska inte vara omständigt och kräva så
mycket eftertanke.

Mer hembakat
Jobba med skyltning
och paketering
Ta fram alternativ till
ohälsosamma favoriter

Flera idéer som man tog fram i detta steg har
redan testats eller genomförts:
• byta ut populära men ohälsosamma produkter
mot likvärdiga, ”bättre” alternativ.
• utöka sortimentet med fler hälsosamma och
klimatvänliga produkter, t.ex. veganskt.
• mer hembakat för att komplettera det inköpta
sortimentet och kunna testa sig fram.
• informativa och handskrivna menyer och
skyltar som kan anpassas från dag till dag.
• visuellt lyft med hjälp av enkla medel så som
nya tavlor, växter och ommöblering.
I nästa steg vill man fortsätta testa nya koncept
som lyfter hälsosam och klimatsmart mat. Till
exempel genom skyltning/information om produkternas klimatpåverkan, innehåll och ursprung
eller att lyfta olika delar av sortimentet under
olika delar av året, så som färdiga fikapåsar utifrån vad som är i säsong. Man vill också se över
om man kan få mer information om produkters
innehåll och ursprung från leverantörer, för att
kunna förmedla det vidare till kunderna.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var en kallskänka, en servicemedarbetare och en enhetschef på Café Träffpunkten,
en miljöstrateg och en folkhälsostrateg.
Kontakt: jannette.veragajardo@regionvarmland.se

Svinnlyx ger
skaparglädje i
skolköket
Lokalt butikssvinn
höjer skolmatens
kvalitet
Kryddgissning
& varierade
fruktstunder

Sollefteå kommun, ICA
Kvantum & Svinn.Win

Så kan vi tillvarata svinn och samtidigt öka elevernas
välmående och medvetenhet kring klimat och mat
I KliMATval inledde Sollefteå kommun ett samarbete med fokus på målgruppen skolbarn, en
utveckling av ett pilotprojekt för minskat matsvinn mellan ICA Kvantum och initiativet Svinn.
Win (ihop med Rädda Barnen). En lokal grundskola började under KliMATval tillvarata butikens
matsvinn, bland annat i skolkökets matlagning.
I projektet testades hur frukt, grönt och andra
livsmedel som annars skulle kastas kan öka kvaliteten på skolmaten. Vidare funderades det kring
hur ett systematiskt arbete med svinn i skolköket
kan bidra till elevernas välmående och en ökad
förståelse för hela kretsloppet.
BUTIKENS SVINN - SKOLKÖKETS LYX
Butikens överblivna frukt och grönt skänktes till
skolköket - råvaror som annars inte hade kunnat
prioriteras att köpas in till skolan. Personalen i
skolköket, som dagligen träffar eleverna, passade
på att föra samtal kring maten i samband med
att de t.ex. bjöd på energibollar av överbliven
frukt eller maträtter som piffats upp av färska
grönsaker och kryddor.
Matleveranserna ledde till glatt experimenterande i skolköket. Eleverna tyckte att det var roligt att testa smoothies, smaka olika frukter och

att få hämta hinkar med frukt till fruktstunder i
klassrummen. Ibland var det mängder av bananer, ibland färsk mango eller blandade bär.
Barnen fick gissa kryddor i krukor, ett grönt
inslag i matsalen. Planen är att de ska få plantera
såväl färska kryddor som frön från svinnfrukt
när våren kommer - ett konkret sätt att involvera
barnen i tillvaratagandet av svinnet.
FLER LOKALA SAMARBETEN PLANERAS
Svinnleveranserna fortsätter även framöver.
Några idéer att ta vidare på skolan är att låta
barnen styra fler måltider genom elevens val,
liksom att ta vara på fallfrukt från privatpersoners trädgårdar.
Andra kommande steg för projektledningen
är att koppla på ytterligare butiker och skolor i
fler lokala samarbeten, att tydliggöra resursomfördelningen, samt att utbyta idéer med aktörer
inom andra kommuner och regioner.
Med i teamet var kommunens kostchef och kostsamordnare, ICA-handlare och frukt- & gröntansvarig,
en skolkock, samt initiativtagaren till Svinn.Win.
Kontakt: stellan.tegstrom@solleftea.se
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Visa upp svinnet och
lyft framsteg
Förbättrad matsalsmiljö
Utbilda och engagera
- både barn och vuxna

