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Mat.se gör det enklare att handla 

klimatsmart 
 

Mat.se vill hjälpa sina kunder till fler klimatsmarta val och på så vis minska 

klimatpåverkan från deras matinköp. Genom att ta fram och tydligt synliggöra 

klimatdata ska svenska konsumenter för första gången aktivt kunna välja varor med 

lägre klimatpåverkan. Målet för Mat.se är att den totala klimatpåverkan från 

kundernas matinköp ska minska med 50 procent.  

 

Matens del av den totala konsumtionsdrivna klimatpåverkan i Sverige är cirka 25 procent, 

ungefär två ton CO2-e per person och år. Det motsvarar den nivå som totalt sett behöver nås 

för all konsumtion (inklusive boende, livsmedel, resor etc.) för att klimatmålen ska nås. 

 

– Våra kunder blir allt mer medvetna om matens klimatpåverkan. Förändrade matvanor kan 

därför göra enorm skillnad. Vi vill hjälpa till med att hitta rätt bland all information och göra 

det enklare för kunderna att handla klimatsmart, säger Anders Jacobsson, marknadschef på 

Mat.se. 

 

Klimatdatan för matvarorna på Mat.se ska tas fram i samarbete med RISE Research Institutes 

of Sweden där RISE befintliga klimatdatabas för livsmedel kommer att anpassas och 

utvecklas för att matcha Mat.ses sortiment. 

 

– Det här är första gången som det blir möjligt för konsumenter att på allvar göra medvetna 

klimatval när de handlar livsmedel. Samtidigt innebär det en omfattande utveckling av RISE 

klimatdatabas, vilket i förlängningen gynnar hela livsmedelssektorn, säger Thomas Angervall, 

chef Miljö och hållbara livsmedelskedjor på RISE.  

 

Kunderna som handlar på Mat.se kommer att få förslag på varor med lägre klimatpåverkan 

under tiden de handlar. Samtidigt kan de välja bland olika miljömärkningar, till exempel 

KRAV och MSC. Vid betalning får kunderna även ett kvitto på matkassens totala 

klimatpåverkan och hur den påverkas av olika livsmedel. Kunderna kommer själva kunna 

följa hur klimatpåverkan för inköpen förändras över tid. På så sätt blir det också möjligt att 

sätta upp personliga mål för att minska de egna matinköpens klimatavtryck. För Mat.se är 

målet att kundernas totala klimatpåverkan ska halveras. 

 

Nya funktioner för att underlätta klimat- och miljömedvetna val kommer att utvecklas 

löpande. För att nå bästa möjliga resultat kommer alla funktioner att modifieras och 

vidareutvecklas i dialog med företagets kunder.  

 



Satsningen på klimatdata är långsiktig och finansieras av Axfoundation och Axel Johnson. 

Målet är att tjänsterna på sikt ska spridas till fler företag inom Axfood, där Mat.se ingår, 

liksom till övriga Axel Johnson-koncernen. 

 

För ytterligare information kontakta: 

Måns Danielsson, vd: 070-592 67 37 och mans@mat.se 

Anders Jacobsson, marknadschef: 0708-26 39 58 och anders@mat.se  

 

 
Matse Holding AB är en del av Axfood och består av Matse AB, Cold Cargo Sweden AB, Kokaihop Media AB. Matse AB 

driver en fullsortimentsbutik på nätet, Mat.se, med hemleverans av varor av hög kvalitet. Kokaihop Media AB skapar glädje i 

köket med inspiration och recept från matsajterna Kokaihop.se och Spisa.nu. Cold Cargo Sweden AB erbjuder 
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