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Matupphandling 80/20 
Projekt ”Matupphandling 80/20 – utveckling och spridning av innovativ upphandling 
av småskaliga livsmedelsproducenter”. Projekt Matupphandling 80/20 startades på 
initiativ från Kristianstads och Hässleholms kommuner för att försöka öka antalet 
små, lokala leverantörer av närproducerat livsmedel. 

Bakgrund till varför projektet startades 
Kristianstads och Hässleholms kommuner tog fram en modell Matupphandling 80/20 
version 1.0. för att underlätta för mindre och lokala företag att lägga anbud i 
kommunala livsmedelsupphandlingar. Trots den nya modellen, och hjälp med 
samordnad varudistribution (Kristianstads kommun ej Hässleholms kommun har 
samordnad varudistribution), kom det ändå inte in tillräckligt med anbud från SME*. 
Därför vände sig kommunerna gemensamt till Krinova Incubator & Science Park för att 
få veta anledningen till varför modellen inte fungerat optimalt. 

 

 
 
Detta ledde till ett samarbete, som även inkluderade LRF Skåne som partner, för att ta 
reda på utmaningarna med modellen och ta fram underlag för Matupphandling 80/20 i 
version 2.0.  
 
Projektet har finansierats av LEADER Lag PH och LEADER Skånes ESS. 

* Små och medelstora företag (SMF, på engelska small and medium-sized businesses, SMB, eller small and 
medium-sized enterprises, SME) är ett begrepp som ofta förekommer i Europeiska unionens näringslivspolitik. 
 

Vad är syftet med Matupphandling 80/20 version 2.0?  
Projektet syftar till att: 

• Vidareutveckla och sprida upphandlingsmodellen 80/20 för att möjliggöra för 
mindre livsmedelsproducenter (SME) inom upphandlingens geografiska 
område att lägga anbud i livsmedelsupphandlingar. 

• Ge mindre producenter (SME) möjlighet att hitta samarbeten med andra 
livsmedelsproducenter i ”Business 2 Business” relationer och få 
utvecklingsstöd för att kunna utveckla det egna företaget att bli moget för 
upphandling. 

• Skapa förutsättningar för närproducerande SME-matföretag att ta 
marknadsandelar inom offentlig sektor.  

• Få fler lokala mat-SMEs att lämna anbud. 
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Målsättningar för projektet 
Det långsiktiga målet för projektet är att livsmedelsföretag på landsbygden ska hittar 
nya affärer och fler ben att stå på, för att uppnå minskad sårbarhet och ökad 
hållbarhet. Detta gäller både producenter och grossister. Målet är också tillväxt genom 
att finna nya samarbeten för affärer, som exempelvis utveckling av gemensamma 
affärsmodeller eller delade produktionsresurser. 

Vad innebär Matupphandlingsmodellen 
80/20 med lokala SME? 
Eftersom Hässleholms- och Kristianstads kommun 
önskar fler leverantörer av närproducerat livsmedel 
har man på eget initiativ infört en 80/20 modell för 
upphandling av livsmedel. Modellen innebär att 
den leverantör som vinner 100% upphandling får 
en garanti på 80% och kommunen tillåts att handla 
20% på nära håll. Hittar kommunen inte en 
leverantör på nära håll, får vinnaren 100%. 
 
Kristianstads kommun, ej Hässleholms kommun, 
har även infört samordnad varudistribution för att underlätta leveranser för små 
leverantörer.  
 
Trots den nya upphandlingsmodellen, och hjälp med samordnad varudistribution 
kommer det inte in tillräckligt med anbud från SME. Därför vände sig kommunerna till 
Krinova för att få veta varför. 

Projektets genomförande 
Projektet har drivits under 2017 och 2018 och baserats på intervjuer och möten med 
relevanta personer både inom de aktuella kommunerna och med utvalda små lokala 
livsmedelsföretag. 
 
Krinova har gjort det operativa arbetet genom att diskutera med de lokala företagen 
och analysera anledningar till att den lilla producenten på nära håll inte vill, eller inte 
kan lämna in anbud i livsmedelsupphandlingar. 
 
Krinova har dragit slutsatser, identifierat hinder och utarbetat möjligheter till 
förbättrade arbetsmodeller och positiva samarbeten i framtiden. Under projektets 
gång har Krinova hela tiden haft löpande dialoger med sina projekt partners, inte minst 
LRF Skåne. 

