
Åsa Brugård Konde

Nutritionist, projektledare
Livsmedelsverket

Hållbara konsumenter



Livsmedelsverket arbetar för säker mat 
och för hållbara, hälsosamma och  
jämlika matvanor 
– med koppling till målen i Agenda 2030



Riskfaktorer för ohälsa i Sverige

Källa: WHO Global burden of disease
http://ihmeuw.org/3q3a

http://ihmeuw.org/3q3a


Vilka matvanor spelar störst roll?

Sju av tio äter för mycket salt*

Nio av tio äter för lite fullkorn*

Två av tio äter 500 gram f&g per dag*

Bättre matvanor kan minska 
förekomsten av de stora 
folksjukdomarna, som hjärt- och 
kärlsjukdom, fetma, typ 2-diabetes 
och cancer.

*Riksmaten 2010-11



Hållbara matvanor på vetenskaplig grund

Matvanor i 
Sverige

Risker med 
mat

Miljöaspekter
Konsument-
perspektiv

Nordiska Näringsrekommendationer 
NNR, 2012

Råd om bra 
matvanor 2015



Matvanor spelar roll för 
miljön

1. Begränsad klimatpåverkan

2. Frisk luft

3. Bara naturlig försurning

4. Giftfri miljö

5. Skyddande ozonskikt

6. Säker strålmiljö

7. Ingen övergödning

8. Levande sjöar och vattendrag

9. Grundvatten av god kvalitet

10. Hav i balans samt levande kust 
och skärgård

11. Myllrande våtmarker

12. Levande skogar

13. Ett rikt odlingslandskap

14. Storslagen fjällmiljö

15. God bebyggd miljö

16. Ett rikt djur- och växtliv

ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR
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Grönare, lagom mycket och röra på sig



Motivera och inspirera!





Rapport med motiv till råden

Rapport 5 2015,                              
Livsmedelsverket

www.livsmedelsverket.se



MER fisk och skaldjur

 Fisk 2-3 gånger i veckan, 
variera mellan feta och magra

 Olika sorter för att minska 
belastning på vissa bestånd 

Miljömärkt fisk ett bra val 

 Barn, unga och kvinnor i 
barnafödande ålder bör inte äta fet 
fisk från Östersjö-området oftare än 
2-3 gånger per år. 



MINDRE rött kött och chark    

 Ät mindre rött kött och chark, 
inte mer än 500 gram i veckan 
(tillagad vikt)

 Endast en mindre del bör vara 
chark

 Nyckelhålsmärkt

 Välj med omsorg om miljö och 
djurhälsa



Minska svinnet

Förvara maten rätt, planera dina inköp och ta hand om rester.

Varje år slängs cirka
 19 kilo fullt ätbar mat per person 
 26 kilo ätbar mat och dryck hälls ut i slasken

 Ett hushåll kan spara 3000-6000 kr per år på att minska sitt 
svinn. 

 Restauranger och butiker har minskat svinnet med 17-35 %



Livsmedel och matvanor kommer 
in i alla målen i Agenda 2030



Livsmedel och matvanor kommer 
in i alla målen i Agenda 2030

Dåliga 
matvanor 

orsakar ohälsa 
som påverkar 

ekonomin

Livsmedelsproduk
tion kräver vatten 
i olika hög 
utsträckning

Stora skillnader i 
matvanor och hälsa

Halvera 
matsvinnet



Hållbart för hälsan och miljön

 Grönare

 Lagom mycket

 Röra på sig

Även små förändringar 

är bra för hälsan