Ängelholms kommun

Så kan vi minska matsvinnet i skola och förskola
Team Ängelholms projekt genomfördes i samarbete med en förskola och en skola i kommunen,
samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR).
Utgångspunkten var frågeställningar som Varför
slänger vi mat? Hur kan vi minska matsvinnet? Hur
får vi barnen att känna att de kan göra skillnad?
Genom observationer, intervjuer, matdagböcker*
och samtal med elever, och även personal, fick
teamet en tydligare bild av behov, drivkrafter,
upplevelser och tankar kring matsvinn.
ÖKAD KUNSKAP OCH DELAKTIGHET
Tre viktiga insikter som man tog med sig var:
• Eleverna i stort saknar insikt om hur deras eget
agerande har betydelse och gör skillnad.
• Även vuxna saknar kunskap om matsvinn och
dess konsekvenser, men också hur deras eget
beteende och inställning påverkar eleverna.
• Miljön kring matsituationen har stor betydelse
för om eleverna kastar mat eller inte.
Teamet valde att gå vidare och ta fram idéer
kring kunskapsspridning och öka elevernas
delaktighet i arbetet med minskat matsvinn. En
idé som man kunde testa väldigt snabbt var en
temavecka, som inrymde flera olika delar:
• Föreläsning för pedagoger med NSR.
• Klimatsmart meny.
• Bordspratare* i matsalen med fakta och tips.
• Sophjälten besökte förskolan (NSR:s figur som
lär barn om sopor, likt konceptet Skogsmulle).
• Pedagogiskt material togs fram.

26

• Veckans matsvinn sparades och visades upp.
• ”Önskematsalen” - utställning av elever i åk 5.
TEMAVECKA LYCKAT STARTSKOTT
Veckan genomfördes med framgång på förskolan och skolan som deltog i projektet, men även
andra i kommunen hakade på och genomförde
vissa delar. Framöver är planen att sprida resultatet av projektet och tankar om hur man kan
jobba vidare, i alla skolor och förskolor.
Dels vill man fortsätta med mätning av matsvinn och skapa dialog med pedagoger och
matråd om mål och åtgärder. Det är också viktigt
att synliggöra och uppmuntra de som faktiskt
aktivt arbetar för minskat matsvinn, och att
elever på alla skolor kan ta del av de framsteg
som görs. Föreläsningen som NSR höll för pedagoger var mycket uppskattad, en ögonöppnare
tyckte många, och skulle kunna spridas till fler.
 Se teamets film om projektet
Med i teamet var en agil coach, en måltidschef, två
kockar, en lärare och en förskollärare. En avfallsstrateg och en enhetschef för natur och ekologisk
hållbarhet involverades i vissa delar.
Kontakt: sofia.glantz@engelholm.se
* Matdagboken och bordspratarna som togs
fram finns att ta del av på KliMATvalsbloggen.

POLICYFRÅGOR
I tjänstedesignprocesser utgår man från användaren när man utvecklar nya lösningar och tjänster. Samtidigt finns det mängder av lagar och regler att ta hänsyn
till, inte minst inom offentlig sektor. Då är det lätt att föreställningar om vad som är
tillåtet sätter käppar i hjulet redan innan man utforskat nya vägar framåt. I KliMATval förde vi därför ihop teamen med representanter från berörda myndigheter som
kunde bidra med lösningsfokuserad vägledning om vad som gäller utifrån aktuell
lagstiftning. Och ofta blev svaren inte så svartvita som man kunde tro.
OM POLICYNÄTVERKET
Myndighetsrepresentanterna kom från Vinnova,
Livsmedelsverket, Upphandlingsmyndigheten
Konkurrensverket och Jordbruksverket. De var
redan involverade i ett nätverk kopplat till Vinnovas och Livsmedelsverkets pilotprojekt ”Ett nytt
recept för skolmåltiden”, och eftersom det fanns
flera beröringspunkter mellan projekten föll det
sig naturligt att bjuda in nätverket till KliMATval
för att byta erfarenheter och lyfta frågor med
varandra.
På mötena diskuterades bland annat frågor
relaterade till upphandlingar av lokalproducerat
och om tillvaratagande/försäljning av matsvinn.
För teamen blev det tydligt att det sällan finns
ett svar på en fråga om vad som är tillåtet, utan
lagstiftningen behöver tolkas utifrån det specifika
fallet. För myndigheterna blev samtalen en möjlighet att bättre förstå hur lagstiftningen uppfattas och påverkar verksamheter ute i kommuner
och regioner och få viktig input att ta med sig i
framtida policyutveckling.
På kommande uppslag har vi sammanställt
vägledning kring några av de policyfrågor som
lyftes i KliMATval. Vi vill också skicka med att just
det faktum att det sällan finns ett enda svar är
en riktigt god anledning att aldrig sluta utforska
gränsen för vad som är möjligt!
Har du frågor om policynätverket eller projektet
Ett nytt recept för skolmåltiden, kontakta gärna
jenny.sjoblom@vinnova.se

