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Under ett genomsnittsliv äter en svensk 
kvinna 40 ton mat, och en man 50 ton. Om 
man lägger till dryck och tar hänsyn till 
svinnet under produktionen blir det, lågt 
räknat, minst 70 ton mat och dryck under 
ett liv. 
 
Maten påverkar hälsan 
 
Den innehåller näringsämnen vilket är 
själva poängen med att vi äter. WHO har 
gjort en sammanställning de tio största 
riskfaktorerna för sjuklighet och död i 
Europa. Flera faktorer är kopplade till 
matvanor. Man räknar med att tre miljoner 

människor i världen per år dör pga. för lågt 
intag frukt och grönt. Övervikts-
problematiken går över hela världen, den 
drabbar fattiga och rika. 
 
Miljön påverkar maten  
 
En del av ämnena i maten kommer från 
miljön och därför påverkar miljön maten. 
Kemikaliesamhället som vi skapat återfinner 
vi på matbordet. Men vi vet inte vad detta 
betyder för hälsan och välbefinnandet. Det 
är svårt att undersöka men vissa 
observationer görs.  
 
Maten påverkar miljön 

ss titta på en pannkaka (bild 1-3). D
resurser vi använder för att producera mat 
är omfattande. Vi tar fram resurserna på ett 
ställe och använder dem någon annanstans. 
Vi tar upp näringsämnen på ett håll, släpper 
ut dem på ett annat håll. Vi har inte längre 
något kretslopp. Alla led i kedjan använder 
mycket resurser och energi och åstad-
kommer stora mängder avfall. Vi har 

rationaliserat så att det inte går åt så 
många människor, men det går åt mycket 
energi. Hanteringen kan kopplas till i stort 
sett alla miljömålen.  
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Det är framför allt jordbruket som står för 
hotet mot den biologiska mångfalden. 
Vitsen med t.ex. bekämpningsmedel är just 
att minskar mångfalden. Ekosystemen 
hotas av föroreningar, t.ex. kadmium. 
Resurserna är ändliga. Maten idag är 
globaliserad. 
 
Lägger man ihop det här så är livsmedels-
produktionen den mest belastande 
miljöfaktorn. Livsmedelshanteringen bryter 
ned ozonlagret, ökar växthuseffekten, ökar 
försurningen, hotar den biologiska 
mångfalden, förgiftar ekosystem, övergöder 
vattendrag och förbrukar ändliga resurser 
som olja, kol och fosfor. 
 
Vi har länge sedan passerat gränsen för 
uthållighet och kretslopp. Varje led måste 
dra sitt strå till stacken att dra ner på 
resursåtgången. Om vi inte ändrar vår 
konsumtion måste vi hitta några nya 
jordklot. 
 
Vem har egentligen ansvaret för den här 
situationen? Alla som är verksamma i 
kedjan har ett ansvar: Konsumenterna, 
försäljarna, politiker och myndigheter som 
sätter spelreglerna. Stefan Edman skrev en 
utredning om hållbar konsumtion. Han 
försökte hitta morötter. Miljöskatt är ett 
sätt att försöka låta marknaden driva en 
utveckling.  
 
Men hur ska konsumenten tänka? (bild 4) 
Vi på dåvarande Centrum för tillämpad 
näringslära, Samhällsmedicin i Stockholms 

läns landsting tog tag i detta. Det tog oss 
flera år att komma fram till vad som är 
viktigast och formulera en slutsats. Vi 
utgick från de svenska näringsrekommen-
dationerna, ett konsensusdokument 
som i sin tur bygger på de nordiska 
rekommendationerna.  
 

 
 
 

Vår rapport ”Första steget mot hållbara 
matvanor” förpackades i materialet ”Ät 
S.M.A.R.T.”.  
 
Det finns tre hörnpelare i hållbar 
konsumtion: 
1. Hur ser mina egna matvanor ut? 
Proportionerna på tallriken? Hur ofta hur 
mycket äter jag av olika livsmedel?  
2. Hur är produkterna producerade? 
3. Kan jag på olika sätt minska 
transportandelen? 
 
Vi tror att dessa delar kommer att stå sig 
men att tekniken kan komma att förändras.  
Proportionerna bestäms av närings-
rekommendationerna. Miljöaspekter 
kommer med vid val inom t.ex. 
grönsaksgruppen eller animaliska gruppen. 
 
