
Vision blev redan 2008 Sveriges 
första miljödiplomerade fackför-
bund. Sedan dess har vi tagit allt 
fler steg för att minska vår miljö- 
och klimatpåverkan. Schyst mat-
bord är vår riktlinje för vilken mat 
som serveras när vi träffas på kon-
ferenser och utbildningar. Syftet 
med schyst matbord är att bidra 
till att öka kunskapen om matens 
klimatpåverkan och att inspirera 
alla till att göra aktiva val när vi 
väljer vad vi äter. 

Schyst matbord innebär:
 När Vision bjuder på mat ska det 
vara så stor del närproducerat och 
ekologiskt innehåll som möjligt.

 Ingen rödlistad fisk ska serveras.

 Bordsvatten som serveras ska vara 
kranvatten, aldrig flaskvatten.

 Fairtrade-märkt kaffe och te ska 
efterfrågas.

 Ekologisk frukt ska efterfrågas.

Vad vi äter spelar roll
Vad vi väljer att äta påverkar miljön 
och konceptet Schyst matbord syftar 
till att skapa en större medveten-
het kring detta. Därför uppmanar vi 
alltid deltagare att göra ett aktivt 
val när Vision bjuder på mat. Att 
äta mindre kött och vara noga med 

val av kött är ett enkelt sätt att 
minska matens klimatpåverkan.  
Sedan 1990 har vi svenskar ökat vår 
köttkonsumtion med över 45 pro-
cent, enligt Naturskyddsföreningen. 
Köttproduktionen står för mycket 
stora utsläpp av växthusgaser och 
varje kötträtt som byts ut mot en  
vegetarisk rätt gör stor skillnad.  
Även om vi köper svenskt kött, påver-
kas både klimatet och den biologiska 
mångfalden av vårt val. Här kan du läsa 
mer om det: Livsmedelsverket, Natur-
vårdsverket, Naturskyddsforeningen 
och Världsnaturfonden. Med vegeta-
risk måltid menar vi att vi avstår från 
kött, fågel och fisk. När Vision bjuder 
på mat vill vi försöka nå så liten klimat-
påverkan som möjligt och därför alltid 
kunna erbjuda vegetariska alternativ, 
samtidigt som det också är möjligt att 
välja icke-vegetarisk kost.

Närproducerad och ekologisk mat
Att äta närproducerat är ett bra sätt 
att stödja svenskt jordbruk och att ha 
närmare koll på hur maten framställts. 
Ekologisk mat garanterar att inga gif-
ter använts. Vision värdesätter att den 
mat som serveras är närproducerade 
och ekologisk i så stor utsträckning 
som möjligt.

Bordsvatten
Att dricka vatten som buteljerats i  
fabriker och transporterats långt med 

lastbil tycker Vision är onödigt, när vi 
har förmånen att ha gott vatten direkt 
i kranen. 

Ingen hotad fisk
Den omfattande fiskeindustrin har 
lett till att fiskebeståndet sjunker, och 
vissa arter är direkt utrotningshotade. 
Vision vill inte bjuda på någon fisk från 
hotade bestånd, och följer rekom-
mendationerna i Världsnaturfondens 
Fiskguide i de undantagsfall som fisk 
serveras.

Fairtrade-märkt kaffe och te
Kaffe och te är producerat i utveck-
lingsländer där många producenter 
ofta har svårt att hävda sig på världs-
marknaden. För att kunna sälja sina 
produkter tvingas de pressa priserna, 
sänka kraven på arbetsförhållanden 
och sälja via mellanhänder som själva 
tar en stor del av förtjänsten. När vi 
väljer Fairtrade-märkta varor skapar 
vi förutsättningar för odlare och an-
ställda i utvecklingsländer att för-
bättra sina arbets- och levnadsvillkor.  
Vision är medlem i föreningen i Fairtra-
de Sverige, och arbetar för att öka med-
vetenheten om schysta arbetsvillkor  
i andra länder. 

Läs mer om Visions fair-arbete på: 
vision.se/fairunion

Schyst 
matbord

https://www.naturskyddsforeningen.se/node/38127
http://www.livsmedelsverket.se/matvanor-halsa--miljo/miljo/miljosmarta-matval2/kott#Påverkan_på_klimatet
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Jordbruk
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Klimat/Klimatneutralt-Sverige/Jordbruk
https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-mat-klimat-och-miljo
http://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/kottguiden/svenskt-notkott/
http://fiskguiden.wwf.se
http://vision.se/fairunion

