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FÖRORD

Ett litet steg i det stora hela men ett jättesteg för Malmö! Att vi idag har en
handbok om det vi kallar för collective action – ett gemensamt åtagande för mat
i vår stad – känns fantastiskt. I början av januari när vi började denna resa,
förstudien om att skapa en lokal matstrategi i Malmö, var det svårt att se skogen
för alla träd. Men nu är vi här och vi är så glada över att du kan sitta där du är
och läsa detta.
Vi har kommit långt – mycket tack vare collective action – men resan har bara
börjat. Denna handbok är lika mycket verktyg för oss i Malmö som den är för vem
som helst, var som helst. Vårt mål är att bidra med inspiration och konkreta råd
om hur man kan komma igång med ett gemensamt matarbete inom staden på ett
dynamiskt och inkluderande sätt med hänsyn till den förändrade världen.
Den här handboken är ett första steg för staden Malmö att formulera en
gemensam vision kring matfrågorna i vår stad. Även om förstudien utfördes av
ett team på miljöförvaltningen har vi varit väldigt måna om att inkludera och
välkomna livet och människor i vår stad in i arbetet och där har vi lyckats.
Miljöförvaltningen vill inte äga varken processen eller resultatet. På samma sätt
som det borde vara en självklarhet att vi alla har rättighet till god mat, borde vi
alla även ha rättighet att ha olika tankar om matfrågor i den omgivning vi lever i.
Vi hoppas därför att denna handbok kan framkalla någonting hos dig; idéer,
inspiration, råd, frågor, kritik – vi välkomnar allt. Vårt mål var att skapa ett
levande arbetsdokument och ett dynamiskt verktyg. Det är tillsammans
– genom collective action – som vi kan och ska fortsätta finslipa metoden.
Använd denna handbok som ett grundrecept: om du känner dig osäker kan du
följa den noga, men vi uppmuntrar dig till att ha den som bas; som ett stöd till
dina egna preferenser, din egen omgivning och din egen stad.
Smaklig läsning!
Carlos Rojas Carvajal, projektledare på miljöförvaltningen, Malmö stad
Teamet på miljöstrategiska avdelningen på miljöförvaltningen, Malmö stad
Processledarna & matsystemstrategikonsulterna Edith Salminen & Emil Bruun Blauert
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Utgångspunkt

SAMMANHANGET

VEM, VAR, HUR & VARFÖR?
Allt började med en förstudie om att skapa en lokal livsmedelsstrategi som stöd till de redan existerande livsmedelsstrategierna på regional och nationell nivå.

Under 2018 har miljöförvaltningen i Malmö
stad bedrivit en förstudie angående en
lokal livsmedelsstrategi för Malmö med
omnejd. Förstudien har möjliggjorts genom
finansiering av Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden via LEADER Söderslätt.
Det finns idag en nationell
livsmedelsstrategi som antogs av
riksdagen år 2017 samt en regional
livsmedelsstrategi för Skåne som även den
antogs samma år av regionstyrelsen.
I nuläget saknas fortfarande en lokal
motsvarighet för staden Malmö.
Malmö stads ”Policy för hållbar utveckling
och mat” går ut år 2020 och vi behöver
därmed börja undersöka om vi kan ersätta
policyn med en bredare livsmedelsstrategi
– eller bättre sagt, matstrategi – som
även involverar Malmöborna likaså den
privata och ideella sektorn till en högre
grad. Utöver detta så finns det idag en
rad andra dokument och program som vi
måste förhålla oss till och välja om vi ska
inkludera i processen, exempelvis Agenda
2030 med de globala målen och
Miljöprogrammet för att nämna några.
Syftet med förstudien har under året varit
att undersöka intresse och möjligheter för
att utveckla en lokal matstrategi genom
dynamiska partnerskap mellan olika
sektorer och aktörer i Malmö med omnejd.

Om intresset finns vill vi på kort sikt
försöka stimulera till strategiska
partnerskap mellan aktörer. Vi önskar att
partnerskapet i sin tur kan fortsätta
processen för att sporra en handlingsplan med hjälp av allt arbete och insikter
som kommit upp under förstudien.
På längre sikt vill vi att förstudien ska
vara en språngbräda för framtida
gemensamma matinsatser som bidrar till
att Malmö blir en ännu bättre och
hållbarare matstad. Det är en liten men
viktigt detalj att vi valde kalla strategin
matstrategi istället för livsmedelsstrategi. Mat, till skillnad från livsmedel,
känns närmare till människorna och
vardagen, och förstås därför
bättre för alla. En matstrategi inkluderar
naturligtvis även dryck.
Vi hoppas att vår stad fortsätter locka till
sig människor regionalt, nationellt och
internationellt. Vi drömmer om ett Malmö
där människor är engagerade i matfrågor på individ- och communitynivå,
samt där samarbeten mellan aktörer och
sektorer är starka, långsiktiga och
nyttiga för alla Malmöbor. I Malmö
ska god och nyttig mat vara
tillgänglig för alla och staden ska ha ett
så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt
så att vi alla kan må, leva och äta
bättre framöver.
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Teori

ETT HOLISTISKT
MATSYSTEM

ALLTING ÄR KOPPLAT...
... till maten vi odlar, förädlar, paketerar, transporterar,
lagrar, förvarar, köper, äter, slänger och återanvänder. Nästa
gång du äter ett äpple tänk på att frukten representerar alla
dessa steg och därmed ett helt matsystem.

I den utvecklade västvärlden är 80% av
befolkningen urban och år 2050 beräknas
vi vara nio miljarder på planeten. Då
kommer totalt 68% av hela världens
befolkning att bo i städer*. Det är därför
städerna spelar en ytterst viktigt roll i
det globala, holistiska matsystemet.
Att tänka på livsmedelskedjan som ett
komplext system är ett sätt att förstå hur
de olika komponenterna i ett sådant
system är sammankopplade och påverkar
varandra på ett sätt som är större än
summan av deras delar. Denna typ av
tillvägagångssätt hjälper oss att bättre
förstå vad som driver verklig förändring
och hur man förbättrar hela pusslet, inte
endast de små delarna av pusslet.
Av gammal vana brukar vi analysera vårt
matsystem med endimensionella
mätvärden. Ett exempel på detta
är mängden matsvinn på en skola eller
ekoprocenten i livsmedels-upphandlingar.
Problemet är att vi då ignorerar hur
förbättringar i ett område riskerar
att skapa avvägningar eller negativa
följder i andra. Komponenterna i
ett matsystem är komplexa, sammankopplade och svåra att skilja åt. Precis
som system brukar vara är matsystemet
också högst dynamiskt och även känsligt
för olika typer av skiftningar. Dessa
skiftningar skapar i sin tur komplexa
sociala, kulturella, ekonomiska och
politiska utmaningar.

