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Hållbar nutrition syftar  

till att identifiera  

livsmedel och 

kostmönster som BÅDE 

optimerar hälsan OCH 

minimerar miljöpåverkan

från produktion och 

konsumtion Minska
miljö-
påverkan

Ökad nutrition
kvalitet & 
förbättra hälsa



Globala utmaningar kopplade till
produktion och konsumtion av mat

Diabetes - vuxna
8.5% globalt

Markyta
̴ 40%

1 av 3 vuxna är
överviktiga

Klimatpåverkan
̴ 30%

1 miljon utan
adekvat tillgång till 

mat och vatten

Färskvatten 
̴ 70% 

Lancet  Obesity Commission, 2019



=    Mängd produkt   *    påverkan/mängd produkt

Hållbar konsumtion
Vad och hur mycket vi äter

Hållbar produktion
Hur maten produceras

TRE AVGÖRANDE KOMPONENTER

Livsmedelssvinn
Hantering längs kedjan

Hållbar 

nutrition



Kartläggning av kostmönsters
inverkan på miljö och hälsa
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Hälsoeffekter

• hög miljöpåverkan

• negativa hälsoeffekter

• hög miljöpåverkan

• positiva hälsoeffekter

• låg miljöpåverkan 

• negativa hälsoeffekter

• låg miljöpåverkan 

• positiva hälsoeffekter

Bättre matvanor –
stor potential för 

bättre miljö & hälsa



Kartläggning av livsmedels inverkan                  
på miljö och hälsa

Läsk, sylt, vitt 
bröd, pasta, ris, 
alkohol

T.ex. rött kött, korv,                  
feta mejeriprodukter, 
choklad och bakverk

Tex. många fiskar 
och skaldjur, mager 
ost, nötter och frön 

Tex. många 
grönsaker, 
baljväxter, frukter, 
bär, fullkornsbröd, 
mjölk, yoghurt, sill 
och makrill

Strid et al. Evaluation of sustainability indicators for foods benefiting climate and health. Article in preparation.



Kartläggning av livsmedels inverkan på 
miljö och hälsa, ex. hållbar sjömat
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Näringskvalitet
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Hallström et al. Combined climate

and nutritional performance of

seafoods. J Clean Prod 2019

Bianchi et al. Climate cost and 

nutritional benefits of seafood: a 

global perspective. Nature Foods 

2020 (in review)



Många perspektiv att ta hänsyn till
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Miljöpåverkan och ekosystemtjänster

• Klimat, övergödning, försurning,                                   
biologisk mångfald, ekotoxicitet mm

Naturresurser

• Mark, vatten, fosfor, fisk i haven mm

Näring och hälsa

• Hälsorisker kopplade till både                  
näringsbrist, överkonsumtion

Många andra perspektiv

• Djurvälfärd, ekonomi mm

INDIKATORER,METODER 
& REKOMMENDATIONER 

FÖR HÅLLBARA 
MATVANOR

• Stor andel grönt
• Lagom mycket
• Mindre svinn



http://www.fao.org/nutrition/education/food-dietary-guidelines/background/sustainable-dietary-
guidelines/en/
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Mycket på gång!

• FN uppmanar till 
bredare 
hållbarhetsfokus 
för nya kostråd

• Sverige i spetsen

• NNR 2022 



Besök gärna vår hemsida för mer info
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/expertiser/hallbar-
nutrition-god-halsa-och-miljo

RISE — Research Institutes of Sweden



Tack! 
Elinor.Hallstrom@ri.se

https://www.ri.se/en/what-we-do/expertises/sustainable-

nutrition-good-health-and-environment

mailto:Elinor.Hallstrom@ri.se