FRÅGOR & SVAR
Vi vill kunna sälja eller skänka överskott av
mat från vår offentliga verksamhet, t.ex. som
matlådor - får vi det och vad ska vi tänka på?
Svar: Det är möjligt för kommuner att sälja överbliven mat, exempelvis till föräldrar och lärare,
som ett led i arbetet för att minska matsvinnet.
Kommunen ansvarar då för att en sådan säljverksamhet inte kommer i konflikt med konkurrens- och upphandlingsregler. Vill man skänka
mat gäller samma sak – kommunen ansvarar för
att inte störa marknaden ur ett konkurrensperspektiv eller gå emot de upphandlingsavtal som
kan finnas.
Börjar en kommun sälja eller skänka mat ska
man också tänka på att det innebär en förändring i verksamheten, vilket betyder att kommunens livsmedelskontroll behöver informeras.
Oavsett om mat ska säljas eller skänkas bort,
måste det säkerställas att den är tjänlig.

Det faktum att det sällan
finns ett enda svar är en riktigt
god anledning att aldrig sluta
utforska gränsen för vad som
är möjligt!
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Om maten hanterats och förvarats på ett bra
sätt så kan den skänkas så länge den ser bra ut,
luktar bra och inte har passerat sista-förbrukningsdag. Den som tar emot mat har samma
ansvar, oavsett om man har fått eller köpt varorna. Om livsmedel är nära bäst-före-datum måste
de hanteras utifrån det. Livsmedel som passerat sista-förbrukningsdag får varken säljas eller
skänkas bort.
Exempel på andra aspekter att ta hänsyn till om
man vill sälja mat:
• att man inte börjar producera ett överskott
medvetet för att sälja.
• att man behöver ha koll på marknaden och
marknadspriser.
• att prissättningen ska anpassas efter de faktiska kostnaderna och försäljningen behöver
särredovisas.
• att det ofta är bra att ha en dialog med andra
aktörer som säljer mat på orten om man är orolig
att det kan uppfattas som en konkurrenssituation.
Läs mer på www.konkurrensverket.se och Livsmedelsverkets blogg Måltidsbloggen.

Vi vill köpa in mer lokalproducerat - vad
gäller vid upphandlingar?
Svar: Livsmedel som produceras inom ett begränsat område omnämns ofta som lokal- eller
närproducerade. Det finns ett stort intresse från
många aktörer i samhället att offentlig sektor
genom upphandling ska bidra till att främja
livsmedelsproduktionen i Sverige eller närområdet. Det är som regel inte tillåtet att kräva att
en produkt ska vara från ett visst geografiskt
ursprung, t.ex. lokal- eller närproducerad, i en
upphandling, men det finns många andra möjligheter att skapa förutsättningar för lokala råvaror
i offentliga kök.
På Upphandlingsmyndighetens hemsida finns en
lista med några punkter som alltid är viktiga vid
upphandling, men som kan vara extra viktiga att
tänka på vid upphandling av lokal- och närproducerade livsmedel. De råden kan även underlätta
för mindre livsmedelsproducenter att delta i den
offentliga affären. Det kan till exempel vara bättre att fokusera mer på helheten i den lösning
man vill upphandla i stället för att fokusera på
detaljkrav i upphandlingsdokumenten.

En tredjedel av all mat som
produceras i världen blir
matsvinn - mat som slängs
men som hade kunnat ätas
om den hade hanterats på
ett annat sätt. Den största
delen av matsvinnet uppstår
i hushållen, men det är också
ett problem i många offentliga kök. Att sälja eller skänka
matlådor kan vara ett sätt att
ta vara på svinnet.
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Det är som regel inte tillåtet att kräva att en produkt ska vara lokal- eller närproducerad i en upphandling, men
det finns andra sätt att skapa förutsättningar för lokala råvaror i offentliga kök.

Det är också viktigt att ha tidig dialog med leverantörer och producenter under den strategiska
inköpsprocessen. Det innebär t.ex. att informera
tydligt om kommande upphandlingar och om
behov och målsättningar. Vid vilken tidpunkt på
året som man annonserar kan vara särskilt relevant för livsmedelsproducenter, till exempel med
tanke på odlings- och skördesäsong.
Läs mer på Upphandlingsmyndigheten.se
***
I vår organisation finns flera olika avtal för
olika delar av verksamheten, men man köper ofta in samma typ av livsmedel eftersom
behovet är detsamma. Vi som gör mindre inköp gällande volym skulle gärna kunna göra
dessa inom de större avtalen, då de skulle vara
mer fördelaktiga för oss, med större utbud och
lägre priser. Kan vi göra det?
Konkret exempel: Ett sjukhuscafé som drivs av
regionen gör egna mindre inköp av t.ex. fikabröd
och drycker av leverantörer som har avtal för just
caféverksamhet. Samtidigt köps samma/liknande
produkter in i större skala av sjukhusets centrala
kök som också drivs av regionen.

