
Arbetsblad | Klimat & mat
Maten vi producerar, transporterar och äter påverkar klimatet och vår planet i allra 
högsta grad. För att skapa hållbara matsystem både i höginkomst- och låg-
inkomstländer behöver matets klimatpåverkan diskuteras och förbättras i alla led. 
Här får ni fyra stora frågor kring mat och klimat att diskutera och jobba med – och 
exempel från Kooperativa Förbundet på hur de jobbar med hållbarhet inom Coop.

Klimatförändringar 
– framtidsscenarier från Världen Om



Magasinet Världen Om ges ut av InPress med framtidsscenarier från den brittiska tidningen The Economist. I magasinet förklaras hur 
klimatförändringar räknas ut, hur geopolitiken påverkas och hur vetenskap och teknikutveckling kan hjälpa till att vända utvecklingen. 
I magasinet svarar också svenska klimatforskare på frågor från Greta Thunbergs Fridays for Future.

Hej!

30av de globala 
koldioxidutsläppen utgörs 

av matproduktion.

PROCENT

82
Så mycket åt varje person 

i Sverige år 2020.

KILO KÖTT

Världen Om är ett nytt magasin som tar upp trender 
som påverkar hela samhället: geopolitik, vetenskap, 
livsstil, affärer och kultur. 

Magasinet innehåller utvalda texter ur The Economist och 
framtidsscenarier ur sektionen The World If översatta av 
InPress. ©2020 The Economist Newspaper. Alla rättigheter 
förbehållna.

Kort om...

Här kommer arbetsblad till magasinet Världen Om som 
fokuserar på hur klimatförändringar påverkar samhälls-
utvecklingen. En del handlar om matsystemen, allt från 
produktion, transporter till distribution och naturligtvis 
konsumtion. 

Detta nummer av magasinet finns tillgängligt via Utbudet 
till lärare för diskussioner kring mat och klimat. Detta har 
gjorts möjligt tack vare KF. Läs mer om hur det sjäva jobbar 
med hållbarhetsfrågor och de nya  hållbarhetsdeklaratio-
nerna i Coops butiker från april 2021.
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Hur ser hållbar matkonsumtion ut år 2030?

SYFTE  
Skapa ett 
framtidsscenario 
för delar i 
livsmedels-
kedjan som gör 
matkonsumtionen 
mer hållbar

METOD  
Projektarbete/ 
grupparbete

MÅLGRUPP  
Välj en tydlig 
målgrupp

Livsmedelsindustrin står idag för 
25–30 procent av de globala koldioxid-
utsläppen. Dessutom går stora mängder 
ätbar mat till spillo. De första 20 åren på 

2000-talet slängdes så mycket som 26 
miljoner kilo ätbar mat i Sverige. Kon-
struera ett framtidsscenario för år 2030 
med målsättningen att matsvinnet och 

koldioxidutsläppen ska ha minskat. 
Vilka förändringar har skett för att nå 
en mer hållbar matkonsumtion?

Skapa framtidsscenario: 

Anteckningar 

1. Förslag på frågeställningar & projektidéer

A.  Vissa livsmedel har större miljöpåverkan än andra. 
Kommer det att ske en förändring i vilka matvaror  
vi konsumerar?  

TIPS!  Hur påverkar din mat klimatet: www.matkalkylatorn.se 
Mat, klimat och miljö: https://www.
naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/
faktablad-mat-klimat-och-miljo

B.  Idag fraktas många matvaror långa sträckor innan de 
når slutkonsumenten. Hur kommer importen av dessa 
produkter att se ut i framtiden? Hur kan vi transportera 
livsmedel på ett miljövänligt sätt?

C.  På vilket sätt förvarar vi livsmedel? Hur hanterar vi 
mat rester? Fundera på hur dessa frågeställningar kan 

appliceras på privatpersoner likväl som restauranger 
och storkök.

D.  Idag packas livsmedel i material som plast, papper 
och metall. Fundera kring hur utvecklingen av 
förpackningar kan komma att se ut. Hur förpackar vi 
livsmedel på ett klimatsmart sätt?