I dagens ständigt förändrande värld
borde matsystemtänkandet vara den nya
normen. Istället för att titta på vad vi
har åstadkommit vill vi sikta på vart vi
vill och borde komma.
För att förstå och därmed kunna jobba
med att övervinna dagens utmaningar
kopplade till mat och planetens
begränsade resurser måste vi sträva
efter en helhetsram som möjliggör
integration av alla enskilda delar och på
så sätt bilda en ny synkroniserad
helhetsbild. Matsystemtänkandet
möjliggör en bättre förståelse och
utgångspunkt till politiska beslut,
tvärsektoriell samverkan och inklusion av
olika socioekonomiska aktörer över en
längre tid.
Låt oss därför konstant påminna oss
själva om att allting är kopplat. Den
påminnelsen hjälper oss att bättre
förutse biverkningar och effekter av
beslut och kompromisser. Det är då vi kan
förstå vem som blir vinnare och vem som
förlorar. Det är då vi kan flagga för
potentiella synergier på ett proaktivt sätt
och därmed gynna förverkligandet av
partnerskap som gör gott för vår
omgivning, vår stad, men även för hela
planeten.

*UN DESA, 2018
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Food System Map: www.nourishlife.org
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STADEN
MALMÖ

Stadsodlarna Buddha & Sofia/Los Perros

Case

EN AKTIV MATSTAD
Under många år har hållbarhet och mat varit viktiga
ledmotiv i Malmö stads arbete att bidra till en aktivare,
godare och hållbarare matstad.

År 2006 var Malmö först i Sverige med
att bli Fairtrade City och utmärkte sig
redan då som en matstad. För snart 10 år
sedan började processen med att ta fram
en policy för maten i Malmö och år 2010
antogs den av kommunstyrelsen. Policyn
skulle genomsyra alla Malmö stads
verksamheter.
Malmö är Sveriges snabbast växande
storstad. Antalet Malmöbor beräknas
öka med totalt 13%, motsvarande drygt 44
000 nya invånare fram till 2028*. I takt
med att staden Malmö växer på alla sätt
har också de olika initiativen och
projekten som Malmö stad varit en del av
blivit allt fler. Allt från utvecklingen av
stadsodling och att skapa nya evenemang
med tydligt matfokus som Food Truck
Festival till att förnya och förbättra de
offentliga köken genom utbildningar och
inspiration från omvärlden. Det är alltså
uppenbart att mat och Malmö måste ta sig
framåt och utvecklas tillsammans – inte
åtskilda.
Parallellt med de kommunala insatserna
finns det otroliga krafter utanför Malmö
stads verksamheter. Malmö kallas ofta för
matstaden i Sverige och det är minsann
en välförtjänt titel! Malmö bubblar av
passionerade, hårt arbetande och duktiga
individer med både viktiga och coola
matprojekt och verksamheter. Något
som sätter Malmö på matkartan
internationellt. Dessa krafter förtjänar ett
jättestort tack. För utan dem hade inte

exempelvis falafeln kommit till Malmö så
tidigt som på 80-talet, för att inte tala om
alla restauranger som både håller hög nivå
och satsar på lokala producenter, eller de
små matföretagen som poppar upp i staden
och gör den ännu mer levande och
spännande. Ett enormt tack går även till de
större matföretagen som väljer att ha sin
bas just i Malmö istället för andra större
städer i landet. De sprider sin know-how
och möjliggör för fler att äta bättre,
godare och hållbarare mat i vardagen.
Mycket av stadens matarbete har gjorts
helt utan stöd eller samarbete med
kommunen. Förutsättningarna för att arbeta
ihop för en bättre matstad har aldrig varit
så lovande som nu. Samtidigt är det dock
väldigt typiskt att man håller sig till sitt
och samarbetar med andra endast
sporadiskt. Det är lätt att glömma att man
är en bit i ett större pussel, att allt hårt
arbete och all möda aktivt gynnar en större
helhet – vår stad Malmö. Låt oss drömma
om ett läge där alla åtaganden, även de
minsta, kunde adderas ihop med andra små
åtaganden för att tillsammans bilda en
stark grund som påverkar maten och
därmed livet i staden på ett positivt sätt.
En stad utan en gemensam plan för maten i
framtiden är som att bygga ett hus utan ett
kök. Det är dags att koppla samman alla
parallella världar till en stark och
smaklig helhet som för oss framåt istället
för att dra oss isär.
*Statistik från Malmö stads befolkningsprognos, uppdaterad i juni 2018.
Andra källor:
Titti Qvarnström & Karin Ericson, Malmö cooking : min stad - vår mat;
Food & Friends, Matrapport 2018.

11

En introduktion till

COLLECTIVE
ACTION

COLLECTIVE ACTION:
Att få en grupp människor att förstå den gemensamma
helheten och samarbeta aktivt för att gynna helhetsvisionen och dess mål istället för sina egna åtskilda
mål.
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TILLSAMMANS KAN VI!
Mat är inte ett isolerat fenomen utan matfrågor påverkar
hela staden. För att göra skillnad måste vi ändra vårt fokus
och våra arbetsmönster. Vi måste agera tillsammans.