Proportionerna 
 
Ska vi följa näringsrekommendationerna så 
blir det mer vegetabilier på tallriken. Det 
betyder mindre resursåtgång. Vi före-
språkar dock inte att svenskarna ska bli 
vegetarianer. Oavsett hur animaliska 
produkter framställs så krävs större 
resurser, inklusive vatten, än för 
vegetabilier.  
 
Tallriksmodellen visar hur man sätter ihop 
en lagad måltid. 75% av maten kommer 
från växtriket, 25% från djurriket. Detta 
gynnar miljön. 6-8 brödskivor gäller 
fortfarande. Vi måste utgå från de mat-Bild 4 
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ha två rejäla portioner per dag. Av 
animalier kan vi äta sex portioner kött
charkuterier per vecka. Vi ligger kvar 
mjölkprodukter som idag.  
 
Första steget mot hållbar konsumtion 
öka viss mat och minska annan. Vi ka
mer bröd och spannmål. Pasta kan vi 
som idag men vi bör minska på riset p
dess miljöpåverkan. Vi bör äta minst ½
frukt och grönsaker per dag, dvs öka 
minst 60%. Konsumtionen av ärter oc
bönor bör vara 10 gånger större, dvs.
två portioner per vecka. Köttet bör mi
med 25%. Fisk och ost kan vi äta som
tidigare, mer av skaldjur och feta fiska
Musslor är en nutritionists dröm och g
producera bra sätt.  
 
Utrymmet är det som vi inte behöver 
näringsmässigt men äter ändå. Alla gr
konsumerar detta: kakor, godis, glass
sprit, chips, saft, läsk, jordnötter etc. 
capita lägger vi ner drygt 40% av 
matkassan på utrymmet! Ca 25% av 
kalorierna kan komma från dessa prod
som är energirika men inte speciellt 
näringsrika. Det kräver att resterande
är ordentligt näringsrika. Första stege
att halvera utrymmet. Även vuxna ska
tänka lördagsgodis. Detta är ännu vikt
för dem som äter små mängder mat. 
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Den ekologiska produktionen hänger ihop 
med giftiga miljön. Större andel 
ekologiska produkter är nödvändigt om vi 
ska få ner giftanvändningen. Djur- och 
växtproduktion sker på samma ställe. 
Ekologisk matproduktion tar också större 
hänsyn till djurens naturliga beteende. 
 
Rätt grönsaker (bild 5). Frilands-
grönsaker drar mindre energi och är mer 
näringsrika än växthusodlade. Vi behöver 
öka mängden ”grova” grönsaker, som 
rotfrukter, kålsorter, lökväxter och gröna 
blad. Däremot kan vi minska på sallads-
grönsakerna. 
  
 
 

 

 
 
 
        
Rätt kött (bild 6). Idag äter vi något 
mer nötkött än på bild 5. När man 
lägger samman miljö och näring så 
blir nötkött intressant om det kommer 
från betande djur. Vi kan fortsätta äta 
lika mycket nötkött som idag, men det 
bör vara svenska betesdjur för att 
hålla landskapet öppet. Vi bör minska 
konsumtionen av fågel och fläsk med 
50% men fördubbla 
lammkonsumtionen.
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Transportsnål mat 
 
Idag är maten åksjuk. Maten kommer från 
andra sidan Atlanten, Kina mm. 
Närproducerat är ett relativt begrepp. Idag 
kommer närproducerade morötter från 
Gotland och potatis från Mälardalen. 
Närproducerade apelsiner kommer från 
Medelhavet.  
 
Vi kan inte producera tillräckligt mycket 
frukt och grönt i Sverige för att klara 
kostrekommendationerna. Men vi kan få 
bort en del transporter genom att flytta 
tyngdpunkten och säsongvariera. Titta i 
första hand på det man konsumerar mycket 
av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer 
 
Hur man äter smart. B
miljö och pengar över
sammanfattning 2005
 
Vad kostar  hållbara m
Folkhälsoinstitutet, ra
www.fhi.se  
 
Folkhälsoguiden www
in under ”Mat och fysi
”Informationsmaterial
 
Hälsomålet www.halso
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