Svar: Så länge caféavtalet gäller måste caféet
köpa på sitt eget avtal så länge inga undantag
finns för att nyttja centralköksavtalet. Vid nästa
centralköksupphandling finns möjlighet att inkludera även caféts inköpsbehov men då måste avtalsperioderna synkroniseras. Det behöver även
preciseras hur beställning, leverans, fakturering
och uppföljning m.m. ska ske gällande centralköket och caféet.
Principen är att ingångna avtal ska hållas för
både köpare och säljare men i förberedelsefasen
inför ny upphandling väljer regionen hur verksamheten organiseras, för vilken verksamhet
upphandling sker och vilka varor och tjänster
som upphandlas utifrån marknadens möjligheter
att leverera. Det betyder i exemplet att café och
centralkök kan ha samma leverantör av produkter i kommande avtal, bara det tydligt framgår i
upphandlingen. Det gäller även andra typer av
verksamheter som tillhör samma juridiska person, till exempel inom en region.
Läs mer om att förbereda upphandlingar på
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/inkopsprocessen/
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SÅ GÖR ANDRA
På kommande uppslag har vi samlat llimatsmarta idéer och lösningar att inspireras
av. Hur gör andra för att minska matsvinn, få in mer klimatsmart mat i offentliga
kök eller bidra till hållbara beteendeförändringar? Några av exemplena kommer
från teamen i KliMATval, andra är hämtade från andra verksamheter, inom både
offentlig och privat sektor. Kanske finns här något som ni kan ”stjäla” och testa i
er verksamhet!

MINDRE SERVERINGAR

Mindre tallrikar kan hjälpa både barn och vuxna att inte ta
mer än de orkar äta. I Ängelholm fick man liknande effekt
genom att köpa in mindre tacobröd i skolköket. Där ska
man också börja dela upp viss mat i mindre bitar, som
t.ex. fiskpanetter, så att framför allt yngre barn ska kunna
smaka utan att behöva slänga mat!

LÅT ELEVERNA VÄLJA MAT

På Nordic International School i Karlstad beställer
eleverna vad de vill äta varje vecka via en meny i en
app. På det sättet vet skolan ungefär hur mycket av
varje maträtt som behöver tillagas = mindre svinn.

Våga samarbeta med
andra aktörer!
Visa hur och var maten skapas

Genom att samarbeta med lokala gårdar och
livsmedelsproducenter kan barn få en förståelse
för hur maten kommer till, från jord till bord.
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En skola i Sollefteå har gått ihop med en
lokal handlare i kampen mot svinn, Region
Stockholm samarbetar med ett företag
för att utveckla mat för patienter. Vilka
andra aktörer kan ni lära er av och kanske
samarbeta med?

NUDGING

Flera av idéerna som presenteras på de här uppslagen är exempel på så kallad nudging eller knuffar i rätt riktning. En nudge
syftar till skapa beteendeförändringar som minskar glappet
mellan vad människor vill göra och vad de faktiskt gör, kanske
av gammal vana, lathet eller okunskap.

Se över erbjudande
och presentation
Kan det klimatsmarta valet vara
förval eller placeras längst fram?
Ska något tas bort?

Utveckla och testa ”ny” mat

Braxenburgare, vildsvinsbiffar och tacofärs på
baljväxter är några exempel på ”nya” klimatsmarta
produkter som både barn och vuxna kan uppskatta.

Blanda mindre

Genom små förändringar som ökar valmöjligheterna har flera skolkök i KliMATval sett att
barnen äter upp mer på tallriken. T.ex. genom
att servera protein och sås för sig eller byta ut
färdigblandade sallader mot bufféer där varje
grönsak ligger för sig. Att förvara matvaror var
för sig ökar också möjligheten att spara dem till
dagen efter - svinnsmart!

UTMANINGAR & TÄVLINGAR
kan öka engagemanget för t.ex.
minskat matsvinn eller få fler att
testa nya maträtter.

Återvinning är
ju jätteviktigt,
såklart jag vill
rädda klimatet!

Åh nej det snöar!
Jag slänger det
i soporna idag.
Börjar återvinna
nästa vecka
istället!

