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Checklista för genomförande  
av Matverk

Under förra året deltog 6 tävlingsorganisationer, så kallade piloter, i ett projekt med syfte 
att lista framgångsfaktorer med mål att Matverk ska bli en regional utvecklingskraft att 
räkna med.  Det långsiktiga målet med projektet är att Matverk ska utvecklas till en inkuba-
torsverksamhet för produkt- och företagsutveckling och bli en motor för regional mat där 
flera regionala aktörer samverkar.

Ur projektet föddes också goda råd och idéer, en checklista för genomförande av Matverk 
som vi hoppas kan vara ett stöd för dig som organiserar Matverk i din region.

Piloterna, de tävlingsorganisationer som deltagit är Smaka på Skåne, Smaka på Västman-
land, Lokalproducerat i Väst, Sörmlands Matkluster, Gastronomiska Samtal Halland samt 
förening Östgötamat. Tack för all input.

Tävlingen Matverk bygger på insikten att samarbete över yrkesgränser främjar innovation och ut-
veckling. Innovation behövs för att skapa hållbar tillväxt, såväl regionalt som globalt. Och förstås 
för att vi konsumenter ska få tillgång till ett smakrikt regionalt skafferi.

Odlare
+ Förädlare
+ Matlagare
= Matverk



• Tävlingen måste ha en hemvist i en regional organisation
För att Tävlingen Matverk ska kunna utvecklas till en regional utvecklingskraft, krävs en 
permanent hemvist i en befintlig regional organisation, till exempel att de arrangeras av de 
regionala matnätverken som redan finns etablerade runt om i landet.  I matnätverken finns 
kontakter till presumtiva tävlingsdeltagare, dvs producenter, förädlare, kockar/matlagare, 
marknadförare m.fl. 

• Trygg finansiering 
Långsiktig finansiering av tävlingsorganisation, dvs tävlingsledare och kringkostnader 
som inbjudningar, workshops, finalarrangemang etc måste vara säkrad. Sök finansiering 
i din region, från offentligt håll (kommun, regionförbund, länsstyrelse) och/eller från 
regionala kommersiella partners, som alla är aktörer som gynnas av en stark, regional 
matsektor.

1. Hur genomför du Matverk  
– tävlingsorganisation  

och tävlingsledning

Kommun

Region- 
förbund

Läns- 
styrelse

Kommersiella 
partners

Befintliga  
inkubators- 

nätverk

• Engagerad tävlingsledare
Ansvarig tävlingsledare bör ha ett brinnande intresse för mat, innovation, företagande och 
ett stort kontaktnät. Världens roligaste jobb för rätt person.



• Sätt upp tydliga mål
Fastställ en strategi och mål för tävlingen och förankra den internt, hos offentlig ledning i 
regionen, hos tävlingsdeltagarna samt hos finansiella partners. 
Vad vill regionen uppnå med Matverk? 
Hur kan Matverk bidra till nyföretagande inom livsmedelssektorn? 
Vad är ett gott resultat?
Hur ska vi nå dit?

smaka på skåne uttrycker det så här:

     Vi vill gynna kockar, förädlare samt producenter att skapa 
marknadsmogna produkter, få ökad kunskap om kultur och  
traditioner, visa på Skånes mångfald, ge dem förutsättningar att 
få ut sina produkter. Stärka och gynna samarbeten. Skapa förut-
sättningar för företag att utmärka sig i regionen. Skapa fler före-
tag som satsar på mat och dryck i Skåne.

sörmlands matkluster har  som övergripande mål:

      Fler spännande produkter på marknaden från sörmländska 
förädlare, fler nya företag inom de gröna näringarna, fler  
medlemmar i matklustret, bättre samverkan och större sam- 
ordningsvinster i länet.

och ”braläge-mål”:
Det är bra när
• minst 30 tävlingsbidrag årligen deltar
• minst 10 av dessa kommer ut på marknaden
• minst 5 tävlande team per år ingår i kompetensutvecklingsprogram gällande innovation,  

affärsutveckling, sälj, design, förpackning, hållbarhet och marknadsföring.
• när regiontävlingen förstärker ett eller flera lokala event
• när sörmländska företag finner det attraktivt att delta i mat/dryckestävlingar 
 som anordnas i Sverige och internationellt
• när vinnarna känner sig som hjältar.

smaka på västmanland har stadfäst:

     Vi vill med Matverk få fler produkter med tydlig identitet på 
marknaden. Gårds- och regionsspecifika produkter som med stolt-
het beskriver regionens gastronomiska identitet.

