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föreningen Frisk Mat om arbetet, roller 
och behov inom offentliga storkök.
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Styrelseordförande har ordet

Varje dag serveras omkring 3 miljoner måltider inom vård, skola och äldreomsorg i Sverige, till 
en kostnad av omkring 9 miljarder kronor per år – enbart för råvarorna. Det är fantastiskt att vi 
erbjuder skattefinansierad mat och är ett av de få länder som serverar alla barn och unga gratis 
skolmåltider. Maten är också på flera håll riktigt bra, men kvalitén är ojämn och varierar bero-
ende på var du bor. Därför jobbar vi i den ideella föreningen Frisk Mat för att alla offentliga mål-
tider ska följa de Nordiska näringsrekommendationerna, se aptitliga ut och smaka gott i hela 
landet. Att servera kost som gör oss sjuka snarare än friska är dyrt, inte bara för den enskilde 
individen utan också för samhället i stort. Livsstilsrelaterade sjukdomar har ökat kraftigt de se-
naste åren och prognoserna visar på en fortsatt ökande trend. Samtidigt visar allt mer forskning 
att vi kan förebygga flera sorters sjukdom genom att äta en sund och varierad kost. Då maten 
vi äter är en stor del i denna negativa hälsoutveckling arbetar vi aktivt för att höja kvalitén på 
måltiderna som serveras inom vård, skola och omsorg. 

Som en del i vårt arbete med vår vision att bi-
dra till att förbättra folkhälsan har vi tagit fram 
den här rapporten där hundratals personer som 
jobbar inom den offentliga maten har tillfrågats 
om dagliga utmaningar och möjligheter. Den här 
rapporten är viktig för att kartlägga hur vi på ett 
bättre sätt kan skapa förutsättningar för att mer 
näringsrik mat tillagas runt om i landet. Det är 
våra gemensamma skattemedel som används, 
och vi bör se möjligheten i att dessa bidrar till 
mer än mätta magar. Den offentligt finansierade 
maten ska vara så näringsrik och aptitlig, hållbar 
och jämlik som det bara går – och också agera fö-
rebild för hur vi äter för att hålla oss friska. 

Resultaten från våra undersökningar visar på en 
stark vilja bland både matlagare och kostchefer 
att servera varierad och hälsosam kost. Vi ser 
samtidigt att det saknas ett standardiserat sätt 
att arbeta i kommunerna och regionerna när det 
kommer till inköp och planering av den offentliga 
maten. Här ser vi en stor möjlighet att skapa ge-
mensamma styrdokument som kan gälla som en 
grund för hela landet.  

Många kostchefer och matlagare visar också stort 
intresse för en gemensam plattform för att häm-
ta nya receptidéer, tips och kunskap. Frisk Mat är 
övertygade om att ökad kunskap och inspiration 
kan bidra väsentligt till vad som serveras. Där-
för driver vi också ett projekt med att ta fram en 
kostnadsfri och digital inspirationsplattform som 
erbjuder allt från utbildningsmaterial inom nä-
ringslära, till receptbank och tips för att minska 
matsvinnet.

Vår förhoppning är att den här rapporten ska ge 
viktiga insikter till dig som på något sätt jobbar 
med eller kan påverka den offentliga maten. Till-
sammans har vi ett viktigt uppdrag i att förbättra 
folkhälsan.

Trevlig läsning!

Anna Lindelöw Mannheimer 
Styrelseordförande Föreningen Frisk Mat
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1  Gemensamma styrdokument saknas
Rapporten visar tydligt att det idag saknas ett 
standardiserat sätt att arbeta som stämmer in 
på alla kommuner och regioner. Det innebär en 
positiv flexibilitet där verksamheterna kan an-
passa sina metoder och resurser efter just deras 
verksamhet. En flexibilitet måste självklart finnas 
eftersom alla kök och verksamheter har olika för-
utsättningar. Men för att säkerställa att den of-
fentliga maten håller lika hög kvalité, oavsett var 
i landet man bor, föreslår Frisk Mat att gemen-
samma och övergripande styrdokument tas fram. 
Styrdokumenten kan säkerställa att ansvar, roll-
beskrivningar och uppföljning ser ut på samma 
sätt i hela landet.

2  Personalbrist 
En stor andel av kostcheferna lyfter problemati-
ken kring personalbrist och effekterna det leder 
till gällande hur stor andel av maten som lagas 
från grunden. Behovet av fler utbildade kockar är 
stort inom offentliga kök, speciellt i mindre kom-
muner och på glesbygden. För att fler ska söka sig 
dit behöver statusen på yrket offentlig kock höjas. 

3  Brist på kunskap
Kostcheferna önskar att vissa delar av persona-
len, t.ex. pedagoger eller sjukvårdspersonal, på 
verksamheterna fick bättre kunskap om närings-
lära. Om samtlig personal förstår vinningen i att 
servera mer näringsriktig mat, så kommer perso-
nalen inom de offentliga köken också bli mindre 
motarbetade i sitt arbete att laga mer näringsrik-
tig kost. Det är även av stor vikt att fortsatt folk-
bilda allmänheten om näringslära då personal 
inom offentliga maten ofta möter åsikter när de 
försöker förändra vad som serveras.

4  Utmaning att få i barn näringsriktig kost 
Ofta görs kompromisser utifrån barns smakprefe-
renser inom förskolan och skolan. Det viktigaste 
är ofta att barnen äter något överhuvudtaget. Nä-
ringsrik mat som inte hamnar i magen gör ingen 
nytta och skapar mycket svinn. Här blir kunskaps-
utbyte otroligt viktigt för att lära av varandra om 
hur man kan väcka nyfikenhet hos barn att vilja 
prova nya rätter. Frisk Mat ser därför en möjlig-
het att skapa en receptbank med närings- och 
kostnadsberäknade rätter specifikt anpassade för 
barns smakpreferenser. Recepten kan även inklu-
dera smarta knep för att integrera till exempel 
mer grönsaker i rätterna.

