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Globalt

Livsmedelskedjan står för 25-30% 

av de globala utsläppen av 

växthusgaser.

80% orsakas av djuruppfödning. 

Rådande globala livsmedelstrender 

med ökad köttkonsumtion bidrar 

ytterligare till denna utveckling. 

Klimatpåverkan från livsmedel

Sverige

Sverige ligger högt internationellt.

Köttkonsumtionen ökat.



HUR FÅR VI 

KONSUMENTER 

ATT HANDLA MER 

KLIMATSMART?



Skatt och subventioner

Hur kan vi minska livsmedelskonsumtionens 

klimatpåverkan?
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2

3 Konsumenters inköp

Påverka deras beslutsprocess

Producenter och handel

(Privata initiativ, krav och restriktioner)



Camilleri et al. (2019) Consumers underestimate the emissions associated with food but are aided by labels. Nature  Climate 

Change 9, 53–59.
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Hur stor kunskap har du generellt om 
livsmedels klimatpåverkan?

ingen/mkt liten liten viss stor mycket stor



konsumenter lära sig om livsmedels 

klimatpåverkan?VILL



Varför undvika information? 



Om jag köper billigt kyckling/kött vill jag hellre inte tänka på 

risken att det är en snabbväxande kyckling/har använt 

antibiotika i produktionen” (~27%)

Så länge fläskköttet är säkert, hälsosamt och smakar bra vill jag 

hellre INTE veta hur svinen föddes upp” (~35%)

”
”

Varför undvika information? 



Varför undvika klimatinformation? 

Undvika kognitiv dissonans - reglera känslor

Ansvarsundvikande - moraliskt frihet

1

2



Oförändrat beteendeFörändrat beteende

Likgiltig UndvikerIntresserad

Efterfrågar Avböjer

NejJa

påverkas konsumenter om de får 

information i inköpssituationen?HUR



EXPERIMENT



Screening 

Frågor om attityder, vanor.

4 tänkta online-inköp av färs.  

4 tänkta online-inköp av färs. 

MED klimatmärkning. 

Vill ha klimatinfo?

Uppföljande frågor. 

Experiment online bland konsumenter

Fokusgrupper + pilot (n=400).

Experimentet: Online, 803 respondenter, representativt på kön, ålder, region
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Klimatavtryck från olika livsmedelsgrupper

www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden Elin Röös, SLU, 2019. 



Förändringar mot minskad klimatpåverkan från livsmedel

1

2

3

Substitution mellan köttarter

Vegetariskt (ibland eller alltid)

Minska mängden (hybridprodukt). 



Hur ska man informera om klimatpåverkan?

Största skillnaderna uppnås om man ändrar mellan produktgrupper, inte inom. 



Existerande och experimentellt testad 

klimatmärkning?





RESULTAT

VILL de ha klimatinfo? 

HUR reagerar de?



NejJa

Avböjer (33%)

Mindre:

Klimat-oro

Förtroende för klimat-

info

Tilltro till att 

klimatförändringar är 

orsakade av 

människan.

Tro på att rött kött har 

stor negativ 

klimatpåverkan

Efterfrågar (67%)

Mer:

Klimat-oro

Förtroende för klimat-

info.

Tilltro till att 

klimatförändringar är 

orsakade av 

människan

Tro på att rött kött har 

stor negativ 

klimatpåverkan
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Klimat-oro

Förtroende för klimat-
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Tilltro till att 

klimatförändringar är 
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Kognitiv dissonans

Ansvars- och ”borde”–

känslor. 

Kognitiv dissonans

Ansvars- och ”borde”–

känslor. 



NejJa

Avböjer (33%)Efterfrågar (67%)



Vad händer när vi ger/tvingar på klimatinformation?

Avböjer (33%)Efterfrågar (67%)

1. Nötfärs 

2. Blandfärs

3. Fläskfärs

4. Nöt- och bönfärs

5. Kyckling färs

6. Vegetarisk färs

1. Nötfärs 

2. Blandfärs

3. Fläskfärs

4. Nöt- och bönfärs

5. Kyckling färs

6. Vegetarisk färs

Individerna tycker bäst om: 



Efterfrågar info Avböjer info

Nötfärs -45 -16

Blandfärs -27 -9

Fläskfärs 69 20

Kycklingfärs 73 75

Nöt och bönfärs -54 -26

Vegetarisk färs 58 19

Totalt -32 -12

Effekt av information på CO2e utsläpp (%)



ALLA

Efter information

KD Ansvarskänslor

Nötfärs

Blandfärs

Fläskfärs

Nöt- och bönfärs

Kycklingfärs

Vegetarisk färs

Osäkerhet i besluten

Hur påverkar kognitiv dissonans (KD) och ansvarskänslor 

reaktionen på information? 



Avböjer information

KD Ansvarskänslor

Nötfärs

Blandfärs

Fläskfärs

Nöt- och bönfärs

Kycklingfärs

Vegetarisk färs

Hur påverkas de som avböjer information?



Slutsatser

Alla konsumenter vill inte få klimatinformation när det 

handlar kött, men många vill, eller har inget emot det 

(67%). 

Informationsundvikande är lägre än för andra frågor 

(djurvälfärd och kalorier).



• mer benägna att efterfråga klimatinformation.

• mer benägna att välja klimatsmart om de påtvingas 

klimatinformation.

• mer osäkra i sina beslut när de påtvingas klimatinformation. 

Det finns därmed störst potential att påverka dessa individers 

konsumtionsmönster. 

Slutsatser

Individer som upplever kognitiv dissonans och/eller 

ansvars (”borde”) känslor är:



Diskussion

En effektiv klimatmärkning ska man inte kunna undvika, och ska 

framgå på alla produkter.

Övergripande information (ej produktspecifik), som visar på 

skillnaderna mellan produkttyper är intressant. 

Breddade produktkategorier i inköpssituationerna.





Klimatinformation på 
ca 3000 

livsmedelsartiklar

VÄRLDSNYHET!





Så här funkar det

Håll utkik efter lövet, det fungerar 
ungefär som ett grönt jämförpris.

KLIMATMÄRKNINGEN
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Mer variation med 
klimatsmarta val

ALTERNERA MERA



7
%

Lägre CO2e klimatavtryck 

hos mat.se kunder efter 

att ha använt 

klimatsmarta val



Ett kvitto på att 
du handlar rätt

KLIMATKVITTOT



Följ din 
klimatpåverkan 

över tid

STATISTIKCENTER