Collective action kallar vi handlingen när
flera personer tar sig an att jobba mot ett
eller flera gemensamma mål inom ett
bestämt område eller sammanhang. I
Malmö handlar detta om ett gemensamt
åtagande när det kommer till en
matstrategi som berör hela staden: livet,
människorna och samhället.
Begreppet ‘collective action’ fanns redan
innan vi började använda oss av den. Det
är alltså inget vi äger. Collective action
uppkommer i vissa samhällsvetenskapliga
teorier, bland annat inom sociologi,
statsvetenskap, nationalekonomi och
filosofi. Begreppet översätts till
‘kollektivt handlande’ men semantiken och
omfattningen av den svenska
versionen verkar mer begränsad. Därför
beslöt vi oss för att använda den
engelska versionen för att beskriva vår
tolkning av ett gemensamt åtagande
kopplat till matsystemtänkade inom en
stad – i det här fallet Malmö.
Det finns collective action-teorier,
särskilt inom filosofi, som stöttar vår
tolkning av begreppet. Analytiska
filosofer såsom Margaret Gilbert och John
Searle* har använt collective action för
att beskriva människors agerande tillsammans, exempelvis när en grupp
människor målar ett hus, promenerar
tillsammans, eller organiserar sig inom
lagsport. Dessa exempel är uppenbarligen

mycket mer konkreta och enklare än det
vi jobbar med, men grundtankarna är
desamma. Gilbert (1989, 2006) menar att
collective action som begrepp kopplas till
ett särskild sorts interpersonellt åtagande
som hon valt att kalla för joint
commitment, eller ‘gemensamt åtagande’.
I Gilberts definition är ett gemensamt
åtagande som ett enda åtagande där
varje deltagare ger ett bidrag som
tillsammans gynnar en gemensam helhet.
Gilbert menar även att gemensamma
åtaganden skapar ett särskilt löfte mellan
parter till att slutföra en process då alla
känner sig lika ansvariga för det
gemensamma resultatet. Kollektivet i sig
agerar alltså som en slags kontrollenhet
för slutprodukten. Searle (1990) i sin tur
pekar på vikten av något han kallar för
‘vi-intention’ till skillnad från en ‘jagintention’ inom collective action. Han
förklarar att för att ett kollektivt
handlande ska fungera måste alla
individer ha en gemensam intention (“vi
gör detta för vårt bästa”) som är starkare
än individernas egna intentioner (“jag gör
det som jag tycker är bäst”).
Även om filosoferna ovan har snäppet
olika tolkningar är de eniga om att för att
kunna förstå och agera enligt collective
action måste varje enskild individ (eller
varje enskild grupp) kunna se, förstå och
gå bortom sina individuella intentioner.
14

Om vi återkopplar detta till matsystemtänket betyder det att vi inte längre har
råd att fokusera på det som vore bäst för
våra enskilda organisationer eller
arbetsgrupper. Vi har inte heller råd att
agera på samma sätt som vi har gjort
tidigare. Om vi öppnar ögonen kan vi se
tydliga konsekvenser av saknaden av
collective action runt omkring oss.
Processer blir långsamma, väntetiderna
förlängs, vi har svårt att kommunicera på
ett effektivt sätt och ofta vet vi helt
enkelt inte vem vi borde samverka med
för att nå bästa resultat.
Idag spenderar vi fortfarande för mycket
tid på att försvara våra egna isolerade
intressen även om vi har insett styrkan i
samarbeten. Gamla rutiner sitter i för hårt
och det är enkelt att förbli i våra
komfortzoner och våra omedelbara
omgivningar isolerade från ett större
perspektiv.
Nya arbetssätt och arbetslägen kräver
nya modeller och nya normer. Vi måste
förstå och jobba för en helhet. När det
kommer till dynamiken mellan maten och
staden spelar klara gränsdragningar mot
oss för att maten per definition är
gränsöverskridande. Vi måste kultivera en
medvetenhet som sträcker sig bortom
enstaka händelser, på förhand satta
ansvarsområden eller nuvarande
omständigheter.

och en offentlig upphandlare, en politiker
och en stadsodlare. Det är lätt att tänka
att dessa inte har något gemensamt eller
något att ge varandra, men så är det inte.
Förstudien om en lokal matstrategi för
Malmö har fungerat som testbädd för att
skapa ett arbetsläge som inte regleras
primärt av vana, utan av handlingar och
åtgärder som i allt högre grad tjänar den
dynamiska helheten och av nya
partnerskap som var så gott som
otänkbara innan.
Det är från och med nu som vi tillsammans
ska börja skapa modeller och nya
arbetsvanor för vår stad. Vi ska låta
maten leda oss och bli vår gemensamma
nämnare. I Malmö är ska maten vara
grogrunden för collective action.
*Gilbert, Margaret (1989) On social facts.
International library of philosophy.
Gilbert, Margaret (2006) A theory of political
obligation: membership, commitment, and the bonds
of society.
Searle, John (1990). Collective Intentions and
Actions.

Collective action – så enkelt som det kan
låta – kräver mycket av oss alla, som
individer och grupper, men vi måste börja
någonstans. I Malmö har vi börjat med att
introducera begreppet så öppet och brett
som möjligt. För oss handlar det i
dagsläget om att gå från gemensamma
idéer till gemensamt syfte där samtycke
råder och där vi fattar beslut tillsammans
för det kollektiva bästa. Vi har velat
framhäva exempelvis likheter och
beröringspunkter mellan en köksmästare
15

Medvetenhet

Övertygelse

Delning
Samverkan

Collective
Action
Collective action är resa till djupet.
Dykningen börjar med
medvetenheten om hur saker och
ting ligger till, hur maten och staden
är starkt förknippade och hur vi
måste ändra på gamla vanor för att
skapa ett nytt arbetsläge. När vi är
övertygade tillsammans, är vi redo
att dyka djupare där delning av
ansvar och intressen, samverkan
och slutligen collective action kring
matfrågor och hållbarhet råder.
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gamla vanor

vägen till collective action

REGLERING

FACILITERING

regler
processer
avsändare/mottagare
början/slut
linjärt
top-down/bottom-up
organisationer
prata
berätta
diktera
bli en succé

potential
effekter
dialog/rörelse
flow/momentum
cirkulärt
criss-cross/multilevel
staden & livet
lyssna
fråga
facilitera/katalysera
bli en succé genom att
göra andra till succéer
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4