5  Maten ses inte alltid som en del av den            
      medicinska behandlingen
Inom sjukvården säger kostcheferna att patien-
terna ofta har dålig aptit och att det därför kan 
vara bättre att de ibland får i sig sötsaker än ing-
enting alls. Många av de som jobbar inom vården 
ser inte maten som en del av den medicinska 
behandlingen, vilket Livsmedelsverket betonar 
att den är. Samarbetet mellan vården och köken 
behöver därför bli bättre. Att ge patienter “nä-
ringsfattig mat” är berättigat i många fall men 
det krävs samtidigt ett arbete för att förbättra ut-
budet. En glass eller bulle kan exempelvis ersät-
tas med söta, goda alternativ med mer näring och 
mindre socker. Här ser vi att Frisk Mats plattform 
kan bidra med inspiration kring och tips på vad 
det kan vara.

Analys och förslag på åtgärder

Utifrån de insikter som framkommer i denna rapport ser Frisk Mat en rad olika utmaningar där 
det finns möjligheter till förbättring gällande den offentliga maten. 
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6  Äldreomsorgen fastnar lätt i 
      gamla hjulspår
För att öka chanserna att äldre äter anses det vik-
tigt att servera traditionell husmanskost, efter-
som det är mat som de känner igen. Därför serve-
ras till exempel sällan vegetariska rätter. Här kan 
inspiration bli viktigt för att se till att få in mer 
vegetariskt på menyn utan att klassiska smaker 
försvinner för mycket. Ett exempel kan vara att 
addera in mer grönsaker eller baljväxter i en klas-
sisk köttfärslimpa. Om kommunerna börjar dela 
framgångsrika case, där nya maträtter och menyer 
blir omtyckta av äldre, kan förändringsviljan öka, 
då inspiration från kollegor är det som matlagare 
anser vara mest trovärdigt. Inom äldreomsorgen 
saknas också tydliga restriktioner kring socker. 
Inom äldrevården serveras dagligen mellanmål, 
fika och efterrätter. Dessa mål näringsberäknas 
normalt inte. För att få till en förändring behövs 
även här inspiration kring hur man kan byta ut 
mellanmål, fika och efterrätter till mer sunda al-
ternativ samt erbjuda näringsberäknade recept 
för mål utöver lunch och middag. 

Friskmat.se – Kostnadsfri digital 
inspirationsplattform 
Undersökningarna har gett Frisk Mat tydliga in-
dikationer på att det idag saknas en plattform där 
personer som arbetar inom den offentliga maten 
kan utbyta erfarenheter samt få inspiration och 
kunskap. Därför har ett arbete påbörjats för att 
skapa en kostnadsfri digital inspirationsplattform 
och community. Ambitionen är att det ska bli en 
samlingsplats dit matlagare och kostchefer kan 
vända sig för att hitta nya recept, tips, kunskap 
och byta erfarenheter med andra i samma profes-
sion. 
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Metod

Insikterna i denna rapport bygger på tre undersökningar genomförda av undersökningsföreta-
get Ipsos på uppdrag av Frisk Mat. Syftet med att göra tre olika undersökningar är att få en djup 
förståelse för hur situationen ser ut för alla som arbetar med den offentliga maten på olika sätt. 
Särskilt fokus har lagts på kostcheferna, där både en kvalitativ och kvantitativ undersökning 
har genomförts.

Så genomfördes undersökningarna:

1  Djupintervjuer med kostchefer 
Samtliga svarande har yttersta ansvar för den 
offentliga maten i sin kommun eller region. 20 
djupintervjuer gjordes via telefon, där varje inter-
vju tog cirka 60 minuter. De intervjuade har ti-
teln kostsamordnare, kostplanerare, kostutveck-
lare, koststrateg, måltidsansvarig eller kostchef. 
I rapporten benämns dock alla som kostchef, då 
titlarna innebär samma ansvar. Frisk Mat har till-
handahållit en lista med 200 potentiella intervju-
personer. Ipsos har kontaktat ett urval av dessa, 
med hänsyn till att få en god geografisk spridning 
över landet samt en blandning av intervjuperso-
ner från både större/mindre ort samt storstad och 
landsbygd. I undersökningen finns representa-
tion från både kommuner och regioner. Samtliga 
intervjupersoner har varit verksamma inom sin 
yrkesroll i minst ett år. Undersökningen genom-
fördes under oktober 2019.

2  Webbenkät med kostchefer
Precis som i djupintervjuerna har samtliga res-
pondenter i webbenkäten huvudansvar för maten 
i sin kommun eller region. 161 kostchefer har sva-
rat på webbenkäten som genomfördes i december 
2019. 

3  Telefonintervjuer med matlagare
Undersökning bland personer som på något sätt 
jobbar med maten som serveras i offentliga miljö-
er, till exempel kockar eller kökschefer. I rapporten 
benämns samtliga respondenter som matlagare. 
Ipsos har slumpmässigt kontaktat målgruppen 
över hela Sverige per telefon. 125 matlagare har 
deltagit i undersökningen, som genomfördes 
mellan november 2019 och januari 2020.



· 7 ·

Bakgrund

Vår livsstil utgörs av många faktorer så som mat, sömn, stress och motion – men enligt WHO 
är ohälsosam mat och ett högt blodtryck numera de största riskfaktorerna för att dö i förtid i 
Sverige. Livsstilsrelaterade sjukdomar (som diabetes typ 2, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar och 
flera typer av cancer) har ökat kraftigt under de senaste åren hos både barn och vuxna i Sverige. 
Tyvärr tyder prognoserna på en fortsatt ökning. Samtidigt kommer nu mer forskning som visar 
att maten vi äter kan förebygga några av våra största folksjukdomar. Därför känns det självklart 
att de cirka 9 miljarder kronor som varje år går till råvaror i den offentliga sektorn ska läggas 
på näringsrik och god mat som gör oss friskare, inte tvärtom.

Enligt en uppskattning från Socialstyrelsen ris-
kerar var fjärde svensk att dö i förtid på grund 
av ohälsosamma kostvanor. Den offentliga ma-
ten spelar en avgörande roll i att förbättra denna 
prognos, eftersom det varje dag serveras cirka 3 
miljoner måltider inom vård, skola och omsorg.  

En av de största anledningarna till att vi äter fel 
idag är okunskap1, samtidigt som forskning tyd-
ligt visar att många av vår tids största folksjukdo-
mar kan förebyggas med hjälp av rätt mat. Därför 
känns det självklart att de omkring 9 miljarder 
kronor2 som varje år går till råvaror i offentlig regi 
ska läggas på näringsrik, god mat som bidrar till 
att människor blir friskare. Men för att fler ska få 
möjlighet att lägga hälsosam mat på tallriken be-
höver vi få bättre inblick i vilka möjligheter och 
utmaningar som de offentliga köken står inför.  

