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Styrelsen för den ideella föreningen Reformaten, organisationsnummer
802531- 6012, avger härmed följande verksamhetsberättelse för det brutna
räkenskapsåret 21.08.04 - 22.08.04.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor. Föreningen
har sitt säte i Stockholm.

Reformaten är en partipolitiskt och religiöst obunden förening med mål att
påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet – för människans
och planetens hälsa. Vi betraktar matsystemet ur ett helhetsperspektiv; från
produktion till konsumtion med fokus på de ekologiska och sociala aspekterna.
Genom att mobilisera aktörer som på olika sätt arbetar med matsystemet
skapar vi en gemensam plattform för politisk påtryckning. Vi strävar efter att
öka det allmänna engagemanget och bilda en bred opinion som stödjer de
nödvändiga systemförändringarna.

Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden, 8 ordinarie
möten och ett extrainsatt årsmöte, och har utöver det haft kontinuerlig kontakt
i flera ärenden. Inget arvode har utgått till styrelseledamöterna. Reformaten
har en delvis arbetande styrelse.

I maj 2022 valdes Rosanna Endre in som ordförande för Reformaten.

Styrelsens berättelse

Våren 2022 beviljades Reformaten 1,3 miljoner kronor från Postkodstiftelsen.
Pengarna går till att vidare strukturera och bygga verksamheten samt till att
anställa en verksamhetsledare. 
Reformaten har dessutom beviljats 913 000 kronor från forsknings
myndigheten Vinnova för att som primära behovsägare driva projektet
‘Stadsdelskök - En ny infrastruktur och inkluderande mötesplats för
människan och maten’.

Ekonomi



Fokus för det andra verksamhetsåret har varit att fortsätta bygga relationer till
personer, organisationer och myndigheter som direkt jobbar med mat och
matsystemet samt säkerställa finansiering för de som arbetar på kansliet.
Under andra verksamhetsåret har behovet av en verksamhetsledare och ett
utökat kansli vuxit fram. Efter en lång rekryteringsprocess – med 35 sökande
och fyra personer som kallades till intervju – anställdes Elizabeth Brockfield
som Reformatens verksamhetsledare i juni 2022 och påbörjade i sin tjänst i
augusti.

Under året bestod kansliet av tre personer, engagerade i tre olika projekt:
Vinnovaprojektet ‘Stadsdelskök - En ny infrastruktur och inkluderande
mötesplats för människan och maten’, Matbarometern samt
Postkodstiftelsens verksamhetsprojekt.

I april anställdes Olga Grönvall Lund som generalsekreterare. Övriga
medarbetare på kansliet var Klara Guthe Peterson och Pelle Bengtsberg. 

Matbarometern 2.0 

Under våren 2022 genomförde Reformaten i samarbete med WWF,
Naturskyddsföreningen och Hjärt-Lungfonden sin andra Matbarometer.
Undersökningen syftar till att redovisa riksdagspartiernas vilja att använda
politiska styrmedel för att Sverige ska få en hållbar och hälsosam
livsmedelskonsumtion (i linje med redan beslutade hälso- och hållbarhetsmål). 

Undersökningen besvarades av samtliga partier. Matbarometern släpptes den
5 juni (Världsmiljödagen 2022), under den då pågående Järvaveckan. På scen
för att kommentera fanns Elin Röös, forskare vid SLU, Stefan Swartling
Peterson, professor vid Karolinska Institutet, Anette Jansson, sakkunnig på
Hjärt-Lungfonden, Anna Richert, senior matexpert på WWF samt Olga Grönvall
Lund, generalsekreterare på Reformaten. Samtalet modererades av Mustafa
Zatara från nätverket Förortsentreprenörer samt Pelle Bengtsberg från
Reformaten. Arbetet leddes av Pelle Bengtsberg och fullständigt resultat finns
på vår hemsida. 

Projekt och viktiga händelser

Kansliet



Vinnovaprojektet, ‘Stadsdelskök - En ny infrastruktur 
och inkluderande mötesplats för människan och
maten’

Projektet finansieras av Vinnova och är ett samarbete mellan Reformaten,
Momentality AB, Boys Don’t Cry, Boodla och Yalla Rinkeby. ‘Stadsdelskök - En
ny infrastruktur och inkluderande mötesplats för människan och maten’ är ett
innovationsprojekt som ska ta fram ett upplägg för en ny typ av samhällsviktig
funktion i form av publika kök. 

Målet med projektet är att ta fram en modell som ska vara skalbar och fokusera
på olika typer av samhällsnytta i form av ekologi, hälsa, socialt liv och hållbara
affärsmodeller. Projektet vill skapa förutsättningar för ett lokalt, resilient
matsystem som gynnar både planetens och människans hälsa.

Reformaten genomförde genom Vinnovaprojektet två workshops under
‘Sommar på torget’ arrangerat av Kista-Rinkeby Stadsdelsförvaltning. Datum
för genomförande var 7 juli på Husby Torg och 11 augusti på Rinkeby Torg.
Genom att manifestera gröt som ett hållbart, hälsosamt, ekonomiskt och gott
mål mat ville projektet inspirera till goda matvanor och väcka intresse i
sakfrågan. Målgrupp för aktiviteten var de barn och ungdomar som
tillsammans med sina föräldrar besökte ‘Sommar på torget’.

Postkodstiftelsen

Under november 2021 började styrelsen skriva projektansökan till
Postkodstiftelsen. I april blev stödet beviljat och Reformaten fick 1,3 miljoner
kronor för att kunna utveckla verksamheten till en långsiktigt hållbar
organisation med en starkare påverkanskraft. Olga Grönvall Lund
projektanställdes på heltid i Reformaten (50 procent finansierat av medlen från
Vinnova och 50 procent av stödet från Postkodstiftelsen). Vidare har en
verksamhetsledare anställts.



