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• Årlig satsning av skattemedel på cirka 
25 miljarder kr/år, varav cirka 
8,3 miljarder läggs på livsmedel (ca 4 %)

• Drygt 2 miljoner barn och unga äter mat 
på förskola och skola dagligen

• Skolmåltider för 6 600 kr per elev och år

• Sysselsätter 35 000 personer

3 miljoner offentliga måltider/dag



”De offentliga 
måltiderna 
skapar 
matglädje och 
bidrar till hållbar 
utveckling”



Med hållbar utveckling 
avses ekologisk, ekonomisk 
och social hållbarhet

Hållbar livsmedelskonsumtion
Skapa ett samhälle 

som främjar bra 

matvanor för alla 
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Data lyfter och driver de 
offentliga måltiderna



Halvera matsvinnet

Begränsad 

klimatpåver

kan

God bebyggd 

miljö

Etappmål 2025: 
Det totala livsmedelsavfallet ska minska 20 %  från 2020



Lagar vi verkligen för mycket mat?

Matgästernas 
konsumtion är 
vårt viktigaste 
resultat 





Framtidens sjukhusmåltider

• Personcentrerade

• Flexibla

• Aptitretande

• Vårdande

Lanserades 

igår!





Ett nytt recept på skolmåltider

Ökad social, miljömässig och 
ekonomisk hållbarhet i Sveriges 

skolmåltidssystem

MÅL



Ett nytt recept på skolmåltider

Elevernas och 
skolpersonalens 

involvering i 
utformningen av 

skolmåltidssystemet

Upphandling och 
inköp av hållbara 

livsmedel, produkter 
och tjänster

Skolmåltidens koppling 
till det pedagogiska 

uppdraget

Kompetensnivå 
kring 

miljömässig,
näringsrik och 
kulinarisk mat

Utformning av 
måltidsmiljön

Evidensbaserad målsättning
för skolmåltiderna för hela 

Sverige
Skolmåltidssystem

et som en 
verkstad för nya 
hållbara lösningar

Strategier, 
genomförande och 

uppföljning av 
målsättningarna

NÅR ELEVEN INDIREKT

NÅR ELEVEN DIREKT

ELEVEN



Sverige saknar idag 
samhällsekonomiska 
beräkningar på 
måltiderna i vård, skola 
och omsorg.

Vad är en offentlig måltid värd?

Matgästen
Miljön

Före-
tagen



• En förändrad bild av vad de offentliga måltiderna 
kan bidra till

• Ett tydligare samverkansuppdrag för måltids-
och kärnverksamheter

• Måltiderna finns med i den övergripande 
strategiska styrningen, tex regionala 
utvecklingsstrategier, klimatstrategier och 
folkhälsoplaner

• De offentliga måltiderna håller hög kvalitet och 
nationella konsumtionsmål nås

I framtiden…



• Sätt djärva mål

• Testa nytt

• Utvärdera 

• Hitta forskningssamarbeten

• Öppna data behövs

Vägen framåt



Anna-Karin Quetel

Anna-karin.quetel@slv.se

Ulrika Backlund

Ulrika.backlund@slv.se

Webb www.livsmedelsverket.se/maltider

Blogg maltidsbloggen.se

Kontakt
Karin Fritz

Karin.fritz@slv.se

Emelie Eriksson

Emelie.eriksson@slv.se
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