”
”

”
”

” ”

2. Varför genomförs Matverk  
– strategi och mål



• Om du inte syns, finns du inte
Som tävlingsledning är det viktigt att sprida kunskap om Matverk i regionen även utanför 
matnätverken. Punkta nyckelmålgrupper och jobba för ökad kännedom. Målgrupper kan 
t.ex vara offentliga beslutsfattare, företagare på orten, journalister, bloggare och andra 
viktiga opinionsbildare i regionen.

Kunskap

Attityd

Handling

Det du inte känner till kan du inte förhålla 
dig till och därmed kan du inte heller agera. 
Så väl regionalt som centralt är det viktigt 
att sprida kunskap om vad Matverk kan 
innebära för såväl den enskilde företagaren 
som för regionen i stort.

3. Hur motiveras och  
rekryteras deltagare

• Fysiska och digitala utskick
Gastronomiska Samtal centralt förser tävlingsorganisationerna med färdiga inbjudningar 
och information om genomförande och regler. Se det som ett basmaterial och sätt er regio- 
nala prägel på inbjudningar och annat material.

• Sociala medier
Annonsera Matverk på webbsidor, Facebook, Instagram, Twitter etc. Hashtagga med #mat-
verk plus årtal och #matverk plus landskap. Exempel #matverk2016 #matverkhalland.

• Seminarier och workshops
En bra start för Matverkstävlingen är att bjuda in mataktörerna till seminarium eller kreati-
va workshops kring innovation, produktutveckling, varumärke eller kommunikation. Bjud 
även in förra årets regionvinnare eller riksvinnare och låt dem berätta om resan från idé till 
färdig produkt.  Ett bra tillfälle att också bjuda in potentiella finansiella partners.



• Matchmaking
Som tävlingsledare kan du också para ihop producenter/förädlare/kockar utifrån den kun-
skap ni har om regionens företag.

• Kommunicera affärsnyttan
Kommunicera tydligt Matverks syfte och mervärden till de potentiella deltagarna. Det är 
attraktivt och roligt att delta – och förutom samarbetet och nya idéer ger det affärsmässiga 
värden om deltagandet förvaltas rätt. 

Gastronomiska Samtal centralt förser alla tävlingsorganisationer med inbjudningar, men det är 
tävlingsorganisationerna som sprider och kommunicerar i sin egen region.

Västgöte,
täVla i 

matverk 2016

2016

Läs mer
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bilda lag
Laget omfattar en råvaru producent, 
en matlagare och/eller en förädlare. En 
kommunikatör/form givare kan ingå 
i laget. Råvaruproducentens råvara 
används för att tillsammans skapa en 
vinnande produkt. 

anmäl
Nu gäller det att satsa på att bli en 
vinnare i landskapet och få chansen 
att delta i riksfinalen tillsammans 
med alla andra landskap. Bli 
Sveriges nya »Kronjuvel« 2016. 
Lokalt och globalt.

skapa
Nu är det bara att sätta igång. En bra 
råvara, kunniga personer och ett 
tydligt mål skapar en produkt som 
slår alla med häpnad. Så enastående 
att den vinner och blir stjärna 
tillsammans med sina skapare. 

1 2 3
Gastronomiska Matverk – hantverksskicklighet, innovation, regional inspiration & jävlaranamma

välkommen med din anmälan till:

Sven-Erik Larsson, svenerik@lpiv.se, 072-231 46 88  

Cecilia Faktus, cecilia@lpiv.se, 073-379 41 34

Sista anmälningsdag: 14 augusti

delfinal och prisutdelning

Plats: Skövde, Matfestivalen

Dag: 29 augusti

Tävla Västgötar!

2016

Anmäl dig!Första sidan Det finstilta

Det finstilta
tävlingsuppgift 
Skapa en förädlad produkt som är säljbar på mark-
naden (butik, restaurang, torgmarknad, grossist).

Vid inlämning av produkten ska även en fullständig 
innehållsförteckning lämnas med de tävlandes 
underskrifter. 

laget 
Laget ska bestå av 2–3 personer. Dessa måste vara 
med:

•  en råvaruproducent

•  en yrkesverksam inom matlagning och/eller en 
yrkesverksam inom livsmedelsförädling 

En möjlig tredje lagmedlem kan en yrkesverksam 
form givare, förpackningsdesigner eller kommuni-
katör.

