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Livsmedelsprogram Halland, riktning 2021

Det har nu gått fyra år sedan vi påbörjade 
arbetet med Livsmedelsprogram Halland. Det 
har hänt en hel del inom livsmedelsområdet, 
både i Halland och världen i stort.  

En region i framkant
Många har startat och genomfört olika 
initiativ och insatser med koppling 
till Livsmedelsprogram Halland. Den 
uppmärksamhet som vi hittills har fått kring 
mat, dryck och matupplevelser i Halland 
stärker bilden av att vi är en livsmedelsregion 
i framkant. Utmaningarna och möjligheterna 
framöver är stora och det finns fortfarande 
mycket att göra och bli ännu bättre på. 
Länsstyrelsen i Halland och Region Halland, 
som är sammanhållande aktörer, tog 
under senare delen av 2020 initiativ till att 
låta strategiska företrädare reflektera och 
belysa vad man har åstadkommit, vilka 
lärdomar man har gjort och baserat på 
detta göra en uppdaterad riktning framåt. 

Strategiskt handlingsprogram
Livsmedelsprogram Halland är ett strategiskt 
handlingsprogram där verksamheter med olika 
perspektiv och inriktning inom mat och dryck 
har en gemensam vision. Detta program har 
tagits fram och uppdaterats med hjälp av bred 
delaktighet och förankring. Målsättningen är 
att alla i och kring det halländska matsystemet 
ska ha bra kännedom om programmet, känna 
tillhörighet, stolthet och motivation till att 
göra Halland till ett ännu starkare matlän.

I det halländska matsystemet har vi alla en 
plats och en röst. I Livsmedelsprogrammet 
sammanlänkas aktörer från hela värdekedjan 
och här finns många kompetenser, 
både generalister och specialister. Här 
möts primärproducenter, förädlare och 
producenter av mat och dryck, men 
även caféer, restauranger, offentliga 
kök, distributörer, butiker, offentliga 
aktörer och intresseorganisationer. 

Gemensam framåtrörelse
Med gemensamma mål kan verksamheter 
bidra på olika sätt, utifrån sina styrkor 
och sina perspektiv. Tillsammans skapar 
vi handlingskraft och framåtrörelse.

Mycket bra görs redan och i 
Livsmedelsprogrammet tar vi vara på, bygger 
vidare och utvidgar det. Tillsammans gör 
vi ett redan starkt system ännu starkare, 
mer levande och konkurrenskraftigt. Vi 
vill vara Sveriges mest levande matlän.
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Tillsammans blir vi framgångsrika

Halland som matregion

”Ett bra program fortsätter. 
Tillsammans lär vi oss mer och 

bidrar gemensamt till utveckling i 
hela kedjan från jord till bord.”

Brittis Benzler, Landshövding i Hallands län

”Matlänet Halland växer. Fler företagare 
startar, fler företag växer, fler människor 

får tillgång till de bästa av produkter som 
också skapar reseanledningar till Halland”

Helene Andersson, Regionråd, Region Halland

 ”Halland - Sveriges 
mest levande matlän”



Vår vision och våra 
målbilder
Vår gemensamma vision och 
våra framåtriktade målbilder 
syftar till att skapa och förstärka 
känslan av att vi alla jobbar mot 
vårt gemensamma mål: mer mat 
från Halland som konsumeras 
både i Halland och i omvärlden.

Vår vision
Vår vision lyder ”Halland - Sveriges mest 
levande matlän”. När vi kommunicerar 
och berättar om Halland som Sveriges 
mest levande matlän hämtar vi kraft i: 

Vår plats, våra fysiska 
förutsättningar, vår terroir.. 

...med beskrivningar, 
referenser och kopplingar 
till platsen, landskapet 
och ursprunget.

Vår tradition 
- det som 

genomsyrar oss..  

...med uttryck 
och referenser till 
tradition och historia.

Vår inställning..

...det som kännetecknar vårt 
sätt att vara, hur vi ser på 
oss själva och omvärlden.

5



Våra målbilder

Konsument och marknad

Hallands bästa
I Halland äter och lever vi gott och till Halland 
reser man för att äta och uppleva. Vi tar vara 
på och bygger vidare på våra naturtillgångar 
och vi är stolta, lokala matambassadörer. Vi är 
kaxiga, välmående och vi lever länge. Halland 
är förenat med mat, i Sverige och i världen.

Egna varor
Våra lokala varor är tillgängliga i Halland och även 
utanför länet. Vi utnyttjar existerande kanaler 
samtidigt som vi utvecklar nya gemensamma, 
både digitala och fysiska. Lokala producenter 
har avtal med halländska handlare och lokala 
produkter är ett profilsortiment i butikerna.