NYCKELTIPS

för att skapa bättre förutsättningar för collective action

MILJÖ
FORUM

Vi behöver inte gå så långt som Feng Shui, men något i
den stilen. Miljön man omger sig med, det vill säga de
Det är inte alltid helt enkelt att komma ihåg att vara
människor, saker, platser, idéer och förutsättningar runt
uppmärksam på vilket forum man väljer för olika typer av
omkring en har en direkt påverkan på oss människor och
kommunikation och ändamål. Det är delvis svårt för att
vårt arbete. En miljö som är full av hinder eller
det inte är omedelbart uppenbart att det spelar roll. Vi
irritationsmoment, eller som har en helt fel prägel i
är typiskt sett mest fokuserade på att få veta vad någon
jämförelse med det man ska göra i den miljön, gör det
vill säga och kommer därför inte ihåg att tänka på
svårt att skapa ett bra arbetsflow. Se alltså över och
huruvida forumet i sig kan hämma eller gynna
utforma miljön så att den stödjer sammanhanget och det
kommunikationsflödet och bekvämligheten av att
som ska uppnås. När man väljer rätt miljö kan den ge dig
förmedla tankar. Tänk alltså en extra gång när du ska
inspiration, energi och till och med skjuta mötet åt rätt
välja ditt forum. När är fysiska möten bäst? När räcker
håll på ett subtilt sätt. Se dig omkring och våga
en epost eller en enkät? När är det bäst med en mindre
ifrågasätta de vanliga platserna ni möts på. Gör det
grupp och när är det dags att öppna upp för större
vanliga mötesrummet det lätt för gruppen att nå sina
samlingar? I Malmö experimenterade vi en del men för
mål? Ger den dig rätt energi, inspiration och draghjälp? I
det mesta hade vi en klar idé om vilket forum som
Malmö beslöt vi oss för att tänka utanför boxen när det
passade för varje ändamål.
kom till miljöval för våra matstrategimöten. Om vi en
gång ska tala och workshopa kring matfrågor, varför då
inte komma så nära maten som möjligt? Att byta miljö och
våga testa olika alternativ gav oss möjligheten att även
involvera och synliggöra några av stadens mataktörer.
Ett till engelskt ord i brist på en tillräckligt bra
Vi höll möten på bland annat en ciderfabrik och i en
översättning! Community har blivit något av ett modeord
restaurangs trädgård – både kul och uppskattat av alla.
även om ordets innebörd bär på en mycket djupare
mening. Begreppet är ytterst viktigt och väsentligt i
flera olika sammanhang, inte minst när det kommer till
kopplingen mellan maten, staden och människorna.
En community är en typ av social enhet som delar på
Det är viktigt att ha koll på vem man talar till och på vilket
vissa eller särskilda normer, värderingar eller identitet.
sätt, speciellt i koppling till olika communties. Bestäm i
Det är en grupp människor med viss gemensam karaktär
förväg vilken stämning vill du skapa hos läsaren eller
vars medlemmar interagerar med varandra på olika sätt
åskådaren. Tänk på vem är ‘vi’ och vem är ‘ni’. Välj en
inom ett större samhälle. Det är viktigt att påpeka att
formell eller en familjär ton beroende på sammanhanget och
i en community handlar det lika väl om delade intressen
syftet. Bedöm om det finns utrymme för små skämt eller om
som delat ansvar. En communitys storlek kan variera
man hellre ska vara så klar och saklig som möjligt. Språkval
men en community delar ofta en känsla av plats i ett
kan endera inkludera eller exkludera. Dina ord kan skapa en
visst geografiskt område, i det här fallet en stad eller
eftersökt reaktion eller inte ha någon som helst betydelse för
ett grannskap. En verklig community kan stöttas eller
din målgrupp. Tänk på att språket och uttrycket ska
delvis ersättas av ett virtuellt utrymme genom bland
accepteras av den du försöker nå. Olika nischer och
annat sociala medier eller diverse
communities kan ha sin egen jargong. När det kommer till
kommunikationsplattformar. Människor tenderar att
mat som är ett så brett och mångsidigt ämnesområde finns
koppla ihop sina sociala band till sina communities.
det enormt många undergrupper med sina egna jargonger.
Därför har communities ett stort inflytande på
Nöj dig därför inte med färdiga mallar eller ett enda
människors personliga och sociala identiteter. Det är
underlag för kommunikation. Välj rätt språk för rätt
därför oerhört viktigt att inte försumma kraften av olika
målgrupp, det kan göra stor skillnad i slutändan. I Malmö
communities i ett arbete som en matstrategi för en hel
arbetade vi mycket med att försöka tala på ett annorlunda
stad. I Malmö finns det klart ett starkt matcommunity
sätt från det vanliga, speciellt när det kom till
men communityn i sig har kanske inte insett sin fulla
kommunikationen från miljöförvaltningen ut till stadens olika
potential i dagsläget. Därför var det ett viktigt mål
aktörer. Vi ville använda oss av ett språk som skapade
under förstudien att stärka känslan av en matcommunity
momentum och en viss dynamik. Detta gjorde vi bland annat
genom att vara så öppen och inkluderande som möjligt.
genom att tala om vad vi vill göra istället än att endast
berätta om vad vi skulle kunna göra.

COMMUNITY

SPRÅK
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Steg för steg

KOM IGÅNG MED
COLLECTIVE
ACTION

Malmös collective action resa

0
jan/feb

mars

Zooma in:
Nyckelpersoner
Process &
vision/mål
Liten grupp

FÖRBEREDELSER
Omvärldsanalys
Kartläggning av
intressenter &
aktörer

2

Zooma ut:
Se helheter
Skapa
förutsättningarna
för processen

maj/juni

3

4

aug/sept

okt

Zooma ut:
Storgrupp
Diskussion
Nyckelfrågor
Involvera
konsulter

Zooma in:
Riktade
grupper
Konkretisera
Skiss på
partnerskap

AKTIVERING I
Workshop 1:
Collective
Action föds
Finansiering
postförstudie

5

nov

FÖRDJUPNING
Workshop 2:
Collective
Action inom
förvaltningarna
Koppling till
Food and Cities
konferensen

RESULTAT

1

ÖPPNA UPP

SAMMANFATTNING

Zooma ut:
Slutsatser
Färdiga mål
Partnerskap 1.0

AKTIVERING II
Workshop 3:
Civilsamhället
Första riktade
kontakten till
näringslivet

Zooma in och ut:
Se helheter i
kontexten
Handboken om
Collective Action
Handlingsplan
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STEG 0: ÖPPNA UPP
En matglad stad som Malmö förtjänar sin egen strategi. Traditionellt sett
har miljöförvaltningen varit den instansen i Malmö som tagit sig an liknande
utmaningar. I januari 2018 blev det klart att en förstudie skulle göras för att
förstå hur stort intresse det fanns i staden för att arbeta med en lokal
matstrategi. Projektledaren Carlos Rojas Carvajal fick ta huvudansvaret för
processen. Carlos med sin mångsidiga bakgrund inom mat och odling var ett gott
och strategiskt viktigt val. Men Carlos och miljöförvaltningen ville nå ut. Det var
läge att öppna upp och stiga ut ur förvaltningens fyra väggar.

