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Hållbar nutrition syftar  

till att identifiera  

livsmedel och 
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minimerar miljöpåverkan

från produktion och 

konsumtion Minska
miljö-
påverkan

Ökad nutrition
kvalitet & 
förbättra hälsa
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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



Nutrition & Hälsa Miljö & LCA

Nutrition & Hälsa Miljö & LCA

Ex. analys av kostens kombinerade hälso- och 
miljöeffekter i epidemiologiska studier

Analys av matens kombinerade effekter 
på miljö och hälsa

Ex. utveckling av metoder och indikatorer för 
att inkludera näringskvalitet och hälsoeffekter 
i miljöbedömning/LCA av livsmedel och koster



RISE arbete med hållbar nutrition
- aktuella projekt 

Uppdragsprojekt Forskningsprojekt
• Miljö- och hälsoeffekter av svenska 

kostmönster 

• Bedömning av livsmedels 
näringskvalitet och miljöpåverkan

• Nutritionsindikatorer i LCA

• Hållbar sjömat

• Miljöpåverkan från matsvinn



Stöd till livsmedelsföretag

Med kunskap och expertis i tillämpad nutrition och 

miljöpåverkan kan RISE ”team hållbar nutrition” vara till hjälp 

på flera sätt: 

• Bedömning av livsmedel och koster

– kombinerad miljö och nutrition 

– nutrition 

– miljö 

• Utveckling av metoder och verktyg

• Strategisk rådgivning - produktutveckling och produktportföljer

• Partnerskap i forskningsprojekt



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

