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Hållbar Skolmåltid genom digitalisering 
– Inbjudan att bli partner i ansökan till Vinnova för steg 2 

Introduktion 

Detta dokument är till för organisationer och företag som är intresserade att samverka och 

delta i projektet Hållbar Skolmat som just nu genomförs i ett första steg av RISE – Research 

Institutes of Sweden tillsammans med Västerviks kommun, Kungsbacka kommun och Måltid 

Sverige. Projektet är finansierat av Vinnova. 

Steg 1 avslutas i augusti 2019 och en ansökan om en fortsättning, steg 2, kommer att 

lämnas in till Vinnova i slutet av september 2019. I steg 2 kommer projektet att breddas och 

utökas och vi välkomnar därför fler partners in i projektet. 

I dokumentet beskriver vi övergripande resultat och slutsatser för steg 1 och planerna för 

steg 2 för att organisationer och företag ska kunna ta ställning till om de är intresserade av 

att medverka eller inte. 

 

Om Hållbar Skolmat – steg 1 

Projektet är en del av Vinnovas satsning kring Utmaningsdriven Innovation (UDI) där man i 

steg 1 får finansiering för ett kortare projekt som kan liknas vid en förstudie inför ett mer 

omfattande steg 2. Hållbar Skolmat steg 1 har följande mål: 

• Utveckla en detaljerad behovsanalys kring ett digitalt ekosystem för 

skolmåltidsverksamhet 

• Etablera nätverk och samarbetspartners 

• Utveckla en genomförandeplan för steg 2 

 

Genom projektet ska verksamheten skapa förutsättningar för att effektivisera och utveckla 

verksamheten genom: 

1.       bättre användning av resurser (mindre svinn, rätt mängd tillagad mat, rätt sorts inköp, 

lägre kostnader) 

2.       högre kvalitet (eleverna äter rätt och presterar därmed bättre). 

Under steg 1 har ett flertal olika workshops genomförts med olika intressenter för att få fram 

en detaljerad behovsanalys och upplägg för steg 2. En öppen workshop genomfördes i april 

2019 där intresserade partners från hela Sverige medverkande. 
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Viktiga slutsatser från steg 1 

Nedan presenteras ett urval av de viktigaste slutsatserna från steg 1 och som kommer att 

utgöra utgångspunkt för steg 2: 

 

• Hållbar Skolmat innebär att se brett på hållbarhetsbegreppet och inkluderar 

miljömässiga-, sociala- ekonomiska- och hälsoperspektiv. 

 

• Det finns ett intresse för att arbeta med att utveckla lösningar för hållbara skolmåltider 

hos skolhuvudmän, större företag, mindre företag och offentliga organisationer. 

 

• Två tydliga behov har identifierats: 

1.     I flera processer inom skolmåltidsverksamheten samlas inte relevant data in. 

2.     I de fall man samlar in data så processas, bearbetas och visualiseras inte datan på 

ett sådant sätt att den kan användas för att fatta beslut om verksamheten. 

 

• Exempel på områden där utveckling kan ske antingen genom nya lösningar eller genom 

att visualisera, sammanföra och processa data är: 

o   Mängden mat som ska tillverkas och vad eleverna kommer att äta och tycker 

om för mat. 

o   Information och underlag i planeringen av matsedeln utifrån fler perspektiv t.ex. 

kostnader, klimatpåverkan, näringsinnehåll, arbetsintensitet m.m. 

o   Elevernas konsumtion och upplevelse. 

o   Inköpsfakta 

o   Svinn i olika led 

 

• Verktyg för att föra samman och visualisera data från olika leverantörer, tjänster m.m. 

behöver utvecklas och vara möjliga för skolhuvudmän att anpassa efter vilka 

programvaror och tjänster de använder. 
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Ansökan till Vinnova om steg 2 

Processen att ta fram en ansökan för steg 2 har påbörjats av RISE. Utveckling av texter och 

underlag kommer att ske under augusti och september 2019. 
 

 

Ansökans inriktning och mål 

Under steg 2 kommer lärdomarna från steg 1 att omsättas till produkter och tjänster som är 

anpassade efter de behov som identifierats för att stärka möjligheterna för skolhuvudmännen 

att arbeta med hållbara skolmåltider. Produkterna och tjänsterna kommer att testas i nära 

samarbete med de partners som medverkar, både skolhuvudmän, offentliga organisationer 

och företag. Utveckling av affärsmodell och långsiktig förvaltning kommer också att vara en 

del av projektet. Preliminärt kommer projektet att löpa under två år med start i slutet av 2019. 

Totala budgeten beräknas till ca 20 miljoner kronor varav 50 % behöver vara medfinansiering 

från medverkande partners. 
 

 

Villkor och åtaganden för att delta 

Att ingå som partner i projektet innebär att man får vara del i att utforma de lösningar som tas 

fram under projektets gång inklusive att vara delaktig i tester. För skolhuvudmän och 

offentliga organisationer kan det innebära att de olika produkterna och tjänsterna provas i 

verksamheterna och att man därigenom får möjlighet att utveckla verksamheten. För 

medverkande företag så innebär det att man har möjlighet och får information till att utveckla 

sina produkter och tjänster i linje med den efterfrågan som finns hos kunderna. 

Medverkande partners förväntas bidra i projektet med medfinansiering. 

Medfinansieringsgraden kommer att bestå av arbetstid som genomförs i projektet. Ingen 

medfinansiering förväntas i form av kontantinsatser. 

 
 

 

Tidsplan till ansökan och kommande steg 

De organisationer som är intresserade av att vara partner i ansökan ska anmäla detta till 

RISE snarast, dock senast 15 augusti 2019. En sådan anmälan är inte bindande utan 

partnerförsäkran kommer att begäras in först i ett senare skede då budget och projektplan 

finns framtagen. 

Under augusti kommer sedan partnersammanställning och budget att fastställas. September 

används i huvudsak för att skriva ansökan. 

Är du intresserad av att vara med i projektet som partner. Anmäl då detta genom att fylla i 

följande Google-formulär. Vi tar då en kontakt med dig och diskuterar vidare. 

https://forms.gle/RmZtyBvxcpG7GNQQ8
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Kontakt/ Mer information 

Vid frågor om projektet, steg 2 eller ansökan går det bra att kontakta nedanstående: 

För frågor om projektet, dess upplägg och aktiviteter. 

Lars Lingman 

Senior Projektledare och Strateg 

tfn: 0734-172005 

e-post: lars.lingman@ri.se 

RISE Research Institutes of Sweden 

 

För frågor om vad det innebär att vara partner i projektet och partnersammansättning. 

Kristina Söderberg 

Koordinator 

tfn: 0706-313176 

e-post: Kristina.soderberg@ri.se 

RISE Research Institutes of Sweden 
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