Lagmedlemmarna ska i väsentlig utsträckning vara 
verksamma i det aktuella landskapet eller ha en 
privat och stark koppling till bygden. 

Samtliga lagmedlemmar får i ej vara verksamma i 
samma företag.

Tips! Gör upp inom laget om äganderätten av 
produkten/varumärket och hur ni ska fördela kost-
nader och framtida intäkter.

råvaror 
Lagen ska skapa en matprodukt, ett matverk, 
där huvudråvaran ska produceras av deltagande 
rå  varu producent i landskapet där tävlingen genom-
förs. Med huvudråvara avses en råvara som är 
volym- eller smakmässigt avgörande för produktens 
karaktär och egenskaper. 

tävlingsbidraget 
Tävlingsbidraget ska vara framtaget i samarbete 
mellan deltagarna i tävlande lag. Undertecknad 
ingrediensförteckning ska lämnas (se »Tävlings- 
uppgift«). 

produkten
För produkt som redan finns på marknaden och är 
skapad av det tävlande laget gäller följande: 

ej tillåtet

a. Om produkten funnits ute i mer än 3 månader 
till försäljning 

b. Produkten finns till försäljning hos grossist eller 
på flera försäljningsställen.

tillåtet

c. Produkten finns till provförsäljning i enskild 
butik/försäljningsställe/restaurang en kortare 
period än 3 månader innan tävlingsdag 

d. En befintlig produkt som väsentligt har 
förändrats får delta. Det är lagets ansvar att visa 
att förändringen är tillräcklig för att produkten 
ska betraktas som ny

förändringar som ej är tillräckliga

• Byte av leverantör av huvudråvara 

• Mindre förändringar av tillverkningsmetod 

• Borttagande av tillsatser (E-nummer) 

• Miljöcertifiering 

• Ändring av produktens form och storlek 

Detta är exempel och skall inte ses som en hel-
täckande uppställning. Vid tveksamhet kontakta er 
regionala tävlingsledning. 

avgränsningar 
• Produkten ska vara förädlad. Produkter som t ex 

mjöl, styckat men ej förädlat kött eller fisk samt ej 
smaksatt konsumtionsmjölk, får ej delta

• Produkten ska vara färdig att äta. Om produkten 
kräver enklare tillagning som t ex uppvärmning, 
upptining, stekning eller kokning, ska detta 
ombesörjas av tävlingsledningen

• Produkten ska kunna sättas i produktion.

bedömning/poäng 

1. Ätupplevelse (40%)

Detta kriterium är den samlade upplevelsen när 
man äter produkten. Vi delar in den i tre separata 
delar som var och en ska poängsättas: doft, textur 
och smak.

2. Marknadspotential (15%)

marknad 

• Produkten har en möjlighet att lyckas på markna-
den

• Det finns ett definierat behov av produkten

• Produkten har en profil som kompletterar en 
befintlig marknad

• Produkten kommer att skapa en marknad 

•  Produkten har en regional, nationell och/eller 
internationell marknad

•  Produkten har en tydlig möjlighet inom ett mark-
nadssegment som t ex butik /restaurang m m.

miljöcertifiering 

•  Godkänd certifiering är KRAV, EU-ekologisk och 
Svenskt Sigill.

3. Regional koppling (15%)

• Råvaran: Råvaran har historisk koppling till 
landskapet, typisk för regionen 

•  Produkten: Tydligt inspirerad av en produkt som 
har sitt ursprung i eller är stark förknippat med 
landskapet 

•  Tekniken: Tekniken som används vid framställ-
ning av produkten är unik för regionen eller har 
starka kopplingar till regionen 

•  Produkten har en stark koppling till landskapets 
nuvarande gastronomiska identitet som kan vara 
präglad av influenser från andra kulturer.