TIPS!  Vad är en klimatsmart förpackning?:  
www.sis.se/nyheter-och-press/nyheter/vad-ar-en-
klimatsmart-forpackning/ 

LÄNKTIPS!  • Konkreta tips för att äta mer hållbart:  
https://www.livsmedelsverket.se/matvanor-
halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2 
• Hållbar mat och en växande befolkning:  
https://eatforum.org/eat-lancet-commission/

Foto: Samuel Unéus
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SYFTE 
Förmedla 
visionen om 
en framtid 
med större 
andel 
växtbaserad 
kost

METOD 
Grupparbete/
projektarbete

MÅLGRUPP 
Politiker 
och/eller 
allmänhet

Proteinskiftet, hur kommer synen  
på köttbaserad och växtbaserad kost  
att förändras de närmaste 5 åren?
År 2020 konsumerade svenskarna 82 
kilo kött per person. Samtidigt fram-
ställs många nya innovativa växtbase-

rade livsmedel. Vissa av dessa tas fram 
med målsättningen att efterlikna kött 
i olika former. Utbudet av denna sorts 

växtbaserade proteiner spås öka alltmer 
de nästkommande åren.

Visa er framtidsvision: 

1. Växtbaserad kost som påminner om kött & fisk?

A.  Ta fram tillgänglig fakta om vad klimatet tjänar på att 
att fler går över till större andel växtbaserad kost. 

B.  Ta fram exempel på växtbaserade alternativ som 
påminner om kött, fisk eller skaldjur. 

2.  Frågeställning

Ta fram en frågeställning som just ni vill arbeta med och 
som kan hjälpa er hålla fokus. Det kan både vara en fråga 
att söka svar på eller en utmaning som ni vill hitta en 
lösning till. 

3.  Pitch 
Innan ni sätter igång med projektarbetet ska ni 
presentera er projektidé för utomstående genom att 
skapa en kort presentation av projektet. Den ska vara 
tydlig och enkel Samtidigt ska den väcka de andras 
nyfikenhet att vilja veta mer. 

4. Ta utmaningen

A.  Nu har ni x antal lektioner på er för att jobba 
med projektet. Tänk ut från start på hur ni vill 
presentera projektet och planera in förberedelsen av 
presentationen tidsmässigt.

5. Presentera projektet

Hur får ni bäst fram era frågeställningar och svar och 
får åhörarna engagerade i frågan? En presentation med 
PowerPoint, affisch, blogg, debattartikel, grafisk modell, 
podd, film, teater ...

LÄSTIPS!  • Vad vi äter påverkar klimatet?: www.slu.se/
centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-
ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-
forskningen/klimat/vad-vi-ater-paverkar-klimatet/. 
• Your Questions About Food and Climate 
Change, Answered www.nytimes.com/
interactive/2019/04/30/dining/climate-change-
food-eating-habits.html

 
LÄNKTIPS!  • Om transporter och miljö: https://www.

naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/
Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/
Transporter-och-trafik/Hur-kan-transporternas-
miljopaverkan-minska/ 
• Mer om hållbar logistik: 
https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/amnesomraden/
logistik-och-transport

Foto: AmirCohen/Reuters/NTB/TT
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Vilken roll spelar matsystemen för att kraven 
från Fridays For Future ska uppfyllas?

SYFTE  
Få till en 
debatt/panel-
diskussion om 
kraven från 
Fridays for 
Future

METOD  
Panel-
diskussion

MÅLGRUPP 
Välj specifik 
målgrupp

Den 20 augusti 2018 började Greta 
Thunberg att skolstrejka för klimatet 
utanför riksdagshuset i Stockholm, ef-
tersom hon tröttnat på samhällets ovilja 

att betrakta klimatkrisen som en faktisk 
kris. Det blev startskottet för Fridays for 
Future, den globala miljörörelse som 
uppmärksammar pågående klimatför-

ändringar och har formulerat följande 
krav gentemot världens politiker och 
makthavare.