Resultat och slutsatser 
Krinovas analys visar på vissa brister i kontakten mellan kommuner och producenter. 
När producenters produkter och erbjudande inte överensstämmer med kommunens 

80%

20%
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önskemål i upphandling, behövs en innovationsstödjande intermediär för att hjälpa 
båda parter att anpassa, lösa utmaningar och tillgodose allas behov så att 
affärsmodeller blir hållbara. Kommunerna saknar kunskap för att kunna ge stöd och 
utveckling för denna typ av anpassningar och här behövs Krinova, LRF eller annan 
intermediär nod, som en förmedlande länk mellan parterna. 

Konkreta exempel på hinder som kan göra det svårt och krångligt för små 
företag att vara med i upphandlingar: 

• Brist på specifik rådgivning kring upphandling; ”Så här gör man”. 

• Infrastruktur, logistik och arbetsmodeller bygger på storskalighet i alla led. 

• De offentliga kunderna efterfrågar stora volymer med krav på given volym per 
vecka. 

Hinder kan även vara att företagens befintliga affärsmodell inte är anpassad för, eller 
innefattar upphandling. Därför är det viktigt med en aktör som Krinova, som kan ta ett 
helhetsgrepp kring företagets innovationsförmåga, konkret stötta utveckling av nya 
affärsmodeller och arbeta med de utmaningar som följer med dessa. För att på så sätt 
koppla ihop upphandling med en helhetsbild av det individuella företagets 
förutsättningar och utmaningar. 

Konceptet med samordnad varudistribution via en central, har visat sig vara positivt, 
och kan underlätta och vara attraktivt för SMEs, eftersom de då bara behöver leverera 
till ett enda ställe. En fortsatt utveckling av konceptet är önskvärt. 

Krinovas analys visar även på utmaningar i den befintliga 
upphandlingsmodellen: 

• Det saknades kontinuerlig kommunikation och utvecklingssamverkan mellan 
upphandlingarna. 

• Det saknades kunskap om stöd för anpassning och utveckling av produkter och 
affärsmodeller från SME för att stämma överens med kommunernas önskemål. 

• Det saknades noder som gav möjlighet för SME att lämna anbud i samverkan 
eller som underleverantörer. 

• Det saknades ett medvetet, strategiskt arbete kring innovation och utveckling 
mellan upphandlare och anbudsgivare och/eller SME matföretag. 

Arbetet med förbättringar bör ske tidsperioden mellan upphandlingar. Kommuner kan 
då exempelvis lägga en utmaning eller söka en ny vara, och på så sätt agera proaktivt 
och använda tiden mellan upphandlingar. När kommunen tror sig ha ett kommande 
behov, kan Krinova hjälpa till med kravspecifikationen för att hitta leverantörer som 
eventuellt behöver hjälp att utvecklas innan kommande upphandling. Ett arbete där 
Krinova, i samarbete med LRF, kan hitta lämpliga producenter som kan se och förstå 
framtida möjligheter och som är villiga att utvecklas för att kunna vara med i 
kommande upphandlingar.  
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Det behövs många olika affärsmodeller för nya samarbeten som inte existerar idag; till 
exempel kan stora grossister och liten aktör gå ihop i ett gemensamt anbud. 
Här kan Krinova fungera som innovationsstödjande intermediär och vara stöd för båda 
parter; kommunen respektive producenten. Krinova kan definiera utmaningar och ge 
konkreta förslag för produktpaket och olika alternativa lösningar samt ha en 
kontinuerlig samordnande nyckelroll. Krinova kan även arbeta fram roller och 
partnerskap, skapa arbetspaket samt hjälpa andra noder med konkret utbildning. 

Den innovationsstödjande intermediären kan arbeta med:  

• Produktanpassning 

• Stöd för innovation 

• Utveckling av anbudsgivande noder 

• Utveckling av nya partnerskap 

• Mat-kontext på strategisk nivå 

• Strategiskt innovationsarbete hos upphandlande organisationer 

• Det individuella företagets utmaningar kopplat till innovationsförmåga och nya 
produkter/affärsmodeller 

Närproducenter kan ha ett bra format, men en logistik som inte fungerar tillräckligt 
bra. Krinova kan då hjälpa till att hitta, och skapa nya konstellationer för samarbeten. 
Anbudsgivande noder, som exempelvis en logistikleverantör, att samarbeta med som 
dessutom kan underlätta och kan ta ansvar för administration och orderhantering. 
Eller en mjölkproducent som kan addera till ytterligare en produkt i sitt sortiment, och 
kanske leverera ägg via sitt nya samarbete. 