Hållbarhet
Vi ser våra kunder som viktiga utvecklingspartners 
och det är därför nära mellan konsument, 
primärproducent och förädlare. Vi ser till att 
konsumenterna har kunskap, ställer krav och 
gör medvetna, hållbara val och att de dessutom 
väljer sunda och bra livsmedel för hälsans och 
den lokala ekonomins skull. Vi ser hållbarhet 
som en naturlig del av vårt erbjudande och 
vi satsar på det cirkulära samhället. 
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Kunskap och innovation

Nytt och innovativt
I Halland finns kreativitet i hela kedjan 
från jord till bord, från nytänkande i 
primärproduktion till innovativa produkter och 
rätter. Halland är matkreatörernas hemvist 
där vi är lyhörda, uppkopplade och har fokus 
på nya trender. Tillsammans välkomnar, 
utvecklar, odlar och förädlar vi mat från 
alla kulturer, vilket ger en bra grund för nya 
företag. Vi bygger även vidare på det lokala 
i kombination med det nya och exporterar 
både kunskap och produkter. Vi kombinerar 
dessutom praktisk och akademisk kunskap.

I Halland börjar vi med barnen, hela vägen 
genom förskola och skola, med att bidra 
till ökad livsmedelskunskap. Bland annat 
använder vi skollunchen som ett pedagogiskt 
verktyg. Här samverkar också lokala 
livsmedelsaktörer gärna med det offentliga. 

Nisch till volym
I Halland satsar vi på nisch-produktion såväl 
som på större volymer. Det som produceras i 
Halland ska finnas i Halland – på restauranger, 
i offentliga kök och på konsumentens matbord. 
Vi tar vara på säsongernas möjligheter och 
tänker kvalitet och mervärde i allt vi gör. 

Vi har ett gemensamt och nytänkande 
arbetssätt för offentlig upphandling som 
välkomnar det halländskt producerade 
i alla kommuner och i hela regionen. 
Det är lätt att välja bra mat från 
Halland till de offentliga köken.

Vi arbetar ihop
Vi skapar dynamiska mötesplatser där vi 
utvecklar kunskapsbanker tillgängliga för 
många och lär av varandra. Vi har starka 
nätverk för nytänkande över branschgränserna 
och över hela livsmedelskedjan. Och 
vi bjuder in till tillgängliga, öppna 

testmiljöer och mötesplatser. 

7



Allt bra vi gör
Vi drar nytta av varandra och vi satsar 
på kommunikation. Våra berättelser är 
viktiga, både för oss i Halland och för 
dem som besöker oss. När vi utvecklar 
produkter och tjänster tar vi vara på vårt 
historiska arv och vi använder våra olika 
berättelser för att bygga vår identitet.

Regler och villkor
Tillsammans verkar vi för öppenhet, 
samråd och gemensamt kunskapsbyggande 
och vi samarbetar kring tillämpning av 
regelverk. Målet är att det, i företagarens 
vardag, ska vara lätt att göra rätt. I 
Halland är det attraktivt att jobba med 
livsmedel och antalet sysselsatta ökar.

Vi tar vara på resurser från jord, sjö, hav 
och skog. Vi bygger vidare på vårt kulturarv 
samtidigt som vi ständigt lär oss nytt - allt 
för att öka den halländska produktionen 
och bidra till högre försörjningsförmåga.

Hur vi jobbar

Hur vi är organiserade
För att visionen och våra målbilder 
ska bli sanna behövs alla, enskilt och 
tillsammans. Här har vi fokuserat på att 
beskriva två generella nivåer; dels den 
strategiska samverkansgruppen, de som 
har rollen som möjliggörare, dels alla som 
på olika vis har nytta av programmet, 
de som fyller programmet med liv.
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Strategisk samverkansgrupp 
I mitten finns en nod, en strategisk samverkansgrupp 
bestående av möjliggörare i form av representanter från 
centrala organisationer och aktörer. De agerar länken mellan 
det nationella och det lokala och har ansvar för strategisk 
samordning med uppdrag att vårda och utveckla strategin.

Denna grupp består av representanter från Länsstyrelsen 
i Hallands län, Region Halland, LRF, Signerat Halland, 
Hushållningssällskapet Halland, Högskolan i Halmstad 
och Lokalt Ledd Utveckling Halland. Gruppen kan 
även i det framtida arbetet kompletteras ytterligare, 
långsiktigt eller vid vissa tillfällen och arbetsfaser. 

Inom Livsmedelsprogrammet 

arrangeras årligen Framstegsdagen. 