Skapa en paneldiskussion:

1. Förberedelser

A.   Fundera kring hur matkonsumtion kan relatera till  
de fyra kraven från Fridays for Future. 

B.  På vilket sätt kan matfrågan få genomslag hos en bred 
allmänhet som inte tidigare har intresserat sig för 
ämnet? Vässa era argument?

C.  Utse en person i er grupp som ska spela expert och 
en moderator. Bestäm också vilken slags expert eller 
experter som ska ingå i panelen. Journalist,  
naturvetare, professor, läkare, ekonom osv.

2. Under paneldiskussionen

A.  Skapa den ”scen” som behövs för att en 
paneldiskussion och förbered paneldeltagarna på 
frågeställningar som kommer. 

C.  Tänk på att låta alla som vill komma tals få 
möjligheten. Moderatorna har en viktigt roll att styra 
talan och klockan för hur länge var och en får tala.

OBS!  Undvik personliga påhopp. Diskussionen är en 
diskussion. Ingen vinner.

LÄNKTIPS!  Om matsvinn: https://www.naturvardsverket.se/
Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/
Uppdelat-efter-omrade/Avfall/Matsvinn/

Anteckningar 

Håll den globala  
temperatur ökningen  
under 1,5°C jämfört  

med förindustriella nivåer. 

Följ Parisavtalet. 

Säkerställ klimaträttvisa. 

Lyssna på den bästa förenade  
vetenskapen.  

Fridays for Future  
krav:

Foto: Jeon Hayoung/EPA/NTB/TT
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SYFTE 
Skapa 
konstruktiv 
diskussion i 
smågrupper 
om etiska 
dilemman

METOD 
Diskussion

MÅLGRUPP 
Studenterna

Kan vi kräva av människor som  
svälter eller har dåliga tillgång på  
mat att tänka klimatsmart?
Massproduktion av livsmedel har 
lett till billigare mat för de flesta. Men 
massproduktion leder samtidigt i stor 
utsträckning till utarmning av biologisk 

mångfald och ökar på klimatföränd-
ringar som försämrar förutsättningar 
för hållbar mat och hälsa. Det är fortfa-
rande många som framför allt måste få 

tillgång till mat överhuvudtaget, till så 
låg kostnad som möjligt. Hur ska dessa 
två mål gå ihop både i låg- och högin-
komstländer?

Etiska dilemman: 

1. Diskutera i små grupper

A.  Kommer maten roll förändras över tid? Kommer den 
öka eller minska inflytandet i vår vardag?

B.  Kommer det finnas skillnader i möjligheterna att kunna 
välja klimatsmart mat? På vilket sätt? Mellan vilka 
grupper i det svenska samhället?

C.  Globalt: hur kommer låg- kontra höginkomsttagande 
länder i världen ha möjligheten till klimatsmart mat?

D.  Vilka fördelar och nackdelar har låginkomstländer  
i framtidens mat?

E.  Vilka fördelar och nackdelar har höginkostländer  
i framtidens mat?

F.  Vilka dilemman kan uppkomma mellan låg- och 
höginkomstlländer vad gäller anspråk på framtidens 
klimatsmarta mat?

G.  Kommer fler människor i världen lida av svält?  
Vilka regioner är mest utsatta och varför? 

H.  Hur kommer framtidens mat påverka låg- och 
höginkomstländers invånares hälsa? Och kan vi 
 påverka hälsan ...

I.  Hur ser den framtidens nya maten ut? Insekter, 
animaliskt, enbart vegetariskt, syntetiskt mat. Hur 
kommer det påverka matproducenterna och ekonomin  
i de exportländer som ex. har stor kött-, kyckling- eller 
fiskproduktion idag?

LÄSTIPS!  Vad vi äter påverkar klimatet?: www.slu.se/
centrumbildningar-och-projekt/epok-centrum-for-
ekologisk-produktion-och-konsumtion/vad-sager-
forskningen/klimat/vad-vi-ater-paverkar-klimatet/. 