?

Finns det spetskompetens inom mat i ditt team?
Har ni tentakler för att nå ut?
Vilka ska och borde vara med i processen?
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STEG 1: FÖRBEREDELSER
Första steget utåt kan kännas svårt. Det är mycket man måste tänka på och man
måste även våga göra val. Om du har kommit så här långt betyder det att du har
valt ett nytt och lite annorlunda arbetssätt. Du förtjänar ett high five från oss i
Malmö! Redan under första steget är det viktigt att lita på processen och våga
känna sig lite osäker. Kommunicera det utåt och låt alla veta att det är just en
process utan några förutbestämda svar eller resultat. På det sättet är alla på
samma plan och känner sig lika delaktiga. Det viktigaste i steg ett är att göra en
riktigt bra omvärldsanalys och kartläggning av aktörer. Tänk verkligen utanför
boxen och lyft blicken från ditt vanliga sammanhang. Använd dig av matsystemtänkandet och kom ihåg att matsystement är holistiskt och att allting är kopplat till
mat.
I Malmö började vi i ett tidigt skede göra en utförlig kartläggning på mataktörer i
staden med omnejd. Detta insåg vi på miljöförvaltningen görs bäst genom att
inkludera några enstaka mataktörer för att bredda vyn över hur det ser ut i Malmö
idag. Tidigt sträckte vi ut handen och började be om hjälp. Vi fick god respons av
några lokala mataktörer och bokade några mindre möten och workshops. Alla hade
några viktiga reflektioner, kunskap och inflytande i processen.
Under dessa mindre möten kunde vi testa idéen om en lokal matstrategi med dess
möjligheter och utmaningar. Vi började tillsammans reflektera över vad som
behövde hända framöver. Parallellt med kartläggningen av aktörer påbörjade vi
också arbetet med omvärldsbevakning; hur har andra städer gjort med sina
matstrategier? Vi började även titta på vilka olika finansieringskällor det finns för
att driva arbetet längre fram tillsammans med andra aktörer.
Det blev snabbt tydligt för oss att vi behövde samla så många aktörer som möjligt
till en första storworkshop där vi skulle diskutera mat, matsystem samt vilka
nyckelfrågor som är viktiga för Malmö som stad. Vid denna tidpunkt knöt vi två
externa matstrategikonsulter, Edith Salminen, medgrundare till f.d Gro’up, samt
Emil Bruun Blauert från WNEAT AB till oss. Ediths och Emils uppdrag skulle bestå
av processledning under workshops och vara våra bollplank i arbetet med
matstrategin.

?

Vilka är nyckelaktörerna inom mat i din stad?
Vilka kontaktytor finns det mellan de olika aktörerna?
Behöver ni anlita externa konsulter med spetskompetens?
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STEG 2: AKTIVERING I
I Malmö värderas maten högt. Staden saknar därför inte matinitiativ. Det som
saknas är dock förenande krafter eller enheter som samlar alla relevanta aktörer
under samma tak för dialog som leder till collective action. Därför var det viktigt
för oss att skapa ett utrymme där collective action kunde komma till liv med hjälp
av externa processledare med expertis inom matsystemtänket och dynamiken
mellan maten, människor och samhället. Den 11 juni 2018 samlade vi många
av stadens mataktörer (baserat på kartläggningen i steg ett) för en första
workshop. För att åstadkomma en veritabel koppling till urban mat och dryck,
träffades vi på Fruktstereo, en ciderfabrik vid hamnen i Malmö. Vi ville samla
stadens nyckelaktörer under samma tak för dialog och teamwork, utan stora
förväntningar eller en förutbestämd agenda. Vi ville även uppmuntra till möten,
de förväntade och de oförväntade, mellan aktörerna. Det skickades ut totalt ca.
180 inbjudningar till samlingen den 11 juni. Mer än 65 visade intresse. 42 anmälde
sig. 38 deltog. Vi lyckades samla en bred representation av aktörer från olika
ämnesområden. Under workshopen inspirerade och utmanade processledarna
deltagarna med föredrag och gruppövningar. Slutprodukten av samlingen var
en syntes av nyckelfrågor/nyckelteman i Malmö förknippat till en framtida
matstrategi för staden och omnejd:

UTBILDNING & KUNSKAP
De flesta grupperna var eniga om behovet av fler/bättre matrelaterade utbildningar för
barn och unga i grundskolan, men även allmänt för alla Malmöbor.

FYSISKA PLATSER FÖR MAT
Vare sig det handlar om att tillgängliggöra mera mark för stadsodling, fler/bättre torg
eller andra mötesplatser med matfokus, så var det klart att gruppen saknade fysiska och
inkluderande platser för mat i Malmö.

UPPHANDLING & REGLER
Det kan vara svårt att ändra regler för upphandling på kort sikt, men det finns sätt att
jobba med regelverket som gynnar stadens matsystem på kort sikt men även långsiktigt.

MAT INOM FÖRVALTNINGARNA
Det saknas en matrelaterad röd tråd och aktiva samarbeten mellan förvaltningarna när
det kommer till matfrågor → en sakkunnig person med "matprofil" i varje förvaltning som
alltid värnar om att kopplingen till matfrågan tas i beaktande.

?