I februari 2020 anordnades träffen 

på Tiraholms fisk i Unnaryd, där 

personer med koppling till den 

halländska livsmedelssektorn delade 

med sig av sina idéer, erfarenheter 

och tankar om hur Halland kan 

utvecklas som matregion
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Driva strategiska frågor 
Den strategiska samverkansgruppen ska:

• Delta i nationella forum; både hämta hem 
inspiration och ge inspiration nationellt.

• Initiera och driva tematisk utveckling, 
i form av tematiska arbetsgrupper och 
utvecklingsprojekt. Detta med syfte att 
skapa samsyn, utgå från gemensamma 
utvecklingsagendor och nå gemensamma 
resultat. För att förstärka helhetsdriften i 
noden finns ett värde i att tydligare koppla 
ihop arbetet i de tematiska arbetsgrupper 
och den strategiska nivån.

• Driva specifika insatser i relation till 
Livsmedelsprogram Halland utifrån varje 
enskild organisations uppdrag och specifika 
prioriteringar.

• Ha känselspröt utåt och vara lyhörda för vad 
som sker hos medlemmar och företagare 
för att kunna lyfta gemensamma och 
delgemensamma frågor.

Skapa vi-känsla
Gruppen ska också sträva efter att alla 
utgör ett sammanhang där alla behövs och 
levererar resultat. Dessutom ska de:

• Skapa ramen för kommunikation, det 
vill säga, en kommunikationsplattform 
eller -plan samt fördela uppdraget att 
kommunicera.

• Kommunicera utifrån egen profil och med 
adress till Livsmedelsprogrammet. ”Detta 
gör vi för att vi vill stärka matens roll i 
Halland”.

• Kommunicera i sina kanaler, öka 
kännedomen och samla in goda exempel 
från sina perspektiv. Alltså känna till, 
marknadsföra och bidra till att skapa en 
rörelse. Både förmedla ut och in och arbeta 
för att få med ”underifrån-perspektivet”.
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Alla skapar aktivitet och resultat
För att visionen och målbilderna ska bli 
sanna behövs alla, enskilt och tillsammans. 
Bakom Livsmedelsprogrammet står många 
kompetenser – både generalister och 
specialister. Här finns dessutom aktörer 
från hela värdekedjan: primärproducenter, 
förädlare och producenter av mat och 
dryck, caféer & restauranger, offentliga 
kök, distributörer, butiker och alla andra 
aktörer som står bakom programmet. 

Alla har ett ansvar och en möjlighet att visa att 
vi jobbar i riktning mot Livsmedelsprogrammet. 
Det är avgörande är att hitta drivkraften 
och tydliggöra nyttan hos alla.

Alla kan, på olika sätt bidra genom att:
• Visa upp resultat
• Inspirera varandra
• Komma med önskemål om viktiga insatser
• Ta vara på de korta vägarna vi har i Halland 

och göra varandra bra
• Aktivt ta del av och bidra i olika aktiviteter, 

webinarier och kreativa workshops
• Vara en aktiv del av Framsteg/Matparty, 

med ”firmafestkänsla”
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Hur vi samordnar

Våra möten och var vi samverkar
Vi har gemensamma strategiska arbetsmöten 
där den strategiska samverkansgruppen 
utgör kärnan och kompletteras med olika 
perspektiv och aktörer utifrån behov 
och tillfälle. Länsstyrelsen och Region 
Halland sammankallar mötena, men 
har också möjlighet att fördela rollen 
som mötesordförande bredare.

Inom Livsmedelsprogrammet inriktar vi oss 
på att ha fyra möten per år och vårt syfte 
är att koordinera, driva, öka verkningsgrad, 
berika varandra och samverka.

För att få en bredd bjuder vi in inspiratörer, 
fler röster och adjungerade företag. 
Dessutom involverar vi de tematiska 
arbetsgrupperna och öppnar upp för 
möjligheten till djupdykningar och följaktligen 
hitta synergier mellan grupperna.

Inspiration, reflektion och kunskap
Vi tar utgångspunkt i allt bra som redan 
görs och arbetar för att synliggöra och 
komplettera det arbetet. Kontinuerligt 
anordnar vi också föreläsningar, webinarier 
och workshops i olika former.
Vi har många olika arrangörer och vi 
riktar oss till både generella och mer 
specifika målgrupper. Dessutom tar 
vi inspiration från vad andra gör och 
bygger vidare på ett sätt som berikar.