Arbeta där det finns ett gap mellan vilja och handling
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Mät och visa upp svinn

Flera skolor i KLIMATval sparade en
hel veckas matavfall (t.ex. i frysen)
som sedan visades upp för barn och
personal. “Matberget” väckte engagemang för att minska svinnet!

Visste du att
1/3 av alla livsmedel
som produceras slängs?

Bild: Willys.se

Bilder från wwf.se, mat.se, movetech.se

MÄRKNING & INFORMATION

Rest-Recept

Den som fotar sina rester och taggar
bilden med #restakuten på Instagram
får snart en kommentar tillbaka med
recepttips från matkedjan Willys.

Skylta med det ni gör bra!

Hur jobbar ni med hållbarhet? Visa
upp det ni gör för era besökare,
patienter, elever och medarbetare.
Kartan på bilden är från restaurang
Lux i Stockholm och visar var inköpta
råvaror och produkter kommer ifrån.

Gör det roligt med
klimatsmart mat!
I Falköping fick eleverna
provsmaka vildsvinsbiffar en uppskattad ”happening”.
En Streetfoodmässa med
klimatsmarta rätter från
lokala producenter planeras
också i framtiden.
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Utbildning av
nyckelaktörer

Utbilda kockar och lärare i skolan, använd lunchmåltiden som
läromedel. Utbilda potentiella
’nudgeare’

FÖRDJUPNING
Guider & Goda exempel

Forskning & Policy

Handbok för att minska matsvinn – för verksamheter inom vård, skola och omsorg (Livsmedelsverket)

Nordic food systems for improved health and
sustainability (Stockholms resilience centre vid
Stockholms Universitet)

One Planet Plate - guide till hållbara måltider
(WWF)

Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt (Mistra Sustainable Consumption, SLU Future Food mfl.)

Måltidsbloggen – för måltider i vård, skola och
omsorg (Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum)

Cookbook for systems change – Nordic innovation strategies for sustainable food systems

Kunskapskliv för klimatsmarta offentliga måltider
– verktygslåda (Måltid Sverige, Klimatklivet)

What can the COVID-19 pandemic teach us
about resilient Nordic food systems?

Nudge som miljöekonomiskt styrmedel – Att
designa och utvärdera (Naturvårdsverket)

Mistra Food Futures - Forskningsprogram för ett
hållbart livsmedelssystem

Framtidens planetskötare – utbildningsmaterial
för skolan (MatLust)

Podd om Vinnovas missions inom hållbar och
hälsosam mat (Vinnova)

Metoder för att ändra kostvanor (Konsumentverket)

Upphandling av livsmedel och måltidstjänster
(Upphandlingsmyndigheten)

Solutions menu – a nordic guide to sustainable
food policy (Nordic Council)
Goda exempel i restaurangbranschen (Nätverket
hållbara restauranger)

Hållbar produktion och konsumtion av mat
(Jordbruksverket)

Årets hållbara skolmatskommun | Årets hållbara
matbutik (WWF)
Mat och klimat (Klimatkommunerna)
Låt maten klimatmaxa! (Naturskyddsföreningen)

På KliMATvalsbloggen kan du se filmer från forskningsföreläsningarna som hölls i början
av programmet och läsa mer om de olika träffarna, ta del av några av de övningar som
gjordes och se alla teamens avslutande presentationsfilmer.
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KliMATval är ett pilotprogram som utformades och genomfördes
av SKR:s Innovationsguiden, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet och Albaeco, med finansierng från Vinnova.
Stockholms Resilience Centre (SRC) vid Stockholms universitet är ett världsledande forskningscenter som arbetar tvärvetenskapligt för att förstå de komplexa
utmaningar som mänskligheten står inför. De hade en central roll i EAT Lancet
rapporten och bedriver forskning inom flera delar av livsmedelssystemet.
www.stockholmresilience.org
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en medlemsorganisationen för
kommuner och regioner som arbetar aktivt med att stödja medlemmarna att nå de
globala utvecklingsmålen. Genom Innovationsguiden på SKR ges kommuner och
regioner stöd att arbeta med användardriven innovation och tjänsteutveckling i den
egna verksamheten.
www.innovationsguiden.se | www.skr.se
Albaeco är en ideell förening som är experter på SRCs forskning med 20 års
erfarenhet att göra den tillgänglig för olika samhällsaktörer.
www.albaeco.se
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas vision är att Sverige ska
vara en innovativ kraft i en hållbar värld. Vinnovas uppdrag är att stärka Sveriges
innovationsförmåga för att bidra till hållbar tillväxt med utgångspunkt i de mål för
hållbar utveckling som FN antagit i Agenda 2030.
www.vinnova.se
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