Vilka inspirerande matrelaterade miljöer finns det i din stad?
Vilka typ av övningar vore bäst för er första workshop?
Har du koll på vilka teman/nyckelfrågor som kan vara de
mest centrala för collective action i din stad?
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STEG 3: FÖRDJUPNING
Vi har kommit till steg tre och vid det här laget ska ditt arbetsteam ha en
handfull av olika matrelaterade collective action möten och workshops med i
bagaget. Nu är det dags att dyka djupare. I steg två organiserades en stor
workshop som var öppen för alla Malmös mataktörer. Under workshopen
diskuterades bland annat Malmös styrkor och svagheter, stadens nuläge och
framtid kopplat till mat. Ett nyckeltema under workshopen var matfrågan inom
stadens förvaltningar. Vi lärde oss att det idag saknas en röd tråd och aktiva
samarbeten mellan förvaltningarna när det kommer till matfrågor. Därför valde
vi i steg tre att prioritera ett riktat möte kring collective action. Den
7 september 2018 bjöd vi in medarbetare med mandat från stadens alla
förvaltningar för dialog kring det de alla har gemensamt – mat. För att än en
gång åstadkomma en veritabel koppling till maten i vår stad träffades vi på
Bastard, restaurangen som kanske mest av alla har format Malmös matimage
internt och externt. Förhoppningen var att så många förvaltningar som
möjligt skulle vara representerade under workshopen. Av 14 förvaltningar
närvarade sju stycken. Utan några stora förväntningar eller förutbestämda
slutsatser var avsikten att informera alla de olika förvaltningarna om den
pågående processen kring den första lokala matstrategin för Malmö. Det är
viktigt att collective action blir ett bekant begrepp för alla. I framtiden när
matstrategin väl finns och ska fungera som ett relevant ramverk för stadens
alla matinsatser vill vi att den ska tolkas och anammas enkelt och med glädje
på alla nivåer i alla stadens förvaltningar.
Ett ytterligare sätt att fördjupa och konkretisera processen i steg tre är att
undersöka möjligheter till synergier i koppling till andra matrelaterade
happenings i din stad. I Malmö organiserades konferensen Food and Cities den
19 september där vi kunde finna inspiration. Vi bjöd på en till riktad workshop
med keynote talaren från konferensen, Leon Ballin från Sustainable Food
Cities, ett nätverk som utvecklar sektorsövergripande partnerskap av de som
arbetar med att skapa ett sunt och hållbart matsystem i städer. Nätverket
hjälper människor och platser att dela utmaningar, utforska praktiska lösningar
och utveckla bästa praxis på viktiga matfrågor. Workshopen hölls på
matsvinnrestaurangen Spill i Malmö.

?

Vilka teman/frågor är mest brinnande i din stad?
Hur väl samarbetar förvaltningarna i din stad kring matfrågor?
Vilka partnerskap är viktigast för att konkretisera collective
action i ditt sammanhang?
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STEG 4: AKTIVERING II
Dags att zooma ut igen och se vad som har åstadkommits under resan hittills.
Kan du se trender eller mönster? Vilka matfrågor kommer upp gång på gång i
din stad? I Malmö har vi en stark närvaro av stora livsmedelsföretag, Orkla
Foods Sverige, Oatly, Skånemejerier och Pågen bara för att nämna några.
Vi har informerat och inkluderat näringslivet sedan första början, men i steg
fyra ville vi rikta oss mot dem ännu tydligare. Vi upplevde att kopplingen
mellan den offentliga och den privata sektorn kunde vara mer aktiv och
långsiktig. I Malmö har vi också en fantastik skara av aktiva
matentreprenörer som gärna, men sällan kommer i kontakt med sina motparter
inom matindustrin. Därför blev det ett viktigt mål för oss under
förstudieprocessen att bana vägen för närmare kontakt till näringslivet och
inkludera dem i så tidig fas som möjligt. I steg fyra ska du ha ett rejält kit med
information, sammanfattningar, insikter och tydliga frågor som du enkelt kan
paketera till ett attraktivt paket för näringslivsrepresentanterna. Sikta så högt
som möjligt inom företagshierarkin. Gör så som vi gjorde och rikta dig mot
verkställande direktören och även Corporate Social Resposibility-chefen som
kan erbjuda ett intressant perspektiv till bolagets ethos och mission i koppling
till socialt engagemang.
I steg fyra är det även en mycket god idé att återkoppla till den stora gruppen
i steg två och dessutom det bredare nätverket ni har lyckats skapa under
processen. Finns det utrymme i budgeten att bjuda på ett ytterligare stormöte?
Eller kan ni koppla er till någon annan relevant mathappening i er omgivning?
Undervärdera inte kraften i fysiska möten, även de mest spontana och
anspråkslösa av dem.
Glöm inte att ha koll på möjliga prototyppartnerskap som formats inom eller
utanför era cirklar. Be din matcommunity hålla er uppdaterat på det som
händer i staden och var med i observerade syfte i de olika sammanhangen så
långt det är möjligt.

?

Vilka mönster och återkommande teman ser du i din stad?
Vilka större matföretag finns nära din stad?
Vad är bästa sättet att återskapa momentum inom din
matcommunity?
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STEG 5: RESULTAT
Att nå det femte, och sista steget för den här processen kan kännas
otillfredsställande. Du är endast i början på något som kan bli mycket större.
Allt krut ska alltså inte läggas på resultatet i denna processfas även om man
gärna vill det.
Något som blev tydligt för oss i Malmö i en sådan här process är att den styrs
väldigt mycket av en begränsad tidsperiod och begränsade resurser. Vi
på miljöförvaltningen jobbar i projektform med en förutbestämd ram som inte
kan påverkas under tiden eller i efterhand. Vissa lärdomar och insikter kan
tyvärr utnyttjas först i nästa processfas. I framtiden, när vi ska driva liknande
processer kopplade till matstrategiarbetet, är behovet av en noggrann
kartläggning av tilltänkta partners, synergier och andra tillgångar ytterst
viktigt att ha med redan från första början. Det är då collective action kan nå
sin fulla potential och helhetsdynamiken avslöjas på ett klarare sätt.
En annan insikt som dök upp i processen är ägandeskapet av den framtida
matstrategin. Vi på miljöförvaltningen har från början varit inställda på att
inte nödvändigtvis äga slutprodukten utan hellre jobba med att identifiera
förutsättningar för att skapa en lokal matstrategi genom ett brett partnerskap.
Vi tror och hoppas att de aktörer som engagerat sig hittills kan arbeta fram
detta partnerskap på egen hand där vi som offentlig verksamhet är en
jämbördig part och kan bidra med det som vi är bäst på. Om vi målar upp det
för oss själva är partnerskapet en positiv medskapare, eller rättare sagt,
bollplank till den offentliga strukturen.
Vi beslöt oss för att kristallisera processen genom att skapa en handbok om
collective action. Vi hoppas att handboken hjälper oss, men även andra, att
zooma in och zooma ut så många gånger som krävs för att se matsystemet
i den stad man befinner sig i. Hur vi tillsammans kan skapa bästa möjliga
förutsättningar för ett fortsatt arbete kring mat i vår stad?