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-bara-en-tiondel-av-svenskarna-ater-halsosamt
2 https://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/livsmedel/?fbclid=IwAR02A0yrg6Gor-5vrY2jPBMF3wXLbRZKC6QOFe7QHB
sbHYncqw5df1SJFWw

Kvalitén på kosten som idag serveras runt om i 
landet varierar väldigt. Men det betyder å andra si-
dan att det också finns många fantastiska exempel 
på bra mat som inte kostar stora summor pengar. 
Frisk Mat har som ambition att lyfta dessa goda 
exempel och på så vis föra vidare inspiration som 
gör näringsrik och aptitlig mat tillgänglig för fler. 

Den här rapporten syftar till att ge djupare kun-
skap och insikter i hur den offentliga maten är or-
ganiserad samt vilka utmaningar och möjligheter 
som finns. Hur ser egentligen ansvarsfördelning-
en, planeringen och näringsberäkningen ut? An-
ser matlagare och kostchefer att de har inflytande 
över att påverka maten och dess näring? Önskas 
mer inspiration och kunskap för att laga hälso-
sam mat, och minska matsvinnet? Det är några av 
de frågor rapporten ger svar på.
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 1.

Vem och vad påverkar den offentliga 
maten?
Undersökningarna som Frisk Mat genomfört visar tydligt att det idag inte finns ett standardi-
serat sätt att arbeta gällande hur kosten planeras och organiseras inom den offentliga sektorn. 
Arbetssättet och titlarna på personer som arbetar med maten varierar stort i olika kommuner 
och regioner. Det skiljer sig även avseende vem som egentligen ansvarar för planeringen av 
maten. 

Vem och vad påverkar den offentliga maten?

Ansvaret att planera den offentliga maten är idag 
delat mellan kostchef och matlagare. Tre av fyra 
matlagare uppger att det ingår i deras arbetsupp-
gifter men även 54 procent av kostcheferna säger 
att de arbetar med matplaneringen. Det kan tol-
kas som att en stor del av planeringen sker i sam-
arbete mellan kostchefer och matlagare, eller att 
man ansvarar för olika delar av planeringen. När 
det kommer till vem som beställer maten så upp-

ger åtta av tio matlagare att de ansvarar för detta. 
Det skiljer sig även mellan kommunerna vilka tit-
lar man använder för den som är ytterst ansvarig 
för maten i kommunen. Titeln kostchef är vanligt 
förekommande, men har olika betydelse beroen-
de på organisation. I vissa fall är kostchefen högst 
ansvarig med personalansvar över de som plane-
rar menyerna, och i andra fall är kostchefen en-
samt ansvarig över menyplaneringen.
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Nära åtta av tio matlagare beställer maten själva
Figur 1.

Fråga: Inom ramen för er verksamhet, vilka moment utför du?

Svarande: 125 matlagare
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” Som kostchef är jag helt övergripande högsta chefen för 
kosten inom barn och utbildning. Men en del heter ju kostchef som 
är ute på enheterna men jag är den som är övergripande ansvarig 
för budget på nästan 200 miljoner. Jag har en massa kökschefer 
under mig, som säkert heter kostchefer på andra ställen. En del är 
måltidschefer, en del är verksamhetschefer, förvaltningschefer, 
servicechefer. Det finns så många olika titlar. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

Så sätts menyerna
Kostcheferna säger att arbetet med att sätta me-
nyer sker i cykler om antingen cirka 6-8 veckor 
eller terminsvis. Den som ansvarar för planering 
av menyerna är i regel antingen utbildad kosteko-
nom eller kock med tidigare erfarenhet av arbete 
inom storkök. I vissa fall sker framtagningen av 
menyerna i samarbete mellan utbildad kock och 
dietist. Nya idéer på maträtter tas fram i samarbe-
te med kockar, grannkommuner eller vissa leve-
rantörer som delar inspirationsmaterial. Kostche-
ferna understryker att det är viktigt att nya recept 
provlagas innan de hamnar på menyn, för att 
säkerställa att de fungerar att tillaga i stora vo-
lymer. Det skapas ofta gemensamma menyer för 
att säkra att alla verksamheter inom kommunen 
håller samma kvalité och standard. Man följer 
alltså samma recept som tagits fram och närings-
beräknas av kostchefen i regionen. Tillbehören 
kan däremot skilja sig åt mellan köken, men det 
finns alltid riktlinjer kring att tillhandahålla rå-
kost, dock inte vilka specifika grönsaker. 

Fler än åtta av tio verksamheter svarar att de ser-
verar knäckebröd, grönsaker, fullkornsbröd och 
frukt som frukost, mellanmål eller fika. Närmare 
hälften av dem serverar dock även kakor och bullar.

Personalbrist hindrar att maten tillagas från 
grunden 
Kommunerna har oftast ett antal tillagningskök 
och mottagningskök. Det är tillagningsköken som 
ansvarar för att laga den varma maten som sedan 
levereras ut till mottagningsköken. Mottagnings-
köken ansvarar i sin tur för att tillreda tillbehö-
ren, exempelvis pasta, ris eller råkost. Kostchefer i 
mindre kommuner och glesbygd uppger att de har 
problem att rekrytera kökspersonal. Det påverkar 
tyvärr möjligheten att laga mat från grunden även 
om de ofta skulle vilja göra det. Dessvärre leder 
bristen på personal till att man inte ser en annan 
lösning än att ha en hög andel färdiglagad mat. 

Vem och vad påverkar den offentliga maten?
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Knäckebröd, grönsaker och mörkt bröd serveras 
i nästan alla verksamheter enligt matlagarna
Figur 2.

Fråga: Vilka av följande produktkategorier brukar ni servera som mellanmål, fika eller frukost?

Svarande: 125 matlagare

” Jag hoppas kunna bidra till en förändrad uppfattning om att 
ekologiskt och närproducerat måste vara lika med dyrt. Vi har många 
relativt outforskade nordiska råvaror som inte behöver vara kost-
samma och som kan användas  eller  vara basen i många rätter – 
såsom gråärtor och lupinbönor. Eller varför inte något så enkelt som 
svenska havregryn och helt korn.”

