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Måltid Sverige
Måltid Sverige är en oberoende aktör som höjer kompetensen i 

offentlig måltidsbransch genom livslångt lärande, nätverk samt 

forsknings- och utvecklingsprojekt.

Måltid Sverige bygger på partnerskap mellan regioner och medlemskap 
med kommuner. Västra Götaland, Halland och Sörmland är idag med i 
samarbetet. Sveriges forskningsinstitut RISE är värdorganisation.  



PARTNERSKAP – REGIONER 

Partnerskapet är en grundsten i Måltid 
Sverige och möjliggör att vi tillsammans kan 
utveckla offentliga måltider. Ett partnerskap 
i Måltid Sverige innebär samutveckling och 
utbyte på strategisk nivå. 
 
Som partner får du: 

• Medverka i nationella partnermöten 
och samutveckling med olika teman, 
exempelvis försörjningsförmåga 
av livsmedel, beredskapsfrågor, 
hälsa och hållbarhet som en del av 
livsmedelsstrategiarbetet med koppling 
till offentliga måltider.  

• Utveckling av offentliga måltider 
genom innovativa arbetsmetoder för 
livslångt lärande, forskningsforum och 
utvecklingsprojekt.  

• Forum för utbyte, vi kanaliserar 
utbildningar, konferenser och 
erbjudanden som erbjuds av branschen.  

Våra tre grundpelare

Livslångt lärande   

Måltid Sverige arrangerar utbildningar och 
skapar en struktur för erfarenhetsutbyte som 
leder till kompetensförstärkning i offentlig 
måltid. 

Nätverk   

Måltid Sverige koordinerar tematiska nätverk 
för medlemmar. Prioriterade teman är 
framtidens hållbara måltider och integrering 
av måltiden i skola, vård och omsorg. Vi 
medverkar i, och är ett komplement till, 
regionala och lokala nätverk. 

Vi koordinerar nätverk för partners i strategiskt 
viktiga frågor, såsom försörjningsförmåga 
och livsmedelsstrategier med koppling till 
offentliga måltider.  

Tillsammans är vi en gemensam röst. 

Forskning- och  

utvecklingsprojekt

Måltid Sverige fångar upp behov 
och tar dem vidare i forsknings- och 
utvecklingsprojekt vilket ger förutsättningar 
för en högre kunskapsnivå och utveckling av 
framgångsrika metoder och innovationer. 

Tillsammans med universitet, högskolor och 
institut arrangerar vi forskningsforum där 
aktuella frågor tas upp och blir en länk mellan 
forskning och verksamhet. 

Vi har kontakt och kopplar ihop oss med 
projekt och initiativ som finns runt om i 
landet. 

MEDLEMSKAP – KOMMUNER

Ett medlemskap i Måltid Sverige ger 
verksamhetsutveckling och kunskapshöjning 
på operativ nivå. 

Som medlem får du: 

• Ett strukturerat erfarenhetsutbyte 
• Möjlighet att påverka Måltid Sveriges 

innehåll och verksamhet  
• Ingång till utvecklingsprojekt  
• Skräddarsydda utbildningspaket  
• Nätverk 
• Dialogträffar  
• 15 % rabatt på Måltid Sveriges 

utbildningar  
• Tillgång till Måltid Sveriges digitala 

utbildningar  
• Nyhetsbrev 



maltidsverige.se @maltidsverige

Måltid Sverige har bidragit till att flera projekt 
och initiativ har startats, bland annat:  

Genom Måltid Sverige synliggörs offentliga måltider som vägvisare för ett hållbart och 
inkluderande samhälle. Ett livslångt lärande stärker personal och organisation och genom att 

initiera nya projekt utifrån behov stöttas offentliga måltidsverksamheter att utvecklas och möta 
framtidens utmaningar.  

Kontakt

  

Elin Backlund • 010-516 66 70 • elin.backlund@ri.se  

Lina Andersson Fasth • 010-516 69 37 • lina.anderssonfasth@ri.se.

• Kunskapskliv för klimatsmarta 
offentliga måltider. I projektet har 
deltagande organisationer minskat sin 
klimatpåverkan och utvecklat arbets- 
och serveringsmetoder för mer grönt 
på tallriken och minskat matsvinn. 
Projektperiod 2018–2021. 

• Med smak för kunskap - om stärkt 
kompetensförsörjning i offentliga kök. 
Genom projektet har måltidsbiträden 
validerats till kockar och deltagande 
organisationer arbetat med att 
utveckla det strategiska arbetet kring 
kompetensförsörjning. Projektperiod 
2018-2020.  

• Future Kitchen. Future Kitchen handlar 
om att individer som står längre ifrån 
arbetsmarknaden kommer på praktik 
i offentliga kök, har en utbildad 
handledare och får vägledning till jobb 
och utbildning i branschen. Arbetet 
sker i samarbete med Validering Väst, 
Arbetsförmedlingen, Skolmatsakademin 
och kommuner i Västra Götaland. 
Projektperiod 2019–2022.   