LÄNKTIPS!  • New insight on poverty: www.ted.com/talks/
hans_rosling_new_insights_on_poverty 
• www.gapminder.org 
• www.globalamålen.se 
• Om hållbar plastanvändning:  
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Plast/Hallbar-plastanvandning/ 
• Spaning om framtidens förpackningar:  
https://agfo.se/2018/04/kan-man-ata-
framtidens-forpackningar/

Andra etiska  
dilemman: 

Foto: Colourbox
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har precis fattat beslut om en 
ny vision, vi ska bli Sveriges 

viktigaste konsumentkraft. Hållbarhets-
deklarationerna är ett viktigt steg på vägen 
för att nå dit. Genom att öka transparen-
sen om matens innehåll och hur den på-
verkar klimat, miljö och samhälle, driver 
vi mat-Sverige framåt för en mer hållbar 
konsumtion.

– Jag är otroligt stolt över det hållbar-
hetsarbete vi gör i alla bolag inom KF. Det 
känns bra att fortsätta den långa tradition 
vi har av att fokusera på sådant som är bra 
både för människor och miljö och för att 
öka människors kunskap. Jag tänker till ex-
empel på att vi för 75 år sedan var drivande 
i att innehållsdeklarationerna infördes. 

Mat är en stor bidragande orsak till världens 
miljö- och klimatproblem. Nu kommer vi på 
varje vara kunna se produktens påverkan 
utifrån de tio aspekter som WWF och livs-
medelsbranschens femton största aktörer 

har enats om att vi tillsammans måste ta 
ansvar för.

– Jag tror att våra nya hållbarhetsdekla-
rationer kommer få stor påverkan på håll-
barhetsarbetet överlag. Fokus ligger på att 
det ska vara lätt för våra medlemmar och 
kunder att kunna göra bra val och välja rätt 
produkter i butik. Med ökad – och rätt – 
kunskap blir det enklare att göra rätt val. 
Det här innebär att vi kan bidra till att för-
flytta hela branschen mot ökad hållbarhet 
och ökad transparens.

Nu finns det 10 000 hållbarhetsdeklare-
rade varor och vi kommer successivt öka 
antalet. Vi planerar i nuläget att deklarera 
cirka 17 000 varor. 

Deklarationerna som vi har tagit fram är 
fria att använda även för andra. Vi hoppas 
förstås att fler inom livsmedelsbranschen 
vill vara med och driva utvecklingen i en mer 
hållbar riktning. Vi behöver alla hjälpas åt att 
göra hela livsmedelskedjan mer hållbar.

Hallå där...
....Marie Nygren, vd i Kooperativa Förbundet, varför  
introducerar ni hållbarhetsdeklarationer?

KF

Det känns bra att fortsätta  
den långa tradition vi har av att 
 fokusera på sådant som är bra 

både för människor och miljö och 
för att öka människors kunskap.

Marie Nygren, vd i Kooperativa Förbundet

På samma sätt som en 
innehållsdeklaration 
visar vad en vara är 
gjord av visar Coops nya 
hållbarhetsdeklaration 
hur framställningen av 
en viss vara har påverkat 
klimatet, miljön och vårt 
samhälle.  
   Precis som vi för 75 år 
sen var först med att visa 
innehållsförteckningar 
på våra varor blir vi nu 
först med att berätta 
hållbarhetsavtrycket på 
all mat vi säljer. Används 
det för mycket vatten 
när en vara produceras? 
Minskas den biologiska 
mångfalden när 
produkten odlas? Skövlas 
regnskog för att kunna 
tillverka den? Hur har 
villkoren för arbetarna 
på fabriken varit? Svaren 
på dessa och andra 
frågor ger en varas 
klimatavtryck. 
 
Coops nya hållbarhets-
deklaration ska hjälpa 
alla medlemmar och 
kunder att göra hållbara 
val när de handlar, direkt 
i butik eller hemma vid 
köksbordet. Den 15 
april 2021 lanserades 
deklarationerna för 
ca 10 000 varor och 
ytterligare 7 000 varor  
till kommer att deklareras 
framöver. 