Frida Ronge, stjärnkock och ambassadör för Frisk Mat
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Ekologiskt och närodlat upplevs dyrt
Oftast har kostchefen inte en budget för varje 
måltid, utan snarare en övergripande budget som 
fördelas över en längre tid. Hur man håller nere 
kostnaderna varierar mellan kommunerna. Vissa 
väljer billigare maträtter som exempelvis sop-
pa eller korvgryta för att komma ned i kostnad. 
Medan andra har valt en annan väg, där de an-

vänder mer grönsaker och vegetarisk protein för 
att samtidigt bli mer klimatsmarta. Många kost-
chefer nämner att det är dyrt att välja ekologiskt 
och närodlat, och att de dessvärre drar ner på de 
alternativen. En del kommuner väljer ändå att ta 
den kostnaden men försöker spara pengar på 
andra sätt. 

Vem och vad påverkar den offentliga maten?
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 2.

Näringsrik mat, kostrekommendationer 
och riktlinjer

Det råder en brist på samverkan kring att planera och servera näringsrik mat i landet. Dels 
mellan kostchef och personer som jobbar med den dagliga verksamheten, men även kostchefer 
emellan, i arbetet med Agenda 2030. Kostcheferna önskar även större insyn i måltidsplane-
ringen av frukost och mellanmål. Bland matlagarna anser hälften att de får tillräckligt med 
fortbildning, men de saknar ett standardiserat sätt att arbeta för alla enheter. Många matlagare 
menar att de har stor påverkan på maten och näringsinnehållet. Även om de flesta måltiderna 
idag näringsberäknas så hamnar också ett ansvar på individen som äter den. Detta eftersom 
beräkningen utgår ifrån allt som erbjuds och inte vad som faktiskt hamnar i magen.

Näringsrik mat, kostrekommendationer och riktlinjer

En stor del av kostcheferna upplever utmaningar 
kopplat till den generella samverkan kring maten. 
Fyra av tio uppger däremot att de har gemensam-
ma verksamhets- och planeringsmöten ungefär 
en gång i månaden, vilket underlättar samarbetet 
kring kosten.

Enligt Livsmedelsverket saknas det ofta kunskap 
bland befolkningen kring vikten av att äta hälso-
samt.1 Bristen på kunskap kring god kosthållning 
kan påverka hur föräldragrupperna ställer sig till 
maten på skola och förskola. Det kan även påver-
ka hur samsynen ser ut mellan kostchef och mat-
lagare. Här blir Livsmedelverkets riktlinjer kring 
exempelvis näringsintag och socker viktiga för 
kostcheferna att utgå ifrån, samt för att kunna 
redovisa för föräldragrupper eller anställda varför 
man väljer en viss rätt över en annan. 

Kostchefen främst ansvarig för 
näringsinnehållet
Fler än åtta av tio kostchefer uppger att de nä-
ringsberäknar den mat som serveras inom sin 
kommun eller region. Det är mer ovanligt att 
matlagarna näringsberäknar maten – ungefär var 
tredje matlagare svarar att det ingår i arbetsupp-

1 https://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-bara-en-tiondel-av-svenskarna-ater-halsosamt

gifterna. Samtliga kostchefer som djupintervjuats 
svarar att de utgår ifrån Livsmedelsverkets rikt-
linjer. Det är även kostcheferna som har yttersta 
ansvaret för att de lagade måltiderna följer rikt-
linjerna.

av kostcheferna uppger att 
de näringsberäknar lunchen 
för verksamheterna och mer 
än hälften näringsberäknar 

middagen. Däremot är det bara två av tio kostche-
fer som näringsberäknar mellanmålen.

” Vi följer Livsmedelsverkets rekommenda-
tioner så mycket som möjligt och jag hänvisar i 
alla fall alltid till det. Det är det jag följer för att 
inte hamna i en situation där det är mitt tycke 
och smak som person som avgör utan detta är 
rekommendationer som man kör överallt. Det 
är rätt skönt att ha det i ryggen. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju
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Mellanmål och frukost är de mål som i högst ut-
sträckning planeras ute på verksamheterna. Cirka 
sex av tio frukostar och mellanmål planeras av 
någon annan än kostchefen. Det kan leda till ett 

sämre näringsinnehåll än övrig mat i verksam-
heten, då kunskapen och utbildningen om nä-
ringsrik kost generellt är lägre än hos kostchefen, 
som ofta är utbildad kostekonom.

Näringsrik mat, kostrekommendationer och riktlinjer
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Lunch är vanligaste målet att beställa och planera i verksamheterna enligt matlagarna 
Figur 3.

Ett stort ansvar för näringsinnehållet hamnar på 
individen som äter maten, eftersom näringsbe-
räkningen oftast utgår ifrån att individen äter av 
allt som finns att erbjuda, inklusive tillbehör som 
råkost och mackor. Kostcheferna är tydliga med 
att de inte kan ta ansvar för vad individen faktiskt 
väljer att äta av, eller hur stor mängd som äts av 
varje tillbehör. Därför är det också svårt att säker-
ställa att varje person får i sig näringsriktig mat. 

Ungefär sju av tio matlagare uppger att de har en 
stor påverkan på vad som serveras. Många kost-
chefer önskar däremot mer insyn och kontroll 
över frukost och mellanmål, för att se till att de 
riktlinjer de satt upp faktiskt efterföljs.

Endast ett fåtal av matlagarna uppger att de inte alls kan påverka vad som serveras
Figur 4.

Fråga: Upplever du att du personligen har möjlighet att 
påverka det som serveras till frukost, mellanmål, lunch, 
fika och middag? 
Svarande: 125 matlagare

1   Vilka måltider planerar du? 
2   Vilka måltider beställer du till? 
3   Tillagar du själv något av följande mål i eget kök?