4. Innovation (15%)

produkt

•  En traditionell teknik som används i ett nytt 
sammanhang (råvara, produkt m m) 

•  En traditionell smak som presenteras i en ny 
form 

•  En välkänd produkt som är tänkt att användas på 
ett nytt sätt

•  Av en känd råvara har det skapats en helt ny och 
innovativ produkt (ej känd tidigare)

•  Av en okänd råvara har det skapats en produkt.

förpackning 

• Lagen kan presentera en färdig förpackning eller 
en förpackningsidé 

•  En välkänd produkt förpackad på ett oväntat sätt 

• En helt ny förpackning/förpackningside.́ 

5. Teknik (15%)

Är det en omsorgsfullt och yrkesskickligt produce-
rad produkt i bemärkelsen att produkten ett resultat 
av ett gott hantverk? 

• • •

gastronomiskt forum och 
priscermoni 
Vinner ni regionfinalen blir hela laget bjuden att 
delta vid Gastronomiskt Forum i Nyköping, januari 
2016. 

Där träffas representanter från hela Mat sverige 
för att under två dagar föra viktiga mat samtal. 
Här bjuds på många möjligheter att knyta nya 
kontakter. 

Dessutom bjuds ni på galamiddag och möjligheten 
att på plats få uppleva den spännande prisceremo-
nin när 2016 års riksvinnare tillkännages.

Gastronomiska Matverk – hantverksskicklighet, innovation, regional inspiration & jävlaranamma

Anmäl dig!Första sidan Läs mer



• Coachning/rådgivning till alla lag
Under produktutvecklingsprocessen ska tävlingsledningen stötta och peppa deltagarna. 
Det kan till exempel gälla rådgivning kring frågor om livsmedelsteknik, sensorik, produk-
tionssätt, förpackningar, marknadssegmentering etc.  

• Workshops
Rådgivningen kan också utföras genom att tävlingsledningen arrangerar workshops med 
inriktning på olika steg i produktuvecklingsarbetet.

lokalproducerat i väst arbetar så här:

      Vi använder vårt faddersystem och ger lagen den stöttning de 
efterfrågar och behöver för att komma vidare med produkten ut-
ifrån en nulägesanalys. Vi är säkra på att det finns ett samband 
mellan faddersystemet och de goda placeringarna riksfinalen för 
våra lag och produkter.

”
”

4. Hur stötta deltagarna  
under tävlingstiden



• Opartisk och kompetent jury
Riktlinjer för juryns sammansättning är utarbetat av Gastronomiska Samtal centralt och 
ska följas av alla regioner. Juryn ska bestå av 7-8 personer utvalda efter kompetens inom 
smak, teknik, marknad och regional kultur.

• Bedömning
Riktlinjer för bedömning finns också utarbetat av Gastronomiska Samtal och bör följas 
för att produkterna ska bedömas likartat i de olika regionerna. Anonym bedömning är att 
föredra, dvs att juryn inte vet vilka som står bakom produkten under juryarbetet. Vid be-
dömningar à la Draknästet, dvs där lagmedlemmarna får presentera sin produkt finns alltid 
risk för jäv, att presentationen överglänser produktens kvalitet eller att en dålig presentation 
överskuggar en produkt med hög smak och stor marknadspotential. 
Dock är det den regionala tävlingsorganisationen som beslutar vilken bedömningsmetod 
som ska gälla.

• Nyttiga priser
Priserna till första-, andra- och tredjepristagarna i regionfinalen bör vara kopplade till af-
färsnytta för vinnande produkter, t.ex konsultcheckar för rådgivning inom det område där 
produkten har ytterligare utvecklingspotential. Det kan gälla allt från produktionsteknik, 
förpackningsdesign till säljstrategi. 

• Muntlig och skriftlig feedback till lagen
Lika viktigt som prispengar är att alla tävlingsdeltagarna får muntlig och skriftlig feedback 
från juryns bedömningar. Och uppmärksamma även de produkter som kanske inte hamna-
de på prispallen men där tävlingsledning och jury ser utvecklings- och marknadspotential.

5. Hur organiseras juryn  
och jurybedömningen

Alla första-, andra och tredjepristagare får ett diplom. Diplomen produceras centralt av 
Gastronomiska Samtal.

VÄSTERGÖTLAND

2016

produk tu t vecklingstävlingen som 
sk apar moderna livsmedelsproduk ter

juryns ordförande

Första pris
i  gastronomisk a mat verk 2016 har tilldelats

VÄSTERGÖTLAND

2016

produk tu t vecklingstävlingen som 
sk apar moderna livsmedelsproduk ter

juryns ordförande

Andra pris
i  gastronomisk a mat verk 2016 har tilldelats

VÄSTERGÖTLAND

2016

produk tu t vecklingstävlingen som 
sk apar moderna livsmedelsproduk ter

juryns ordförande

Tredje pris
i  gastronomisk a mat verk 2016 har tilldelats



• Samarbeta med andra matevenemang
Final och prisutdelning ska arrangeras så publikt som möjligt. Bra sammanhang är i sam-
band med andra matevenemang i regionen, som matfestivaler och marknadsdagar.