Exempel på olika anbudsgivande noder: 

• Regionala grossister 

• Icke anbudsgivande logistikföretag som skapar en administrativ lösning där 
matföretagen själva kan sköta avrop och fakturering 

• Matföretag som redan levererar inom livsmedelsupphandlingen och kan agera 
dörröppnare och/eller samleverera 

• Samordnad varudistribution, logistikservice 

Problemet är ibland dock större än en dålig specifikation kring vad som ska upphandlas 
eller logistikproblem. Viljan att ha närproducerade produkter finns; men för att lyckas 
med initiativet att öka antalet små, lokala leverantörer behövs troligen dessutom ett 
ställningstagande på politisk nivå kring den offentliga maten som serveras i 
kommunen.  

Kommunen måste se den offentliga maten som en del av verksamheten; placera den i 
en kontext och inte bara upphandla en produkt till ett specificerat pris. Beslut på 
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politisk nivå kan t.ex. vara att sätta inköpet i kontexten pedagogisk måltid och därmed 
ge möjlighet att förända hela inköpsmodellen och upphandlingen. 

Krinova ser stora möjligheter till framtida 
förändringar och förbättringar i 
upphandlingsmodellen för att på så sätt 
generera intresse från fler mindre 
livsmedelsproducenter att lämna anbud. 
Projektet har visat hur upphandlingsmodellen 
skulle kunna fungera i framtiden. Modellen 
existerar, och kan vidareutvecklas ytterligare, 
och kommunerna har visat sig positiva till ett 
vidare samarbete kring fortsatt pilotprojekt. 

Med fortsatt samverkan mellan kommuner, 
regioner, innovationsmiljöer och företag i en food community kan grunden läggas till 
den nya Matupphandlingsmodellen 80/20 version 2.0.  
 
För att komma vidare i nästa steg behövs nu en konkret, verklig test och 
genomförande av ett pilotprojekt.  

 

 
Miljönyttan 
Miljönyttan för Skåne är att detta projekt arbetar för att öka antalet leverantörer av 
närproducerat livsmedel till Hässleholm och Kristianstad kommun. Samtidigt blir också 
transporter av livsmedel kortare. 

Fig.1: Arbetspaket för 
samverkan 

Food Community 

KrinovaMAT 

(kommun, region) 
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Sammanfattning 
Kristianstad och Hässleholm kommuners modell Matupphandling 80/20 version 1.0. 
för att underlätta för mindre och lokala företag att lägga anbud i kommunala 
livsmedelsupphandlingar gav inte tillräckligt goda resultat. 
 
Detta ledde vidare till projektet där Krinova analyserat utmaningarna med modellen 
och tagit fram underlag för Matupphandling 80/20 version 2.0. Resultatet visar att 
kommuner och producenter kan interagera och samarbeta via en intermediär nod 
(som exempelvis Krinova) för att på så sätt nå bra, gemensamma lösningar där båda 
parter blir vinnare. 
 
För att kommunerna ska lyckas behövs även ett ställningstagande på en politisk nivå 
som ger maten som serveras i kommunen ett tydligare kontextuellt sammanhang. 

Projektet har visat hur Matupphandling 80/20 version 2.0 skulle kunna fungera i 
framtiden. För att komma vidare i nästa steg behövs nu ett pilotprojekt som möjliggör 
en konkret och verklig test av modellen. 

För mer information kring projektet kontakta: 
Hannes van Lunteren, Ansvarig KrinovaMAT 
0706-11 41 80, hannes@krinova.se  
eller 
Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova Incubator & Science Park 
0708-29 14 34, charlotte@krinova.se 

Krinova Incubator & Science Park  
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla 
samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och 
akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling.  
Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och 
utvecklingsstöd till allt från företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade 
företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på 
lokal, regional och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika 
livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science 
park med fokus på livsmedel. Krinova är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella 
branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

Målgrupp för denna rapport 
Region Skåne 
Politiker och beslutsfattare i Kristianstad och Hässleholm 
LRF Skåne 
Befintliga och potentiella företag i Krinova Incubator & Science Park 
LEADER Lag PH och LEADER Skånes ESS  
Andra innovationsmiljöer 