Svarande: 125 matlagare
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” Målet är att det 2020 ska vara 75% ekologiskt eller 
ursprungsmärkt Sverige, sedan ska minst 30% av det 
svenska vara ekologiskt, 40% från närområdet. Enligt 
Agenda 2030 ska ju matsvinnet minska med 30% .”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

Stora skillnader i arbetet kring Agenda 2030
Agenda 2030 är de 17 globala mål som satts upp 
av FN för hållbar utveckling sett till hälsa, mil-
jö och mänskliga rättigheter. Bland de mål som 
påverkar kosthållningen i offentlig verksamhet 
finns bland annat målen om god hälsa och väl-
befinnande, hållbar konsumtion och produktion, 
hav och marina resurser samt ekosystem och bio-
logisk mångfald. Många kostchefer uppger att de 
aktivt arbetar med Agenda 2030. Bland de som 
inte gör det är det en stor andel som avser att 
påbörja arbetet, men som ännu inte hunnit. Det 
finns även de som inte insett att det är en fråga 
som rör deras verksamhet, utan tror att det en-
dast handlar om klimatarbete. 

Det råder även en brist på samverkan och kun-
skap verksamheter emellan i arbetet med Agenda 
2030. Det är stor variation i insats och ambitions-
nivå, men få har kunskap om hur andra arbetar 
med frågan. 

Vissa offentliga kök arbetar mycket aktivt med 
matsvinn, både sett till tallrik och servering. De 
här verksamheterna väger den mat som kastas 
och följer upp över tid. Resultatet har i vissa fall 
gjort att man förändrat sina arbetssätt.

I slutändan är faktorer som budget och feed-
back mer centrala att följa upp än närings-
innehållet. 91 procent av matlagarna uppger 
att de följer upp den feedback de får om ma-

ten. Nästan åtta av tio följer upp budgeten i 
verksamheten, medan 67 procent följer upp 
näringsinnehållet i den serverade maten.

Näringsinnehåll är den aspekt som i minst utsträckning följs upp enligt matlagarna
Figur 5.

Fråga: Vilket av följande aspekter följer ni upp gällande maten som ni serverar i er verksamhet?

Svarande: 125 matlagare
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 3.

Maten inom förskola och skola

Utmärkande för förskola och skola jämfört med övrig offentlig verksamhet är hur flitigt man 
arbetar med näringsinnehållet. Framförallt anser kostchefer inom skola och förskola att det 
är extra viktigt att få ner sockerinnehållet i måltiderna. Överlag anser kostcheferna att maten 
även fyller syftet att uppfostra eleverna i vikten av en god kosthållning. I skola och förskola är 
det främst luncherna som planeras och näringsberäknas. Kostcheferna önskar dock större insyn 
i hur verksamheterna planerar frukost och mellanmål, för att kunna se till att rådande riktlinjer 
efterföljs.

Maten inom förskola och skola

Inom skola och förskola anser en stor del av 
kostcheferna att maten har en större roll än att 
bara mätta magen. Maten ger även en möjlig-
het att undervisa och uppfostra barnen i vikten 
av en god kosthållning. Genom att introducera 
dem till andra smaker och näringsrik mat hoppas 
de kunna ge dem verktyg att ta med sig ut i livet.

Sockret – den stora utmaningen
De flesta kommuner har riktlinjer för hur myck-
et socker maten som serveras får innehålla. 
Sockret är även något kostchefer och matlagare 
inom förskola och skola arbetar med att hålla så 
lågt som möjligt när de planerar kosten.

Trots detta uppstår det emellanåt situationer 
där riktlinjerna är svåra att hålla. I vissa fall kan 
det röra sig om att de menyer och restriktioner 
som satts upp inte efterföljs av personalen. Det 
förekommer till exempel att personal i verk-
samheten, i all välmening, serverar sockriga 
måltider.

Främst finns utmaningar när det kommer till 
frukost och mellanmål, som är de måltider kost-
cheferna i minst utsträckning planerar. Ungefär 
sex av tio kostchefer planerar frukost och mellan-
mål, medan hela 97 procent planerar luncherna. 
Endast 24 procent av kostcheferna näringsberäk-
nar frukosten, och bara två av tio av alla mellan-
mål är näringsberäknade. Flera kostchefer uppger 

att det finns ett behov av ökad insyn i planeringen 
av frukost och mellanmål, för att se till att rikt-
linjerna de satt upp faktiskt efterföljs i verksam-
heten.

” Ju tuffare regler Livsmedelsverket kan 
sätta upp, desto bättre är det för oss när vi 
hamnar i diskussion med föräldrar, att vi alltid 
kan hänvisa till att det är detta vi ska jobba 
med. Vi äter lätt fel hemma och då är det inte 
bra om vi också äter fel mat i skolan, då blir 
det för ofta.”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

” Skolorna har ju sin kostpolicy där man ska 
undvika söta saker. Det är många år sedan 
man strukturerade om det. Och sedan är det 
de nyckelhålsmärkta produkterna och så. Det 
serveras inga efterrätter eller sådant i skolan 
och i den vanliga maten är det inte mycket 
socker.”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju
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Sex av tio kostchefer planerar frukost och mellanmål i förskola och skola
Figur 6.

Fråga: Vilka måltider planerar du?

Svarande: 111 kostchefer inom skola och förskola

Lunchen i skolan och förskolan är den måltid som i störst utsträckning näringsberäknas 
av kostcheferna
Figur 7.

Fråga: Näringsberäknar du de måltider som du planerar? Om ja, vilka?

Svarande: 111 kostchefer inom skola och förskola
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Utmaningar i samsynen med verksamheten
Flera kostchefer inom skola och förskola upple-
ver påtryckningar från både pedagoger och för-
äldragrupper kopplat till kosten. Föräldrarna och 
pedagogerna saknar den utbildning i kost och nä-
ringslära som kostchefen har, och utgår ofta ifrån 
sina personliga preferenser när de tycker till om 
vad barnen ska äta. Ofta är det vegetarisk kost och 
minskat köttinnehåll som ger upphov till oenighet.

Framförallt gäller detta de måltider som planeras 
av verksamheterna själva. Trots tydliga riktlinjer 
gällande exempelvis sockerinnehållet förekom-
mer det att onyttiga mellanmål serveras ändå. 

Kostcheferna uppger även att de ibland får göra 
avkall på sina egna önskemål, då det är viktigt att 
servera barnen mat de faktiskt äter. Om barnen 
inte tycker om maten äts den inte upp, vilket både 
påverkar hur riktig näringsberäkningen blir samt 
hur mycket svinn som uppstår i verksamheten.