Eller för att vara exakt 3 702 727 medlemmar. Medlemmarna äger Coop och 
tack vare deras engagemang och inköp lägger de grunden för verksamheten. 
Allt överskott som skapas går tillbaka till medlemmarna eller återinvesteras 

i verksamheten, vilket skapar ett cirkulärt kretslopp. KF och Coop har varit först med mycket, 
som datummärkning, skivat bröd och ett ekologiskt varumärke, Änglamark. De flesta idéerna 
kommer från medlemmarnas engagemang, antingen genom att de har skrivit en motion eller 
genom att göra tydliga val i butiken. Coop ägs av sina medlemmar och de förändrar samhället 
tillsammans, på väg mot visionen att bli Sveriges viktigaste konsumentkraft.

3,7MILJONER MÄNNISKOR ÄR MEDLEMMAR I COOP

Vad är en 
hållbarhets-
deklaration? 

Foto: Magnus Fond/KF

Exempel från Kooperativa Förbundet på hur  
livsmedelsbranschen kan arbeta för hållbar matkonsumtion
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Kooperativa Förbundet, KF, består av 28 konsumentföreningar, Folksam Sak, Folksam 
Liv, Fonus och fem OK-föreningar. Tillsammans äger man Coop i Sverige, Med Mera 
Bank, KF Fastigheter, Vi Media och Vår Gård. 
   Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att 
skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra 
det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för 
människor och miljö. En idé som sammanfattas i raden Tillsammans gör vi en bättre affär.
   Grundidén är utgångspunkten för det KF vi ser idag, för förbundets olika föreningar 
och för det ägande som KF har i hel- och delägda dotterföretag. KFs största 
engagemang finns i Coop Sverige AB där förbundet är majoritetsägare • www.kf.se

InPress ger ut tidningen Världen Om 
med framtidsscenarier och artiklar 
från The Economist på svenska.
• www.världenom.com

The Economist filmer (QR-koder till höger)

A.  How scientists calculate climate change:  
www.youtube.com/watch?v=fSGorwtY-zM&t=2s.

B.  Why politicians have failed to tackle climate change:  
www.youtube.com/watch?v=K7lzhYTg94s.

C.  The carbon cycle is key to understanding climate change:  
www.youtube.com/watch?v=yhlg9txl7yM

Filmtips/videos/talks

A. 7 klimatfilmer: /lyssna.nu/2012/03/7-klimatfilmer/   • Plan Sverige

B.  Spelfilm: David Attenborough: Ett liv på vår planet  • Netflix

C.  Serie: www.svtplay.se/i-klimatets-spar  • SVT Play.

D.  Tre filmer på en minuts/film: www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-
samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Filmer-om-
klimat/   • Naturvårdsverket

E.  Talks och videos: eatforum.org/learn-and-discover/?page=1&category=82&
topic=    • EAT Forum

Tedtalks

A.  Transforming the futur: www.ted.com/talks/johan_rockstrom_10_years_to_
transform_the_future_of_humanity_or_destabilize_the_planet#t-282129. 

B.  Climate and food: www.ted.com/talks/amanda_little_climate_change_is_
becoming_a_problem_you_can_taste.

C.  Afrika: www.ted.com/talks/rose_m_mutiso_the_energy_africa_needs_to_
develop_and_fight_climate_change.

Agenda 2030 & EAT-Lancet Commission

A.  De globala målen: www.globalamalen.seem.

B.  Eat-Lancet Commission, fakta &filmer: eatforum.org/eat-lancet-
commission/

C.  Eat https://eatforum.org/

Världen om 

Titta gärna på 
The Economist-
film till artikeln 

Människans 
koldioxidspår.

Titta gärna på 
The Economist-
film till artikeln 
Prognoser för 

framtien.

Titta gärna på 
The Economist-
film till artikeln 
Politiken och 

klimatet.


