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Mårten 37 årMårten, 37 år
”Stora ägg, snygg 
förpackning”

”Höns som inte sitter i bur”



Bo 65 +

”Tänkte inte så mycketTänkte inte så mycket
Smöret var extrapris
Salladen såg god ut!”

Ekologiska mjölken?
”Blev bara så…”



Birgitta 55 år

”Lättmjölk, någon datum kvar till 
bäst före datum. Billigare”

Tänker du något på miljö-
frågor?

”Ja det är klart. Sopsorterar men 
lltid å f llt i t i ”alltid så fullt i containrarna”

Mat?

”KRAV, men det handlar om 
ekonomin, försöker köpa det 
billigaste”billigaste



Josefin och Karl, 18 år

”Viktigt med rätt prisskyltning oftaViktigt med rätt prisskyltning- ofta 
vilseledande”

”Vi har begränsad ekonomi”Vi har begränsad ekonomi

Annat viktigt?

”Naturligt, inte så mycket tillsatser, 
gillar lite bruna förpackningar med 
inte så starka färger”g

Miljöfrågor?

”Köper alltid kaffe med olika 
märkningar. Viktigt med ”nära” –
på grund av transporter.
Inte direkt kul om maten kommer 
från Argentina”



Ingegerd 83 år

” B i fä k t kfilé å” Bra pris färsk torskfilé på 
extrapris

Priset är mycket viktigt för migPriset är mycket viktigt för mig 
och att jag har nära till affären

Självklart handlar jag ocksåSjälvklart handlar jag också 
miljövänligt. Och det är denna 
fisken- och så köper jag alltid 
svenskt kött”svenskt kött  



Gunilla 53 årGunilla 53 år

”Banan och kaffe köper jag alltid 
KRAVKRAV

Faktiskt ganska miljömedveten

Handlar i säsong, aldrig tomater 
på vintern

Kött har jag inte ätit på 30 år ”



Matens belastning på miljön uppstår 
h d kli id t thuvudsakligen vid transporterna.
SANT FALSKTSANT FALSKT

35%65%65%





Egenskaper – Närodlade livsmedel vs Ekologiska NY!



2/3 anser att 15 mil = Närproducerat
Fråga 13F Hur långt avstånd från butiken till livsmedlets ursprung får det vara för attFråga 13F Hur långt avstånd från butiken till livsmedlets ursprung får det vara för att 

du tycker det kan kallas för närproducerat?
Bas: Samtliga (n=520)

D k2010 å Danmark2010-års
studie

5 mil 18%
10 mil 30%
15 mil 15%
20 mil 12%

41%

20 mil 12%
25 mil 6%
30 mil 4%
50 mil 1%

il 0%75 mil 0%
100 mil 1%
Allt inom landets gränser 4%
Vet ej 8%

+
-

20%

= Signifikant lägre än förra året = Signifikant högre än förra året- +



36 %



Hur väl instämmer du i följande påstående?Hur väl instämmer du i följande påstående?

56 
%Mina val av 

livsmedel 
påverkar
miljön



Drygt 4 av 10 kan inte peka ut något 
livsmedel! 



Störst
Nöttkött 44%
Fläskkött 23 %
Korv skinka 15 %Korv,skinka 15 %
Djupfrysta 1-rätter 13 %
Vatten på flaska 13 %
Korv 12%Korv 12%
Kaffe 12%
Kyckling 11 %
Mjölk 11 %Mjölk 11 %

Minst
Müsli 1%
Knäckebröd 1 %
Pasta 1 %
Färsk pizza 1 %
Bröd 2 %



Ja 14 %

Nej 62 %

Vet ej 18 %Vet ej 18 %

Äter inte kött 6 %





Vi slänger 
40 lit tt40 liter vatten

Foto Evan Blaser/ flickr



Behov 50 l vatten/pers/dygn för 
matlagning och hygienmatlagning och hygien 

• 1 potatis 25 l vatten1 potatis 25 l vatten
• 1 kopp kaffe 140 l vatten
• 1 glas juice 170 l vatten 
• 1 kg vete 3000 l vatten• 1 kg vete 3000 l vatten
• 1 hamburgare 2400 l vatten
•1 kg kött 15000 l vatten

Källa SIWI



2003 186

Total konsumtion av vatten
miljoner liter och år

2003 186

2004 198

2005 226

2006 2672006 267

2007 256

2008 221

2009 204

2010        207



• Släng inte mat

Ät i d kött bätt• Ät mindre kött, men bättre

• Handla svenskt (inte bara för att det är svenskt men ger 

ä iljö ä ktmånga miljö och djurfördelar), gärna miljömärkt 
(KRAV, Sigill, Eu blomma, Fair Trade, Rainbow Alliance), i 

ä ä l k l dl tsäsong, gärna lokalodlat = 
arbetstillfällen på landsbygden, 

dli l d kodlingslandskap



Tack!Tack!