Matlagare i skola och förskola upplever att 
de kan påverka 

av matlagarna inom skola 
och förskola uppger att de 
på något vis kan påverka 
vad som serveras. Sju av tio 

matlagare upplever även att de får tillräckligt med 
fortbildning inom näringslära från sin nuvarande 
arbetsgivare. 91 procent är däremot intresserade 
av att få ytterligare inspiration i sin matlagning. 
Främst är de intresserade av inspirerande fakta 
och informationsmaterial om näringslära, samt 
näringsberäknade recept.

” Vi vill att de ska äta mer vegetariskt och fiskgratäng. Fiskgratäng 
går ju inte hem så jättemycket. Då har vi kanske valt bort fiskgratäng 
och byter ut den mot panerad fisk, för då äter de åtminstone fisk. Så 
här måste vi väl göra en sådan kompromiss, för köket har sagt att det 
var mycket svinn den dagen. Sedan pannkakor är en superpoppis rätt, 
det är ju inte så jättemycket näring i den men vi vill ändå ha den för 
det tycker de om. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

Maten inom förskola och skola
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 4.

Maten inom äldrevården

Inom äldrevården är det viktigaste att få i de boende tillräckligt med energi. Bristen på aptit 
och skepsisen mot främmande smaker är en utmaning för kostcheferna när det kommer till att 
planera näringsrika måltider. I slutändan anses det viktigaste vara att de boende får i sig så 
mycket mat som möjligt, varför man inte är lika restriktiv med fika och mellanmål med högt 
sockerinnehåll. Vegetarisk kost bortprioriteras också i högre utsträckning, då man utgår ifrån 
att de boende har svårt för att prova på saker de inte är bekanta med. Matlagare inom äldrevår-
den är också de som i högst utsträckning anser sig ha inflytande över vad som serveras. Liksom 
i de andra verksamheterna är det främst luncherna som näringsberäknas.

För kostchefer inom äldrevården är sma-
ken och aptiten hos de boende en stor ut-
maning. Det rör sig om gamla människor 
som många gånger ätit på ett visst sätt 
hela sitt liv, och som inte nödvändigtvis 
är pigga på att testa på nya saker. Därför 
anpassas menyn ofta till att innehålla 
rätter och smaker som känns igen och 
uppskattas. Detta gör även att vegetarisk 
kost sällan prioriteras.

Hellre högt sockerinnehåll än tomma magar
Eftersom aptiten är en utmaning finns inga hårda restriktioner kring sockerinnehållet. Att servera fika 
och efterrätter, som har ett högt energiinnehåll, kan öka aptiten och få de boende att äta mer än de 
annars skulle. Att få i dem mat och energi överhuvudtaget anses viktigare än näringsinnehållet.

Särskilt fokus är det på att få i de äldre 
så mycket fett och protein som möjligt. 
Kostcheferna inom äldrevården följer 
Livsmedelsverkets riktlinjer och närings-
beräknar därefter. Om den boende inte 
tycker om maten som serveras erbjuds 
någonting annat, för att denne ska få i sig 
någon näring överhuvudtaget. Detta gör 
näringsberäkningen knepig.

Maten inom äldrevården

” Till de äldre är det skillnad, det gäller framförallt 
att få dem att äta. Där får de vad de tycker om helt 
enkelt. Förr var det bara kaffe och kaka till fikat och 
det försöker man ändra till lite fler näringsriktiga 
mellanmål. Men de får vad de tycker är gott, kaffe-
bröd och sådant. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

” Sedan handlar det till syvende och sist om att 
det ska hamna i magen. Vi kan näringsberäkna hur 
mycket vi vill men om 84-åriga Elsa inte äter upp 
maten spelar det ändå ingen roll. Om hon sitter och 
petar och bara äter en halv köttbulle, det är inget 
vi kan göra åt på det sättet.”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju
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Stor möjlighet att påverka
Matlagare inom äldrevården upplever i högre ut-
sträckning än kollegor i förskola, skola och sjuk-
vård att de har en möjlighet att påverka maten 
som serveras i verksamheten. 74 procent av alla 
matlagare inom äldrevården anser att de i stor ut-
sträckning kan påverka vad som serveras.

Matlagarna inom äldreomsorgen är de som i störst utsträckning uppger att de har stor 
möjlighet att påverka maten 
Figur 8.

Fråga: Upplever du att du personligen har möjlighet att påverka vad som serveras till frukost, mellanmål, 
lunch, fika och middag?

Svarande: 125 matlagare

” Inom äldreomsorgen förekommer en 
hel del traditionellt fikabröd, som bullar 
och kakor. Jag ser stor potential att ersätta 
i varje fall en del med mer näringsrika och 
välsmakande alternativ. Det behöver varken 
vara svårt eller dyrt. Här kommer jag kunna  
bidra med en hel del inspiration och tips.”

Fredrik Eriksson, prisbelönt kock 
och ambassadör för Frisk Mat
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Kostchefer inom äldrevården planerar främst lunch och middag för verksamheterna. 94 procent 
planerar lunchen, medan endast 27 procent planerar vad som serveras till fika. 

Var fjärde kostchef planerar fika för äldrevården
Figur 9.

Fråga: Vilka måltider planerar du?

Svarande: 89 kostchefer inom äldrevården

Trots att över 90 procent av alla kostchefer planerar både lunch och middag, så näringsberäknas lun-
chen i större utsträckning än middagen. Nio av tio kostchefer inom äldrevården säger att de näringsbe-
räknar denna måltid medan sju av tio som näringsberäknar middagen.

Nio av tio kostchefer näringsberäknar luncherna som de planerar inom äldrevården 
Figur 10.

Fråga: Näringsberäknar du de måltider som du planerar? Om ja, vilka?

Svarande: 89 kostchefer inom äldrevården

Maten inom äldrevården
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 5.

Maten inom sjukvården

Det främsta fokuset för kostchefer inom sjukvården är att få patienter med låg eller ingen aptit 
att äta något alls. Därför fokuserar de inte lika mycket på näringsinnehållet, som de inom skola 
och äldreomsorg. Detta syns bland annat i att sjukvården i lägst utsträckning uppger att de ser-
verar grönsaker till sina patienter. En utmaning är att kostcheferna upplever att de ibland kan 
få obefogad kritik, då det för utomstående kan vara svårt att förstå att det centrala är att få pa-
tienter utan aptit att äta något överhuvudtaget. Kostchefer inom sjukvården är även den grupp 
som i lägst utsträckning upplever att de kan påverka vad som serveras, och där flest uppger att 
de inte får tillräckligt med fortbildning. 