• Anlita en professionell eller känd prisutdelare
Ge tävlingsdeltagarna den uppmärksamhet de förtjänar genom en proffsig och genom-
tänkt prisutdelning. En krydda kan vara att ha en känd person som prisutdelare.

• Bjud in partners, beslutsfattare och media
Skicka inbjudningar till finansiella partners, viktiga beslutsfattare och opinionsbildare 
inom politik och näringsliv och förstås till lokala media; tidningar, radio och TV.

Stjärnkocken Paul Svensson var med och utsåg vinnarna i Matverk Västergötland 2015.

Pressmeddelande från Smaka på Skåne.

6. Hur kan regionfinalen utformas



• Vässa regionvinnaren till riksfinalen 
Tävlingsledningen ansvarar för att informera regionvinnaren om hur riksfinalen går till  
och vad som krävs inför jurybedömningen. Nu finns också chans till ytterligare förbätt-
ringar av produkten, t.ex förpackning och skriftlig presentation. Här är tävlingsledaren ett 
viktigt stöd.

• Produkter utanför prispallen
Det är viktigt att alla produkter följs upp av tävlingsledningen. Det kan finnas guldkorn 
utan för prispallen med stor marknadspotential som med lite stöd kan sättas i produktion 
och nå framgång. Idéer kring hur stödarbete kan organiseras:

- Anordna speeddating-träff för deltagarna och bjud in handlare, grossister, restauratörer

- Filmade produktpresentationer och som kan spridas via Gastronomiska Samtal och 
dess partners.

- Uppföljningsträff – samla alla deltagare och utbyt erfarenheter och idéer kring vidare 
utveckling.

- Individuell rådgivning/coachning

7. Hur stötta deltagarna 
efter finalen



medverkande piloter
Checklistan för bästa genomförande av Matverk är sammanställd genom rapporter och 
intervjuer med 6 regionala tävlingsledningar som ingick som piloter i projekt Matverks- 
inkubator:

skåne
I Skåne har Matverk organiserats och arrangerats av Smaka på Skåne/ 
Livsmedelsakademien, med Andreas Larsson som ansvarig.
2015 fick Skånes tävlingsbidrag ”Bovetenudlar” tredje pris i riksfinalen.

västmanland
I Västmanland har Matverk hemvist i föreningen Smaka på Västmanland med  
Lena Ryberg-Ericsson som ansvarig tävlingsledare. 

västergötland, bohuslän, dalsland
Lokalproducerat i Väst arrangerar Matverk för tre landskap. Ansvarig tävlingsledare är 
Sven-Erik Larsson. Region Västra Götalands tävlingsbidrag har haft stora framgångar i 
riksfinalen.  
2013 vann Bohuslänska vitvinsmusslor och tredje pris gick till Dalsland och produkten Getsalsic-
cia. 2014 vann Dalsland med Gettergod Gelato Cajeta. 2015 knep Bohuslän andra platsen med 
produkten ”Vitvinssås”.

södermanland
I Södermanland är det nätverket och föreningen Sörmlands Matkluster som arrangerar. 
Ansvarig tävlingsledare är Jonas Hammar. Även Sörmland har haft framgångar i riks- 
finalen.  
2013 fick Bryggarebröd andra pris. 2014 fick Aroniasnaps marknadsjuryns  
hederspris och 2015 fick Rödlökskonfityr hedersdiplom för presentation och nytänkande mark-
nadskommunikation.

halland
I Halland är det föreningen Gastronomiska Samtal Halland som ansvarar för tävlingen. 
Tävlingsledare är Eva Hessel.

östergötland
Föreningen Östgötamat arrangerar tävlingen. Ansvarig tävlingsledare är Louise Alen-
brandt.  
2015 fick Östergötlands ”Krämig grönsakssoppa” diplom för förpackningsidé.

Samtliga piloter har arrangerat tävlingen sen start, det vill säga 2013, 2014 och 2015.