?

Hur kan din stad utnyttja Malmös exempel och handboken om
collective action?
Vilka särskilda egenskaper ser du i din stad när du zoomar in
och ut tillräckligt många gånger?
Vill du veta mera om vår resa i Malmö? Kontakta oss :-)
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REKOMMENDERADE
ÅTGÄRDER

4

HUVUDRUBRIKER
Varje stad har sin egen unika karaktär som kommer med sina
egna möjligheter och utmaningar. De rekommenderade
åtgärderna som följer är specifikt riktade till Malmö, men det
betyder inte att det inte finns likheter mellan olika städer,
speciellt inom Sverige. Därmed hoppas vi att du kan dra nytta av
rekommendationerna även i din stad. Dessa rekommendationer är
framtagna av matstrategikonsulterna Edith Salminen och Emil
Bruun Blauert som vi på miljlförvalntingen jobbade med under
processen.

För Malmö har vi valt fyra huvudrubriker att jobba kring. Dessa är baserade
på den process, som vi har beskrivit kring collective action och på den
input vi har fått från alla som har samverkat. Dessa huvudrubriker är
generella men strategiska för just Malmös behov. Det som följer är en
sammanfattning av en djupare och pågående dialog. Under varje huvudrubrik
hittar du konkreta förslag till lämpliga åtgärder. Åtgärderna är direkt
kopplade till samlingen av nyckelfrågor som kom fram under förstudien genom
de olika workshopen. Åtgärderna är inte isolerade eller fastslagna
under sina givna rubriker och därmed ska de heller inte tolkas som åtskilda
från varandra eller den större helheten. Vissa åtgärder framkallar effekter
under flera eller till och med alla fyra rubrikerna. Det är så collective action
kopplat till matsystemtänkande ska fungera i bästa fall.
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1. PARTNERSKAP & COMMUNITY

a) Kartlägga befintliga tillgångar kopplade till mat i Malmö
SYFTE

Att få en klar syn över helheten för att i senare skede snabbt,
enkelt och effektivt kunna jobba med kopplingar,
beröringspunkter och möjliga synergier runt särskilda matfrågor.

AKTIVITET

Skapa en interaktiv onlinekarta för internt bruk som kan
uppdateras och ändras med tiden.

MÅLGRUPP

Primärt för internt kommunalt bruk.

ÖNSKAT
RESULTAT

Få en tydlig överblick över tillgångar som kan gynnas och behov
som kan uppfyllas i koppling till mat i Malmö.

b) Intern organisering inom Malmö stad kopplad till matsystemtänket
SYFTE

Mat är inte ett isolerat fenomen och därför berör matfrågan de flesta
av stadens förvaltningar. Det är viktigt att skapa ett helhetstänk inom
staden för att undvika onödiga hinder och förseningar.

AKTIVITET

Tilldela en sakkunnig person med matprofil att värna
om kopplingen till matfrågor inom respektive förvaltning.

MÅLGRUPP

Malmö stads förvaltningar.

ÖNSKAT
RESULTAT

Skapa en matrelaterad röd tråd och aktiva samarbeten mellan
förvaltningarna när det kommer till olika typer av matfrågor.

c) Uppmuntra och skapa ett gemensamt partnerskap mellan offentliga och privata
aktörer samt alla andra aktörer som kan gynnas av ett hållbart matsystem
SYFTE

Olika sektorer – exempelvis den offentliga och privata sektorn –
jobbar ofta med parallella mål. Det är både gynnsamt och lönsamt för
alla parter i ett brett partnerskap att upprätta en aktiv dialog kring
gemensamma insatser kopplade till mat och staden. Den privata sektorn
kan vara en lättrörlig och effektiv partner till den offentliga sidan som
typiskt sett agerar långsammare och mer långsiktigt.

AKTIVITET

Utnyttja befintliga forum och plattformar till att kommunicera och
koppla ihop de två sektorerna genom konkreta uppdrag och upprop.

MÅLGRUPP

Privata och offentliga aktörer och andra aktörer som gynnas av ett
hållbart matsystem.

ÖNSKAT
RESULTAT

Bättre tillgång och utbud på produkter och tjänster som hjälper till att
nå exempelvis gemensamma hållbarhetsmål inom kommunen.
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2. FACILITERING & FYSISKA MÖTEN

a) Upprätta ett nätverk av stadens matkännare
SYFTE

Inspirera, dela kunskap och skapa relationer som bidrar till en stark
matcommunity; gynna förväntade och oförväntade synergier och
samarbetsmöjligheter.

AKTIVITET

Bjud in till möten, seminarier, workshops, inspirationsföreläsningar, studieresor; koppla på andra mathappenings i staden genom att dela ut ett antal
biljetter/platser/inbjudan genom nätverk som skapats i processen.

MÅLGRUPP

Hela staden; personer/grupper/organisationer/verksamheter med matfokus.

ÖNSKAT
RESULTAT

Ökat antal samarbeten, partnerskap och en höjd känsla av gemensamhet
kopplade till matfrågor i staden.

b) Samverka med och involvera lokala myndigheter och politiker
SYFTE

Idag ligger matfrågan lågt på listan av prioriteter hos lokala politiker.
Det finns inget politiskt uppdrag kopplat till en lokal matstrategi. Detta
rekommenderar vi att man försöker ändra på.

AKTIVITET

Uppmuntra myndigheterna och politikerna att använda handboken som
en informationskälla och ett verktyg; uppmärksamma politikerna och
bjuda in dem till dialog.

MÅLGRUPP

Lokala myndigheter och politiker.

ÖNSKAT
RESULTAT

Starkare och mer långsiktigt genomförande av gemensamma
matinsatser; en mer enad röst inåt och utåt på matfrågor i Malmö.

c) Jobba med offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg
SYFTE

Säkra att offentlig upphandling ökar sitt bidrag till stadens
övergripande målsättningar, exempelvis hållbarhetsmål och
kvaliteten av offentliga måltider; underlätta för mindre aktörer
att bli kopplade till livsmedelsupphandling.

AKTIVITET

Upprätta en arbetsgrupp med spetskompetens inom mat som stöd
för livsmedelsupphandlingen och skapa nya insatser som
fokuserar på detta.

MÅLGRUPP

Upphandlingsenheten, Malmö stad som helhet.