Maten inom sjukvården

Aptiten viktigare än näringsinnehållet
Inom sjukvården jobbar kostcheferna med ut-
maningen att få patienterna att äta. Eftersom 
det rör sig om personer som på något vis är sju-
ka, kan aptiten i många fall brista eller utebli 
helt. Det innebär att kostcheferna inom sjuk-
vården inte alltid tycker att näringsinnehållet är 
det viktigaste när de planerar måltiderna.

Kostcheferna upplever även att de kan få obefo-
gad kritik för kvalitén på maten som serveras. Det 
grundar sig i att det kan vara svårt för andra att 
förstå utmaningarna med att få i patienterna nå-
got överhuvudtaget.

Detta visar sig även i hur många av kostchefer-
na inom sjukvården som näringsberäknar kosten, 
jämfört med de inom skola, förskola och äldre-
omsorgen. Åtta av tio kostchefer inom sjukvården 
uppger att de näringsberäknar lunchen, och sex 
av tio näringsberäknar middagen. Det kan ställas 
mot att över 90 procent av alla kostchefer inom 
skola, förskola och äldreomsorgen beräknar lun-
cherna utifrån näringsinnehåll.

” Det är klart att det spelar roll vad man 
stoppar i magen, men det viktiga här är att 
man äter någonting. Då kan det vara bättre 
att äta glass än att äta ingenting. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju

” För det första så måste maten komma 
till magen för att överhuvudtaget göra någon 
nytta. Jag vet inte om just näringsrik mat är 
nummer ett. Jag skulle inte gradera det som 
superviktigt, även om det såklart är viktigt. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju



Åtta av tio kostchefer näringsberäknar lunchen som de planerar inom sjukvården
Figur 11.

Fråga: Näringsberäknar du de måltider som du planerar? Om ja, vilka?

Svarande: 11 kostchefer inom sjukvården
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Minst möjlighet att påverka bland 
matlagarna
Matlagarna inom sjukvården är även den grupp 
som i minst utsträckning anser att de kan påverka 
vilka måltider som serveras. 14 procent uppgav 
att de inte har någon möjlighet att påverka alls. 
Matlagarna inom sjukvården uppgav i mindre 
utsträckning än de andra sektorerna att de har 
liten eller stor påverkan. Matlagare inom sjuk-
vården har även lägst andel som anser att de får 
tillräcklig fortbildning. Endast hälften uppgav att 
de får tillräcklig utbildning inom näringslära, till 
skillnad från 84 procent av alla matlagare inom 
äldrevården.
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Matlagare inom sjukvården är de som i minst utsträckning anser sig ha stor möjlighet 
att påverka maten
Figur 12.

Fråga: Upplever du att du personligen har möjlighet att påverka vad som serveras till frukost, mellanmål, lunch, fika och 
middag?

Svarande: 125 matlagare

Minst andel grönsaker
Sett till vilken typ av produkter som serveras, 
står sjukvården för den lägsta andelen grönsa-
ker. 67 procent uppger att de serverar grönsaker, 
motsvarande siffra för skola och förskola var 96 
procent. Däremot serveras det jämförelsevis mer 
knäckebröd, frukt och osötad yogurt i sjukvården 
än i äldrevården. 

Maten inom sjukvården
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 6.

Behovet av kunskap och inspiration

Frisk Mat arbetar med att bygga en kostnadsfri digital inspirationsplattform, där kostchefer och 
de som planerar och lagar maten ska erbjudas kostnads- och näringsberäknade recept, samt tips 
och fakta kopplat till näringsrik mat. Plattformen möjliggör också kunskapsutbyte bland kolle-
gor i de offentliga köken runt om i landet. Därför har det nuvarande läget kartlagts, kopplat till 
aktuell fortbildning och intresset för digitala plattformar och ett community. Mer än hälften av 
alla kostchefer anser att de får tillräcklig fortbildning från sin arbetsgivare. Trots det är nio av 
tio intresserade av ett digitalt community för utbyte av inspiration och recept. Mest inspiration 
får de i dagsläget av sina kollegor, och de är mycket intresserade av att få ta del av goda exempel 
och skapa kontakt med andra offentliga kök. 

Behovet av kunskap och inspiration

FRUKOST MELLANMÅL LUNCH MIDDAG FIKA
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Kollegorna är största inspirationskällan enligt matlagarna
Figur 13. 

Från vilka av följande hämtar du/får du idag inspiration till matlagning i ditt yrke? 

Svarande: 125 matlagare

Kollegorna den största inspirationen för 
matlagare idag
Sex av tio matlagare upplever att de i dag får till-
räcklig fortbildning inom näringslära. Resurserna 
för utbildning varierar mycket, då vissa verksam-
heter verkar ha en stor budget för fortbildning 
medan andra ingen alls.

Flera uppger också att de gått gratis utbildning-
ar i samarbete med sina leverantörer, som ett 
sätt att få inspiration och ny kunskap.

Trots detta är kollegorna fortfarande den största 
inspirationen. Det säger 75 procent av matlagar-
na. Ungefär sex av tio får inspiration från tidning-
ar eller böcker, medan 53 procent idag hittar in-
spirationen på receptsidor.

” Vi använder våra leverantörer emellanåt för 
utbildning. För ett år sedan hade vi vegetarisk 
matlagning och fisk, de fick laga lite olika rätter 
tillsammans med våra leverantörer. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju



· 24 ·

FRISK MAT-RAPPORTEN

Stort intresse för ett community 
Syftet med den kostnadsfria digitala inspirations-
plattformen för kostchefer och matlagare som 
Frisk Mat arbetar för att ta fram är att ha ett brett 
utbud av såväl utbildningsmaterial inom närings-
lära som inspirerande recept och tips för hur man 
kan minska sitt matsvinn. Nio av tio kostchefer 
uppger att de skulle vara mycket eller delvis in-
tresserade av att ta del av en plattform/communi-
ty som Frisk Mat. 86 procent av dessa skulle vara 

intresserade även om inköpen och planeringen 
skulle behöva göras på en annan plattform.  