Årligt  ”Internt Framsteg”
• Vi utvärderar hur vi jobbat och tar avstamp 

från det inför nästa år
• Vi tar årligen fram en verksamhetsplan och 

följer upp resultatet och hittar ny riktning 
och prioritering utifrån det. Vi skapar en 
länk mellan de mer visionära planerna 
och vardagen genom att lyfta prioriterade 
områden för den kommande perioden

• Vi öppnar upp för en bredare representation 
utöver samverkansgruppen

Årligt ”Externt Framsteg”
• Vi anordnar en större Matfest 
• Vi tar inspiration från Falkenbergs Matdagar
• Mer kreativitet, innovation och inspiration, 

mer involvering och workshops
• Vi ger företag möjligheten att arrangera

Deltagare vid Framsteget i Tiraholm, februari 2020
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Hur vi jobbar i länet

Tematiska arbetsgrupper
Med siktet inställt på att förverkliga 
våra målbilder och möjliggöra 
handlingskraft på bredden har vi valt 
att skapa tematiska arbetsgrupper. Vi 
arbetar inom fem temaområden:

• Innovation och marknad
• Måltidsturism
• Offentliga måltider – lokal mat
• Kompetens
• Råvaror och förädling

Temagrupperna är en viktig kugge i att 
få Livsmedelsprogram Halland från ord 
till handling. I grupperna skapar vi nya 
kontakter och kan få inspiration och kunskap 
från varandra. Gemensamt arbetar vi med 
utveckling och under mötena är det ett stort 
engagemang och mycket energi. Ett positivt 
och effektivt arbetssätt värt att hålla fast vid.

Varje tematisk arbetsgrupp styr sitt eget 
arbete och bemannar utifrån temats karaktär 
och inriktning. Vissa grupper bedriver arbetet 
i projektform med externt sökta medel, 
medan andra arbetar mer traditionellt. I 
grupperna hanteras olikheter bra och man 
hittar gemensamma vägar för att synkronisera 
sina olika intressen mot samma mål. 
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”Att vi skapat grupper, jobbar mot ett gemensamt mål, har ett forum att lyfta frågorna 
och få reda på det som händer är mycket positivt. Tidigare har vi ”slagits om projekt – 
vem ska ha vad”, nu går vi åt samma håll och vet vad andra gör. I Livsmedelsprogram 

Halland har vi en gemensam plattform med en logisk uppdelning i teman.”
   Citat från intervju vid utvärdering av livsmedelsprogrammet

Lärande utvärdering visar att detta arbetssätt 
fungerar väl. Det är bra med flexibilitet 
eftersom man inte kan eller vill jobba likadant 
i alla grupper. Gruppdeltagarna upplever 
att arbetssättet ger värden på flera plan, 
exempelvis att se hur andra jobbar, ha 
en lärande dialog, dela erfarenheter med 
varandra och att kunna driva gemensamma 
utvecklingsagendor. Viktigt är dock att ta 
steget från att enbart utbyta tankar till 
att gemensamt driva utveckling. Ett mer 
strukturerat utbyte mellan arbetsgrupperna 
kan ge ett ökat värde framåt.

Vad vi åstadkommer

Hur vi mäter våra resultat
Vår vision och våra målbilder sätter vår 
riktning. Det arbete som sker under 
Livsmedelsprogrammets paraply behöver 
självklart också mätas och följas upp. I 
det arbetet har vi nytta av att definiera 
mål och att mäta på tre nivåer; effektmål, 
beteendemål och aktivitetsmål.



Effektmål.. 
..i form av långsiktiga och generella mål 
som ökad omsättning och lönsamhet, antal 
nya arbetstillfällen, ökad konkurrenskraft.

Beteendemål..
..som definierar vilka förändrade beteenden 
som leder till de övergripande effektmålen. 
Det kan exempelvis röra sig om ökat antal 
samarbeten, ökad kommunikation av halländsk 
mat och halländska råvaror. Det kan också 
handla om att sprida kunskap till barn och 
unga och på så vis öka attraktiviteten för att 
arbeta inom primär- och livsmedelproduktion.

Aktivitetsmål..
.. slutligen mäter vi genomförda aktiviteter 
som bidrar till att förändra utvalda 
beteenden. Aktiviteter som går att 
koppla till beteendemålen kan vara antal 
genomförda nätverksaktiviteter, insamling 
och spridning av inspirerande sätt att 
kommunicera den halländska maten samt 
antal skol- eller klassbesök på lantbruk.

Vi är många aktörer i Halland som på 
olika sätt bidrar med aktiviteter och 
beteendeförändringar. Tillsammans kan vi fläta 
en matta av aktivitetsmål och beteendemål 
som bygger upp och levererar till våra 
övergripande effektmål. I samband med att 
den strategiska samverkansgruppen sätter 
verksamhetsplaner kan också gemensamma 
beteende- och aktivitetsmål definieras. 

Dessutom bidrar varje aktör och organisation 
genom att själva identifiera vilka aktiviteter 
och beteendeförändringar man bidrar 
med för en förflyttning mot målbilderna 
och därmed också mot effektmålen.

Välkommen till Halland, och smaklig måltid!