ÖNSKAT
RESULTAT

Bättre överblick över effekterna av upphandlingen på måltiderna
och bättre mat i offentliga kök; inkluderande av fler lokala
aktörer i upphandlingsprocessen; ett hållbarare matsystem som
helhet.
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3. UTBILDNING & ÖKAD MEDVETENHET

a) Starta matkampanjer i staden som tilltalar, inkluderar och engagerar alla
SYFTE

Det är essentiellt att få med sig alla, oberoende av socioekonomisk och
kulturell bakgrund. Stadsomfattande kampanjer om mat är viktiga för att
nå ut till så många som möjligt.

AKTIVITET

Välj ett huvudtema och skapa en rolig, informativ och engagerande
kommunikation runt temat. Exempelvis: “Mera mat i magen, inte i
soptunnan”, “Vem är din lokala matproducent”.

MÅLGRUPP

Alla Malmöbor, Malmö stad, kommunikationsbyråer.

ÖNSKAT
RESULTAT

En hållbarare matstad för alla där ansvaret för god mat är delat.

b) Jobba för att förbättra matutbildningen i alla stadens skolor och
utbildningsinstitutioner
SYFTE

AKTIVITET

En grundläggande matutbildning måste börja så tidigt som i förskolan.
Endast då garanteras att de kommande generationerna får den bästa
möjliga förståelsen av kopplingen mellan mat och livet.
Bana vägen för moderna alternativ till hem- och konsumentkunskap
med hjälp av externa aktörer; skapa en matkulturfestival för barn;
samverka med de stora livsmedelsföretagen i staden; införliva
restaurangskolan.

MÅLGRUPP

Barn och ungdomar i Malmö kommuns för- och grundskolor.

ÖNSKAT
RESULTAT

Smartare, mer medvetna konsumenter och stadsbor i framtiden; ökat
antal professionella inom matbranschen med kunskap och kompetens
som kan bidra till att förbättra kopplingen mellan maten och staden.

c) Skapa riktade utbildningar om exempelvis matsvinn och resurseffektivitet
i samverkan med stadens befintliga specialister inom området.
SYFTE

Förena utbud och behov i form av kunskap och tjänster kopplade
till mat; ge stadens aktörer konkreta verktyg att jobba med för
att nå stadens gemensamma mål.

AKTIVITET

Riktade korta kurser; olika typer av master class.

MÅLGRUPP

Kommunala arbetare, nischade entreprenörer, matexperter.

ÖNSKAT
RESULTAT

Hållbarare matsystem och utbyte av kunskap och tjänster.
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4. FYSISKA PLATSER & ARBETSMÖJLIGHETER

a) Stötta och gynna stadsodling och andra “city greening” projekt
SYFTE

Minska avståndet mellan stadsbor och matproduktion; synliggöra alternativa
produktionsmetoder; göra staden grönare och trevligare; skapa
arbetsplatser och gynna småföretagande.

AKTIVITET

Stötta befintliga insatser, exempelvis REKO-ring och planera för nya
aktiviteter i samverkan med Malmös stadsodlingscommunity.

MÅLGRUPP

Småföretagare inom matproduktion, Malmöborna.

ÖNSKAT
RESULTAT

Bättre lokala matnätverk; ökad tillgång till lokalproducerad mat; nya
arbetsmöjligheter; hjälpa matproducenter att bättre ansluta sig till lokala
konsumenter.

b) Gynna och synliggöra hållbara livsmedels-start ups
SYFTE

Stötta innovation inom matbranschen; skapa fler arbetsmöjligheter;
koppla forskning till faktiska produkter, tjänster och behov.

AKTIVITET

Skapa mötesplatser för forskare, innovatörer, matkreatörer och
livsmedelsbranschen.

MÅLGRUPP

Forskare, innovatörer, matkreatörer och livsmedelsbranschen.

ÖNSKAT
RESULTAT

Flera nya matföretag i Malmö och omnejd; smartare matlösningar för
framtiden.

c) Forma partnerskap för att etablera ett “mathus" i Malmö där alla
aktiviteter kretsar kring mat och matkultur
SYFTE

Det behövs ytterligare en part med spetskompetens inom matfrågor som
stöd för kommunen och näringslivet. Det behövs även en neutral och
inspirerande plats för stadens diverse matmöten och happenings. Mat är
konkret och därför krävs det ett fysiskt fotfäste där maten står i fokus.

AKTIVITET

Börja planera hur ägarstrukturen av ett sådant mathus skulle kunna se
ut.

MÅLGRUPP

Malmö stad, men även regionen och alla Malmöborna.

ÖNSKAT
RESULTAT

Starkare matkompetens; en fysisk plats för alla stadens mataktiviteter.
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SLUTORD

När vi nu står här i slutet av hösten, och slutet av förstudien närmar sig, vet vi
redan att detta bara är början på något mycket större. Vi på miljöförvaltningen
ser denna process och denna handbok som en del av startskottet till framtida
matinsatser – något som kommer att ligga i framkant under många år framåt.
Men vi är inte där än och processen kommer att behöva pågå under några år
innan vi är i mål. Fram till dess behöver vi bland annat nå ut till politiker för att
veta vad planen är med policyn som löper ut – en process som kan pågå i ett år
innan vi får något ordentligt svar. Under tiden ska vi se till att söka medel för
fortsatt arbete kring matstrategin och partnerskapet.
Vi kommer fortsättningsvis att söka nya vägar för att stödja processen framåt
och utforska olika alternativ. Här på miljöförvaltningen är vi positiva och öppna
för samverkan med dem som vill hjälpa och bidra med det de kan för att tillsammans staka ut en riktning. Vi ser framför oss att nästa steg ska pågå fram
till 2020–2022.
Vi försöker ständigt bli bättre på att nå ut till Malmöborna. Det är ytterst viktigt
att vi på ett effektivt sätt får veta vad Malmöborna vill när det kommer till mat i
vår stad. Som gengäld vill vi visa på transparens i vårt dagliga arbete. Därför
önskar vi fortsättningsvis att få feedback från er som gör Malmö till den läckra
matstaden den är.
Tack för att du tog dig tid att läsa handboken om collective action. Hoppas den
kan inspirera dig till att börja jobba mot gemensamma mål och visioner för maten
i din stad.

vu
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