Bland matlagare är intresset också stort där sju av 
tio skulle vara mycket eller delvis intresserade av 
ett digitalt community. Runt två av tre matlagare 
är specifikt intresserade av att ta del av svinntips 
och ungefär lika många skulle vilja få inspireran-
de fakta om näringslära.

Behovet av kunskap och inspiration
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Nio av tio kostchefer är intresserade av ett digitalt community
Figur 14.

 

Fråga: Tänk dig ett kostnadsfritt 
community/digital plattform från en ideell 
organisation som följer Livsmedelsverkets 
näringsrekommendationer. På plattformen kan 
du ta del av beprövade recept för storkök och 
dela information eller inspiration med andra 
som har liknande arbetsuppgifter som du. Hade 
detta varit intressant för dig och er verksamhet?

Svarande: 161 kostchefer

Många är intresserade av att få inspiration kring 
hur andra storkök arbetar. Man vill gärna ta del av 
goda exempel på hur man kan arbeta med maten 
i storkök, och önskar gärna kunna få möjlighet att 
kontakta varandra. Drygt sju av tio kostchefer och 
matlagare anger att det skulle vara intressant att 
få ta del av näringsberikade recept.
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Stort intresse för matinspiration bland matlagare
Figur 15.

Fråga: Hur intresserad är du att få inspiration till      
matlagning och näringslära i din yrkesroll?

Svarande: 125 matlagare

Behovet av kunskap och inspiration

” Det är den bästa utbildningen tror jag, när man får ta del av vad andra 
kök gör. Om andra kök har provat bra vegetariska recept så borde det gå för 
oss också. Det är lite skillnad när det kommer från en fabrikör, de skickar 
ibland fina recept också men då är det inte säkert att de är barnvänliga, att 
det kommer gå hem hos barnen. ”

Citat från Kostchef, kvalitativ telefonintervju
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Kostcheferna ser att information om näringslära 
skulle kunna användas som grundmaterial för in-
terna utbildningar med verksamheterna, som ett 
sätt att öka samsynen och kompetensen kring nä-
ringslära. För skola och förskola skulle det även 
vara relevant att kunna ta fram receptkort som 
skolbarnen kan ta med och laga hemma eller un-
der hemkunskapsundervisningen.

Många lyfter även att det är viktigt att Frisk Mats 
plattform blir målgruppsindelad, så det blir tyd-
ligt för respektive grupp vilket material de ska 
använda.
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Om Frisk Mat

Frisk Mat är en ideell förening som jobbar för att all mat som serveras inom skola, vård och 
omsorg i Sverige ska hålla samma höga kvalité, följa de Nordiska näringsrekommendationerna, 
smaka gott och se aptitlig ut. 

Vi ser de omkring 3 miljoner offentliga måltider 
som serveras varje dag som en fantastisk utbild-
ningsinsats – serveras du god och näringsrik mat 
äter du inte bara bra för stunden utan får samti-
digt kunskap att ta med dig hem. Det vi lär barn 
och unga att äta tidigt påverkar i stor utsträck-
ning deras kunskap om och syn på vad som ut-
gör en ”normal” kost. Något som, som sagt, sedan 
följer med dem genom  hela livet. Kosten är också 
en otroligt viktig del i vården av äldre och sjuka 
personer. Näringsrik och aptitlig mat kan vara 
direkt avgörande för en persons välmående och 
hälsa. Vi kan hjälpa alla pojkar och flickor, sjuka 
och äldre att förstå vad och hur de ska äta för att 
leva ett hälsosammare liv, minimera risken för 
livsstilsrelaterade sjukdomar och samtidigt bidra 
till en bättre miljö. 

Frisk Mat skapar verktyg till de som dagligen job-
bar med måltiderna inom skola, vård och omsorg 
för att maten ska bli mer näringsrik och aptitlig. I 
vårt arbete ser vi en tydlig koppling mellan vad vi 
vill åstadkomma med Frisk Mat och de politiska 
målen i Agenda 2030. Vår övertygelse är att om 
maten inom skola, vård och omsorg  är näringsrik 
kan det bidra till både bättre hälsa, jämlikhet och 
miljö i Sverige.

Vi har sett bevis på kraften att påverka på gräs-
rotsnivå genom våra anhängare över hela Sveri-
ge, som precis som vi brinner för värdet av bätt-
re mat. Stödet kommer från privatpersoner men 
också de berörda yrkesaktiva som sjuksköterskor, 
läkare, lärare, storkökskockar, förskolepedagoger 
och omsorgspersonal.

Därför behövs Frisk Mat

• Förbättra folkhälsan och bromsa livsstilsrelaterade sjukdomar

• Jämlik och näringsrik offentlig mat för alla oavsett socioekonomisk 
bakgrund

• Utbildningsmöjlighet i vad som är näringsrik kost



Det är mycket stor variation i kvalitén på maten som serveras för våra skat-
tepengar. Med andra ord finns det många goda exempel på bra kost som inte 
kostar mer pengar – låt oss göra detta tillgängligt till fler!

Visste du att?

• Varje dag serveras cirka 3 miljoner skattefinansierade måltider   
i vård, skola, omsorg

• Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar kraftigt

• 25% av alla svenskar riskerar att dö i förtid på grund av osunda 
kostvanor

• Kostnaden för bara råvarorna uppgår till över 9,7 miljarder kronor/år 

• En av de viktigaste anledningarna till att vi äter fel idag är 

Begreppet “frisk mat” 
= Skattefinansierad mat som 
följer de Nordiska näringsre-
kommendationerna, smakar 
gott och ser aptitlig ut.

!

Vill du komma i kontakt med oss?

Allmänna frågor: info@friskmat.se

Pressfrågor: press@friskmat.se

mailto:info%40friskmat.se?subject=Fr%C3%A5ga
mailto:press%40friskmat.se?subject=Pressfr%C3%A5ga


FRISK MAT-RAPPORTEN
En kartläggning genomförd av den ideella 

föreningen Frisk Mat om arbetet, roller 
och behov inom offentliga storkök.

www.friskmat.se

http://www.friskmat.se