Järvaveckan LIVE - Goood Hood Food

Programserien Good Hood Food var ett samarbete mellan Järvaveckan Live och
Reformaten som sändes direkt från Spånga IP under politikerveckans samtliga
fem dagar. Olga Grönvall Lund var tillsammans med Gurgîn Bakircioglu
programledare och duon besöktes varje dag av olika personer verksamma inom
matsektorn. Samtalsserien handlade om vår ‘matmiljö’ – varför vi äter det vi äter
och vilka konsekvenser det för med sig.

Föreläsningar och deltagande i andra sammanhang

Reformaten har under året genomfört ett flertal föreläsningar, seminarier och
konferenser. Nedan följer ett urval dessa. 

Inför klimattoppmötet Stockholm +50 deltog Olga Grönvall Lund i en panel under
konferensen ‘Sustainable planet, sustainable health – how science-based
solutions can drive transformative change’ med bland annat Åsa Domeij, Head of
Sustainability Axfood, Annica Sohlström, DG, National Food Agency samt Dr.
Rebecka Milestad, KTH. 

Inför FN:s klimatkonferens COP26 modererade och talade Olga Grönvall Lund vid
nätverket We Don't Have Time:s svenska livstreamade hubb med över en miljon
visningar. 

Vid släppet av rapporten ‘Syntesarbete för ett hållbart livsmedelssystem’ var
Olga Grönvall Lund med och kommenterade. Rapporten presenterades av
Livsmedelsverket i samverkan med Jordbruksverket, Naturvårdsverket,
Folkhälsomyndigheten, Tillväxtverket, Länsstyrelserna, Kemikalieinspektionen,
Havs- och vattenmyndigheten, Konsumentverket, Upphandlingsmyndigheten
samt Vinnova. Arbetet har utgjort ett av sju programområden inom
Miljömålsrådet och har pågått från mars 2021 till maj 2022. 

Utöver dessa exempel har deltagande skett på arrangemang vid Svenska
Institutet, Way out West, Ekomatsligan med flera.



Konferensserien ‘Låt inte maten tysta mun’

Konferens #5 - ‘Hållbara restauranger, hur når vi hela vägen?’
Konferensen genomfördes i samarbete med Mat Småland och festivalen
MAT2021 och live-sändes från PM & Vänner i Växjö. Vi diskuterade hinder och
utmaningar samt hur det skiljer sig åt mellan “finmat” och “snabbmat”. Bland
deltagarna hade vi välkända krögare, konceptutvecklare och andra mataktörer.
Arbetet leddes av Rebecca Öhnfeldt.

Konferens #6 - ‘Systemet bakom maten’
Konferensen genomfördes i samarbete med det av Vinnova finansierade
projektet och live-sändes från Eggeby Gård på Järvafältet med fokus på
målkonflikter mellan mataktörer och olika intressen.

Hösten 2021 medverkade Reformaten via Olga Grönvall Lund i en stor TT-
intervju med titeln “Ärtprotein och havredryck räddar inte världen”. Artikeln
publicerades online på Aftonbladet, SVD, DI, Sydsvenskan, MSN, Borås
Tidning, Skånska Dagbladet, Tidningen Syre samt i tryckt version i Folkbladet
Västerbotten, Mariestads-tidningen, Sydsvenskan, Värnamo nyheter, Borås
Tidning, Blekinge Läns Tidning, Sydöstran och Vasabladet i Finland. 

Hösten 2021 blev Olga Grönvall Lund nominerad till WWF-priset Årets
miljöhjälte med följande motivation: “Olga Grönvall Lund, Stockholm, har på
kort tid skapat synlighet för frågan om hållbara livsmedelssystem genom
Reformaten. Det är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som vill
påskynda en forskningsbaserad omställning av matsystemet. Olga syns och
hörs i debatterna. Genom att samla relevanta aktörer har hon skapat en
gemensam plattform för matfrågan, vilket är en väldigt viktig del av vår väg
framåt.” Övriga nominerade var Johan Rockström, professor i miljövetenskap
vid Stockholms universitet och chef för Potsdam Institute for Climate Impact
Research (PIK) och Klimatklubben som drivs av Emma Sundh och Maria Soxbo.

Media, utmärkelser och åtaganden



Hösten 2021 blev Reformaten via Olga Grönvall Lund utsedd att ingå i det
statliga forskningsrådet Formas rådgivande grupp till nationella kommittén för
livsmedelsforskning. 

Reformaten fortsätter även att delta i Livsmedelsverkets samverkansgrupp för
ideella föreningar för hållbara matsystem.

Kommunikationsinsatser ledda av 
ideella arbetsgrupper

Under året har två ideella arbetsgrupper bestående av sju personer genomfört
kommunikationsinsatserna ‘Säsongsvaror’ och ‘Om matsystemet och dess
konsekvenser’. Arbetet inkluderar research, copywriting, grafisk design och
publicering i syfte att inspirera, utbilda och bjuda in till samtal kring
matrelaterade ämnen.

Reformaten fortsätter att skapa synlighet i frågan kring matsystemet, delta i
samhällsdebatten, bygga relationer samt förmedla forskningsbaserad kunskap
om hållbarhet i matsystemet. Reformaten kommer att delta i olika ansökningar
till utlysningar från forskningsinstitut samt vidareutveckla former för ideellt
engagemang och påverkanskampanjer. Allt i syfte att påskynda omställningen
av matsystemet.

Framåtblick


