
RISE 
klimatskala  
för måltider

Vi vill göra det lättare att 
få veta vad olika måltidsval 
innebär för klimatet. 
När fler har möjlighet att ta 
till sig informationen ökar 
möjligheten till medvetna 
och klimatsmarta val.

– en enkel väg till 
klimatsmartare måltidsval



Så här använder  
du klimatskalan
RISE klimatskala för måltider är framtagen för alla som producerar,  

säljer, serverar eller konsumerar måltider med syfte att:

 · Öka medvetenheten om skillnader i olika måltiders klimatavtryck.

 · Inspirera till att minska måltiders klimatavtryck.

 · Underlätta i kommunikationen om vad som är klimatsmarta måltidsval.

Exempel på användning i meny

Vi använder oss av stjärnor för att visualisera 
en måltids klimatpåverkan, där ifyllda stjärnor 

representerar ett bättre klimatval (låg) och 
transparanta representerar ett sämre klimatval (hög).

Teckenförklaring och källhänvisning  
bör också finnas med på menyn.

Låg klimatpåverkan

Hög klimatpåverkan

Meny

Måndag

Lunch  Broccoli- och risgratäng med chilikyckling

Middag Spenatsoppa med ägg & ostsmörgås

Tisdag

Lunch  Fiskpinnar med potatis, remouladsås & ärter

Middag Spagetti och köttfärssås

Onsdag

Lunch  Vegobiffar med fetaost, tomatpesto & matvete

Middag Mandelfi sk med potatis

Torsdag

Lunch  Pannkakor med keso och bär & blandade nötter

Middag Pannbiff med potatis, svampsås & broccoli

Fredag

Lunch  Stuvade makaroner, mager korv & gröna ärter

Middag Falafel med tabbouleh & yoghurtsås

Ladda ner stjärnor och tillhörande beskrivning

= Låg klimatpåverkan

= Hög klimatpåverkan
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RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN
RISE är Sveriges forskningsinstitut och 
innovationspartner. I internationell 
samverkan med företag, akademi och offentlig 
sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt 
näringsliv och ett hållbart samhälle.

Klimatskalan
RISE klimatskala för måltider är tänkt som en hjälp i klimatarbetet 

samt att den kan bidra till en ökad samsyn i visualisering av 

måltiders klimatavtryck för de kunder som använder RISE 

klimatdatabas och andra intressenter. I underlagsrapporten  

kan du läsa mer om hur skalan har tagits fram.

Läs mer om RISE klimatskala för måltider

Klimatdatabasen
RISE klimatdatabas för livsmedel innehåller generella 

klimatavtryck för ca 750 livsmedelsprodukter relevanta för 

svensk konsumtion. Databasen ger information om olika 

livsmedels klimatavtryck och kan även ge förslag till mer 

klimatsmarta råvaruval i och mellan olika livsmedelsgrupper. 

Läs mer om RISE klimatdatabas för livsmedel

Mer information RISE klimatskala för måltider

Antal ifyllda  
stjärnor

Stjärnornas 
förklaring

Kg CO2e/måltid
Kg CO2e/måltid  

exkl. tillbehör

Når långsiktigt mål max 0,5 max 0,4

Halvvägs till 
långsiktigt mål

0,6–0,9 0,5–0,8

Bra steg på vägen 1,0–1,3 0,9–1,2

För liten förändring 
från idag

1,4 och över 1,3 och över

Låg  
klimatpåverkan

Hög 
klimatpåverkan


