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Mer om mat, samhälle och hållbar
utveckling

Lärandestråk 2



Många människor svälter
fortfarande, trots att vi producerar
mer mat än någonsin.

Ojämlikhet:

VÄRLDENS LİVSMEDELSSYSTEM STÅR
İNFÖR VİSSA UTMANİNGAR

Ojämlikhet:



Många människor går fortfarande
hungriga.

Livsmedelspriserna påverkar
livsmedelstryggheten och
välbefinnandet - i fattigare områden
spenderar människor 50-80 % av sin
inkomst på livsmedel.    

De är mycket utsatta för prisvolatilitet.

Ojämlikhet:

VÄRLDENS LİVSMEDELSSYSTEM STÅR
İNFÖR VİSSA UTMANİNGAR



Ungefär 30 procent av den mat som
produceras i världen går förlorad eller
slängs varje år.

Förlust och svinn av
livsmedel 

VÄRLDENS LİVSMEDELSSYSTEM STÅR
İNFÖR VİSSA UTMANİNGAR



Livsmedelssystemen är
beroende av naturresurser
som är extremt sårbara för
snabbt förändrade
klimatförhållanden.

Klimatförändringar

VÄRLDENS LİVSMEDELSSYSTEM STÅR
İNFÖR VİSSA UTMANİNGAR



Livsmedelsproduktionen i sig har
orsakat omfattande skador på
ekosystemen. 

Storskaliga
ekosystemförändringar 

VÄRLDENS LİVSMEDELSSYSTEM STÅR
İNFÖR VİSSA UTMANİNGAR



Klimatförändringar

Ojämlikhet:

Världens livsmedelssystem
står inför vissa utmaningar

 
Förlust och svinn av

livsmedel 

SKADOR PÅ
EKOSYSTEMEN.

Och:

Våra matvanor är en del av problemet



Våra matvanor är en del
av problemet

Vill du beräkna ditt personliga FOODPRINT? 
Eller fortsätt på lärandets väg 



LIVSMEDELSKONSUMTI
ONVisste du att...

Våra
konsumtionsvanor

har 

Ekonomi

hälsorelaterad

ekologisk 

social

slagfält 



LIVSMEDELSKONSUMTI
ONVisste du att...

Våra matvanor har en
inverkan på vår

konsumtion

Omkring 2 miljarder
människor har inte

regelbunden tillgång
till säker, näringsriktig

eller tillräcklig mat
(FN, 2020).



LIVSMEDELSKONSUMTI
ON OCH HÄLSAVåra matvanor har en

inverkan på vår
konsumtion

Fetma är ett enormt och snabbt växande globalt
hälsoproblem som innebär en allt större belastning för
hälso- och sjukvården.
2 miljarder människor är överviktiga och 30 % av dem lider
av fetma (WHO, 2018).

Idag är lika många människor i världen överviktiga
som undernärda. (WHO, 2021) 



LIVSMEDELSKONSUMTI
ON OCH HÄLSA

Fetma: ofta kopplad till överskott av kalorier PLUS
undernäring
Andra vanliga livsmedelsrelaterade hälsoproblem:
hjärt- och kärlsjukdomar
diabetes 



Högt intag av mättat fett 

Högt intag av socker 

Låg konsumtion av grönsaker och

frukt

Högt intag av salt 

För många kalorier

Vad är det för fel på
våra matvanor?

LIVSMEDELSKONSUMTI
ON OCH HÄLSA



De flesta av oss behöver cirka 2

000 kcal per dag.

En typisk hamburgermeny ger mer

än hälften av det dagliga

kaloribehovet.

Människor i Europa konsumerar i

allmänhet mycket mer än 2 000

kcal per dag. 

Detta är inte hållbart!

FÖR MÅNGA KALORIER

LIVSMEDELSKONSUMTI
ON OCH HÄLSA



EN HÅLLBAR KOST

En hållbar kost 

Har låg miljöpåverkan 
Bidrar till livsmedels- och
näringstrygghet.
Bidrar till ett hälsosamt liv för
nuvarande och framtida generationer.



Förstörelse av vår egen
livsmiljö

Livsmedelskonsumtionen står för
nästan en tredjedel av hushållens
totala miljöpåverkan (EEA, 2015).
Vi har redan nämnt
klimatförändringar och skador på
ekosystemen, vilket inkluderar förlust
av biologisk mångfald. 
Lika viktiga är markförstöring,
vattenförorening och vattenbrist. 



Tid för
matavtryck!

Ett koldioxidavtryck är den totala mängden växthusgaser
(inklusive koldioxid och metan) som genereras av våra
handlingar.

Majoriteten av de livsmedelsprodukter som har ett stort
koldioxidavtryck är animaliska produkter. Spannmål, frukt och
grönsaker har i allmänhet ett mycket mindre koldioxidavtryck.

Låt oss beräkna ditt matavtryck!

https://foodprint.org/what-is-foodprint/

https://foodprint.org/what-is-foodprint/


Grattis!

Bra jobbat! Du har slutfört lärandestråket
2.

Om du vill ha mer kan du testa dig själv
med frågesporten. 



Fråga 1. Hur många kalorier

Hur många kalorier behöver en vuxen person i genomsnitt per dag? 

2000 2500 3000



Fråga 1. Hur många kalorier

Hur många kalorier behöver en vuxen person i genomsnitt per dag? 

2000

Svar



Fråga 2

Vad vet du om nötkött? 

A. Nötkött bör undvikas, det är en "klimatskurk".  
B. Nötkött är bra för klimatet och miljön, men BARA om det har fötts upp på ett
naturligt sätt: gräsbetat och ekologiskt.
C. I genomsnitt äter vi mer kött än vad som är hälsosamt



Fråga 2.

Om ditt svar...

A. Nötkött bör undvikas, det är en "klimatskurk".
Nej, men det beror på hur det föds upp.

B. Nötkött är bra för klimatet och miljön, men BARA om det har fötts upp på naturlig
väg: gräsbetat och ekologiskt.

Ja, du har rätt. 
C. I genomsnitt äter vi mer kött än vad som är hälsosamt

Det är sant. Och: se även B.



Fråga 3. På din tallrik

A. Lokalt odlade, säsongsbetonade grönsaker

B. Ekologiska livsmedel

Ditt fotavtryck blir
mindre om du äter

mycket



Fråga 3. På din tallrik

A. Lokalt odlade, säsongsbetonade grönsaker
Absolut. Ofta rotfrukter på vintern...

B. Ekologiska livsmedel
Möjligen. Det beror på om det är säsong eller inte.

 

Svar...



SUSCOF-projektet är ett EU-projekt n. 2018-1-TR01-KA204-058739
stöds av det turk�ska nat�onella byrån. Syftet med projektet är att

undersöka och förändra vuxnas beteende v�d matkonsumt�on och att
öka medvetenheten om hållbar matkonsumt�on.

 
V� välkomnar d�g t�ll vår hems�da och MySusCoF mob�lapp för

detaljerad �nformat�on och ber�kat �nnehåll.
 

www.suscof.com
 

F�nans�eras av Europe�ska un�onens Erasmus+-program. Europe�ska komm�ss�onen och det turk�ska nat�onella
byrån kan dock �nte hållas ansvar�ga för eventuell användn�ng som kan göras av �nformat�onen där�


