
 

 

JORDBRUK OCH 
LIVSMEDEL 

 

 

 

 

 

 

Scenarier för minskad klimatpåverkan       
från livsmedel i Västra Götaland 2030 

Birgit Landquist, Serina Ahlgren, Marta Angela Bianchi 
och Katarina Nilsson 
RISE Rapport 2019:32 



 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISE Research Institutes of Sweden AB 

RISE Rapport 2019:32 
ISBN: 978-91-88907-59-2 

 
Lund juni 2019



3 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Innehåll 
Förord ........................................................................................................ 4 
Sammanfattning ........................................................................................ 5 
1 Bakgrund ............................................................................................. 8 
2 Mål, omfattning och avgränsningar ..................................................... 8 
3 Metodik ................................................................................................ 9 

3.1 Befolkning i Västra Götaland ............................................................................. 9 
3.2 Scenarier som studerats..................................................................................... 9 
3.3 Referenssituation 2010 ..................................................................................... 10 
3.4 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030 ............................... 13 
3.5 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030 ..................................................... 15 
3.6 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030 ............................. 16 
3.7 Scenario 4: Den kombinerade effekten av scenario 1, 2 och 3 ......................... 16 
3.8 Klimatavtrycket per person för konsumtionen av livsmedel 1980 ................... 17 

4 Resultat ............................................................................................... 18 
4.1 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030 ............................... 19 
4.2 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030 ..................................................... 19 
4.3 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030 ............................. 19 
4.4 Scenario 4: Den kombinerade effekten av scenario 1, 2 och 3 ........................ 22 
4.5 Klimatavtrycket per person för konsumtionen av livsmedel 1980 .................. 22 
4.6 Balans i produktion och konsumtion av livsmedel i Västra Götaland 2030 ... 23 

Referenser ............................................................................................... 24 
 

  



4 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Förord 
Denna studie har gjorts på uppdrag av Västra Götalandsregionens regionutvecklings-
nämnd och har finansierats genom regeringsmedel för livsmedelsstrategins genomför-
ande på regional nivå.  

Birgit Landquist, RISE, har varit projektledare. Från RISE har även Serina Ahlgren, 
Marta Angela Bianchi och Katarina Nilsson deltagit. Serina har ansvarat för avsnittet om 
klimatsmartare produktion 2030 och Marta avsnittet om klimatsmartare konsumtion 
2030. Josefin Sjons från RISE har matchat klimatdata från RISE Klimatdatabas med 
olika livsmedelskategorier enligt Jordbruksverkets data över direktkonsumtion.  

För Västra Götalandsregionen har Berit Mattsson och Robin Kalmendal varit delaktiga, 
och inte minst kommit med värdefulla synpunkter på utformningen av scenarier och 
slutrapport. 
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Sammanfattning 
Västra Götaland har ambitiösa mål att minska klimatavtrycket från västsvenskarnas 
konsumtion av olika varor och tjänster. Matkonsumtionens klimatavtryck per person 
ökade med 20 procent mellan 1980 och 2010. Denna studie har utforskat möjligheterna 
att minska matkonsumtionens klimatpåverkan i Västra Götaland med 30 procent från år 
2010 till år 2030.  

Studien har gjorts med scenariometodik, där tre olika scenarier som var för sig innebär 
minskad klimatpåverkan från produktionen och/eller konsumtionen av livsmedel stude-
rats var för sig, samt kombinerats i ett fjärde scenario.  

Följande scenarier har studerats: 

1. Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030 
2. Halverat livsmedelssvinn 2030 
3. Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030 
4. Kombination av scenario 1, 2 och 3 

För referenssituationen 2010 har Jordbruksverkets statistik över direktkonsumtionen 
av livsmedel använts medan klimatavtrycket för olika livsmedel har hämtats från RISE 
Klimatdatabas version 1.4. 

Scenario 1 baseras på antaganden gjorda i tidigare scenarioarbeten från litteraturen där 
effektiviseringar, ny teknik, grön energi och andra åtgärder som innebär ett minskat 
klimatavtryck antas ha tagits i bruk för en mer klimatsmart livsmedelsproduktion. 

Scenario 2 använder antaganden från underökningar gjorda i Sverige för svinn i primär-
produktionen och matsvinn i hushållen för att belysa möjligheterna att minska klimat-
avtrycket genom en halvering av matsvinnet.  

Scenario 3 utforskar potentialen i en mer klimatsmart matkonsumtion och har 
utvecklats med inspiration av tidigare studier samt statistik över matkonsumtionen år 
1980. Då hade kosten ett liknande näringsinnehåll som 2010, men konsumtionen av 
olika köttslag och köttprodukter var 40 procent lägre jämfört med 2010, vilket har 
betydelse ur klimatsynpunkt. Även energiintaget var lägre 1980 jämfört med 2010. Det 
är inte en kost med minsta möjliga klimatpåverkan som modellerats, utan en balanserad 
näringsriktig kost med både animalier och vegetabilier, så kallad flexitarisk kost, med 
lägre klimatavtryck. 

Scenario 4 kombinerar effekten av de tre scenarierna 1, 2 och 3.  

Klimatpåverkan från livsmedelskonsumtionen i referensscenariot 2010 var 1,7 kg CO2-
ekvivalenter per person och år. Till 2030 beräknas befolkningen i länet öka med 18 
procent, vilket innebär att klimatavtrycket per person måste minska med minst 41 
procent för att nå målet om minskning med 30 procent för hela befolkningen.  

En viktig utgångspunkt har varit att det dagliga näringsbehovet ska vara uppfyllt i alla 
scenarier, och till år 2030 modellerades därför en kost som bättre uppfyller Livsmedels-
verkets kostråd avseende energi- och näringsbehov, jämfört med hur vi åt år 2010. 
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Resultaten från scenariomodelleringen visar att scenario 3, den mer klimatsmarta kon-
sumtionen som är korrigerad till en vuxens genomsnittliga energibehov, skulle minska 
klimatpåverkan per person med 39 procent och från den totala livsmedelskonsumtionen 
i länet år 2030 med 28 procent. Detta är den enda av förändringarna som ensamt är i 
närheten av att nå länets mål om en minskning med 30 procent till 2030 (Figur 1).  

Scenario 1 med en mer klimatsmart livsmedelsproduktion och scenario 2 med en halve-
ring av matsvinnet skulle var för sig kunna bidra med knappt 10 procent.  

I scenario 4, som kombinerar alla tre nämnda förändringarna, minskar klimatavtrycket 
med 50 procent räknat för hela befolkningen i Västra Götaland, eller 58 procent per 
person. Det finns alltså goda förutsättningar att nå Västra Götalands klimatmål till 2030, 
men oavsett vad som görs i övrigt krävs att konsumtionen av livsmedel förändras i mer 
klimatsmart riktning. Detta överensstämmer med andra liknande scenarioarbeten, 
exempelvis det nyligen publicerade arbetet av Willett m. fl., 2019 (den så kallade EAT 
Lancet kommissionen).   

 

Figur 1. Klimatavtrycket för konsumtionen av livsmedel per år i Västra Götaland för de olika scena-
rierna relativt referenssituationen 2010 (100%). Klimatavtrycket visas dels per person och år samt 
totalt för befolkningen i länet per år. Den blå streckade linjen visar den nödvändiga minskningen av 
klimatavtrycket per person och år (41 procents minskning) för att nå länets mål på 30 procent (som 
markeras med den gröna heldragna linjen). I scenario 3 och 4 är det totala innehållet av energi lägre 
än i referensscenariot. 

För att modellera en näringsriktig kost år 2030 i scenario 3 har en del antaganden gjorts 
avseende mängden livsmedel. Direktkonsumtionen av livsmedel, vilket använts som 
underlag för år 2010, överskattar mängden livsmedel som verkligen konsumeras, fram-
för allt ingår matsvinn i dessa data. Därför kan inte direktkonsumtionen användas för 
att beräkna om den faktiska kosten (det vi äter) är näringsriktig eller ej. För att jämföra 
näringsprofiler och beräkna en näringsriktig kost för 2030 har därför mängden livs-
medel justerats till energibehovet hos en medelperson, det vill säga en mindre mängd 
livsmedel. Att inte överkonsumera är en naturlig del i konceptet ”Klimatsmart livs-
medelskonsumtion”. Till den kost som har modellerats för 2030 har sedan matsvinn 
adderats motsvarande de fakta för olika livsmedelsgrupper som finns tillgängliga idag. 
Den modellerade kosten för år 2030 når då inte upp till samma energiinnehåll som 
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kosten för 2010 som baseras på direktkonsumtionen, men detta stämmer väl överens 
med att det totala energiintaget i kosten behöver minska eftersom befolkningens 
energiintag är för högt i förhållande till behovet.  

För näringsinnehållet visade det sig att när livsmedelskonsumtionen för år 2010 räkna-
des om till ett energiintag på 9,9 MJ (2 366 kcal) genom att minska intaget av alla 
produkter proportionellt, täcktes inte behovet av vare sig fiber, järn, vitamin D eller folat. 
Den mer klimatsmarta kosten som modellerades för år 2030 täcker dessa behov. 
Undantaget är vitamin D som ökades betydligt i scenariot för 2030 jämfört med 2010 
men som fortfarande ligger strax under det rekommenderade intaget (95 procent av det 
rekommenderade dagliga intaget).  

Utöver en allmän minskning i konsumtionen av livsmedel till en nivå som är tillräcklig 
för att uppfylla energibehovet, är de viktigaste kostförändringarna ur hälsosynpunkt för 
scenariot för 2030 ett ökat intag av grönsaker, baljväxter, rotfrukter, fisk, lättmjölk och 
vegetabiliska alternativ till mjölk, medan intaget av rött kött, kyckling och sockerproduk-
ter minskar. Ur klimatsynpunkt är de viktigaste kostförändringarna i scenariot för 2030 
att konsumtionen av olika typer av kött och köttprodukter minskas, samt att överkon-
sumtionen av energi totalt minskas.  

Några enskilda åtgärders betydelse för ett minskat klimatutsläpp från lantbruk och livs-
medelsindustri har också studerats. Om alla fossila drivmedel byts ut mot biodrivmedel 
i traktorer och arbetsmaskiner i jordbruket i länet minskar klimatavtrycket med 3 
procent. Om endast kvävegödsel med låga utsläpp används i länet minskar klimatav-
trycket med 2 procent. Om endast grön energi används i livsmedelsindustrin i länet 
minskar klimatavtrycket med 2 procent. De två första åtgärderna ingår i scenario 1, mer 
klimatsmart livsmedelsproduktion, medan den sista åtgärden, endast grön energi i 
livsmedelsindustrin inte ingår i något av scenarierna.   

I studien har inga andra miljöaspekter än klimatpåverkan undersökts, och inte heller hur 
självförsörjningsgraden av livsmedel i Västra Götaland kan maximeras. Men givet att 
konsumtionen förändras enligt det konsumtionsscenario som skissats, skapas ytterligare 
potential till ökad lokal produktion av grönsaker, inklusive baljväxter, men även potatis 
och ägg. Västra Götaland har mycket goda produktionsförutsättningar, och det finns 
stora möjligheter för export av mejeriprodukter, spannmål, nötkött, griskött och kyckling 
utanför länet. 
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1 Bakgrund 
Västra Götalandsregionen har tillsammans med Länsstyrelsen i Västra Götaland och ett 
stort antal offentliga och privata aktörer enats om en ambitiös klimatstrategi för länet, 
som bland annat har som mål att: Utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas 
konsumtion ska till år 2030 minska med 30 procent jämfört med 2010, oavsett var i 
världen de sker.  

För att utforska hur klimatavtrycket från livsmedelskonsumtionen kan minska, och vilka 
förändringar som har störst betydelse i sammanhanget, har Västra Götalandsregionen 
gett RISE i uppdrag att modellera olika tänkbara scenarier där livsmedelskonsumtionens 
klimatavtryck minskas med olika åtgärder mellan år 2010 och 2030. 

2 Mål, omfattning och avgränsningar 
Målet med denna studie var att med olika scenarier undersöka möjligheterna att minska 
klimatpåverkan från konsumtionen av livsmedel i Västra Götaland med 30 procent från 
2010 till 2030. Tre huvudspår för att minska klimatavtrycket har undersökts: För-
ändringar i livsmedelsproduktionen som innebär lägre klimatavtryck för olika livsmedel; 
Minskat svinn i livsmedelskedjan samt Mer klimatsmarta konsumtionsmönster. Dess-
utom har ett fjärde scenario belyst den sammanlagda effekten av kombinationen av de 
tre huvudspåren till 2030. 

En viktig utgångspunkt har varit att den framtida livsmedelskonsumtionen ska uppfylla 
det dagliga näringsbehovet enligt de nordiska kostrekommendationerna framtagna av 
Livsmedelsverket. Därför har för 2030 en modellerad konsumtion beräknats utifrån 
energibehovet för en medelsvensk. Till denna mängd livsmedel har matsvinn utifrån 
litteraturuppgifter adderats för att närma sig de direktkonsumtionssiffror som använts 
för konsumtionen 1980 och 2010.  

Det har inte ingått något scenario med minsta möjliga klimatpåverkan, inte heller har 
något antagande gjorts av hur stor del av det totala klimatavtrycket från en västsvensk 
som konsumtionen av livsmedel får utgöra 2030.  

I scenariot med förändrade konsumtionsmönster har ingen hänsyn tagits till om livs-
medlen kan produceras i Västra Götaland eller ej, och inte heller om det är balans mellan 
exempelvis konsumtion av mejeriprodukter och nötkött. Dessa aspekter diskuteras dock 
i resultatredovisningen tillsammans med hur ett eventuellt nytt konsumtionsmönster 
2030 kan påverka produktionen och självförsörjningsgraden i länet. Studien har inte 
tagit hänsyn till om livsmedlen är konventionellt eller ekologiskt producerade, eller 
några andra miljöaspekter förutom klimatpåverkan.  

Importandelen för olika livsmedel har antagits vara desamma 2030 som 2010. 
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3 Metodik 

3.1 Befolkning i Västra Götaland 
År 2010 fanns det enligt SCB statistikdatabas 1,58 miljoner invånare i Västra Götaland. 
Enligt regionens befolkningsprognos kommer invånarantalet att öka till 1,87 miljoner till 
år 2030, vilket är en ökning med 18 procent (Västra Götalandsregionen, 2018).  

3.2 Scenarier som studerats 
Studien har omfattat en referenssituation, samt fyra hypotetiska scenarier för år 2030.  

Referenssituationen är följande:  

• Klimatpåverkan från konsumtionen av livsmedel år 2010  

De fyra scenarierna är:  

1. Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030 
• Klimatavtrycket för olika livsmedel har minskat tack vare av olika åtgärder i 

produktionen fram till 2030 
• Oförändrad mängd livsmedelssvinn jämfört med 2010 
• Oförändrade konsumtionsmönster av livsmedel jämfört med 2010 

 
2. Halverat livsmedelssvinn 2030 

• Oförändrat klimatavtryck i livsmedelsproduktionen jämfört med 2010 
• Halverad mängd livsmedelssvinn jämfört med 2010 
• Oförändrade konsumtionsmönster av livsmedel jämfört med 2010 

 
3. Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030 

• Oförändrat klimatavtryck i livsmedelsproduktionen jämfört med 2010 
• Oförändrad mängd livsmedelssvinn jämfört med 2010  
• Konsumtionsmönster som uppfyller näringsbehovet med lägre klimatavtryck 

jämfört med 2010  
 

4. Mer klimatsmart produktion, halverat livsmedelssvinn och mer 
klimatsmart konsumtion 2030 
• Den kombinerade effekten av att scenario 1, 2 och 3 

 
I samtliga fall beräknas klimatavtrycket från konsumtionen av livsmedel per person och 
år. Dessutom beräknas det totala klimatavtrycket per år för hela befolkningens konsum-
tion av livsmedel, för referenssituationen med invånarantalet år 2010 som bas, och för 
scenarierna med det prognosticerade invånarantalet år 2030 som bas.  

Därutöver har klimatavtrycket från 1980 års konsumtion av livsmedel beräknats. Att 
även konsumtionen 1980 ingått som en bas i studien motiveras av att konsumtionen av 
kött ökat väsentligt sedan dess. Det är intressant att ha detta i åtanke då en minskad 
köttkonsumtion är en viktig åtgärd för ett minskat klimatavtryck från livsmedelskon-
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sumtionen av år 2030. Dessutom har den totala livsmedelskonsumtionen ökat, mätt som 
innehåll av energi. 

3.3 Referenssituation 2010 

3.3.1 Klimatavtryck för livsmedelsprodukter 2010  

För att få fram ett klimatavtryck för referenssituationen år 2010 har ett klimattal för varje 
livsmedelskategori enligt Jordbruksverkets direktkonsumtion tagits fram för svensk 
respektive importerad konventionell produktion med hjälp av RISE Klimatdatabas för 
livsmedel version 1.4 (2017). Dessa klimatavtryck täcker in klimatpåverkan från primär-
produktion fram till och med gårds- eller industrigrind. Förpackningars klimatavtryck 
ingår inte. För importerade livsmedel ingår ett generellt transportbidrag för transport 
till Sverige. Uppgifterna om livsmedlens klimatavtryck är hämtade från studier publi-
cerade 2001–2017, och därför görs antagandet att de kan användas som en rimlig upp-
skattning av klimatavtrycket för livsmedel som konsumerades 2010.  

Andelen importerade livsmedel av olika kategorier har beräknats utifrån uppgifter om 
inhemsk produktion (SCB, 2018a; Jordbruksverket, 2018) och import- och export-
volymer (SCB, 2018b) samt data från Hallström (2017) och Ziegler och Bergman (2017). 
För proteiner och vegetabiliska alternativ till mjölk har importandelen uppskattats.  

I de fall klimatdata varit tillgänglig för livsmedel producerade i olika länder har dessa 
använts, till exempel tomat odlad i Sverige respektive tomat importerad från Syd- och 
Centraleuropa. I de fall data endast funnits för svenskproducerade eller importerade 
livsmedel har klimattalet baserats på samma tal men korrigerats med ett extra transport-
bidrag för de importerade respektive ett avdraget transportbidrag för de svenskprodu-
cerade. Vidare har utgångspunkten varit att de svenska och importerade livsmedlen ska 
representeras av samma produkt, till exempel vetemjöl från Sverige respektive vetemjöl 
från Centraleuropa. Undantag har gjorts i de fall en vara innehåller flera olika produkter, 
varav en eller flera inte produceras kommersiellt i Sverige. I dessa fall har de aktuella 
produkterna uteslutits från de svenskproducerade livsmedlen. Exempelvis vara 115, 
”frukter och bär, hela i stycken eller mosade” där även nötter ingår. Eftersom nötter inte 
odlas i Sverige idag har de uteslutits från det svenska talet medan det ingår i klimattalet 
för den importerade varan.  

3.3.2 Livsmedelskonsumtion 2010 

Den här studien baseras på offentliga uppgifter över direktkonsumtionen av livsmedel 
(Jordbruksverket, 2017, nedladdade från Jordbruksverkets statistikdatabas). Direktkon-
sumtionen omfattar de totala leveranserna av livsmedel från producenter till enskilda 
hushåll och storhushåll samt producenternas hemmaförbrukning. Dessa siffror speglar 
sammansättningen av vår kost men vår bedömning är att de representerar en större 
mängd livsmedel än vad som verkligen konsumeras (det vill säga verkligen äts upp), och 
därmed även ett alltför högt energi- och näringsintag. För beräkningarna av 
klimatavtrycket är det ändå relevant att använda direktkonsumtionen, då all producerad 
mat ger upphov till utsläpp av växthusgaser vare sig den äts upp eller kastas. Vid 
beräkningar av näringsinnehåll är det dock viktigt att endast räkna på den mängd livs-
medel som verkligen konsumeras (äts upp). Läs mer om detta i kapitel 3.3.3 på sidan 11. 
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Direktkonsumtionen anger livsmedel i den form som produkterna når konsumenten, det 
vill säga som jordbruksprodukter, halvfabrikat, djupfrysta varor eller färdiglagad mat. 
Följaktligen avspeglar inte direktkonsumtionen mängden enskilda råvaror, och detta bör 
beaktas i tolkning av resultatet. Exempelvis finns det inte en enskild kategori som anger 
den totala konsumtionen av kött från olika djurslag. Kött av olika slag ingår även i andra 
kategorier som charkuterivaror, konserver och fryst färdiglagad mat som innehåller kött; 
kycklingkött i en fryst paj redovisas som ”fryst färdiglagad mat innehållande kött”. Även 
andra ingredienser som vetemjöl och ägg som ingår i pajdegen inkluderas i detta fall i 
kategorin ”fryst färdiglagad mat innehållande kött”. 

Data över direktkonsumtionen av livsmedel i 117 kategorier 1980 och 2010 redovisas i 
bilaga 1 tillsammans med den modellerade konsumtionen av livsmedel 2030 (se kapitel 
3.4). Det finns ingen kategori för vegetabiliska alternativ till mjölk, exempelvis drycker 
producerade av havre eller soja, och en kategori för detta har därför lagts till, liksom för 
konsumtionen av torkade ärtor och bönor. För 2010 har konsumtionen av vegetabiliska 
alternativ till mjölk antagits vara 0 (noll) och av torkade ärter och bönor 0,5 kg.  

För fisk och skaldjur finns det i Jordbruksverkets statistik för år 2010 uppgifter över 
mängden konsumerad processad fisk, exempelvis som fryst filead fisk och fiskkonserver, 
men inga uppgifter över mängden konsumerad färsk fisk. Den sistnämnda har istället 
uppskattats med hjälp av uppgifter över totalkonsumtionen av fisk och skaldjur 
(Landquist och Nordborg, 2019), statistiken över processad fisk från Jordbruksverket 
samt fördelningen mellan olika arter (Ziegler och Bergman, 2017). Konsumtionen av 
övrig färsk fisk och skaldjur, exempelvis plattfisk och sötvattensfisk, har i brist på 
information och statistik satts till noll.  

3.3.3 Direktkonsumtionen överskattar vad vi äter 

Direktkonsumtionen motsvarar de kvantiteter som är tillgängliga i detaljhandelsledet 
eller i storhushåll, och inte det som konsumeras (äts upp). Den viktigaste skillnaden är 
att den mat som hushållen kastar (matsvinn) ingår i data för direktkonsumtionen. Då 
andelen svinn för olika produkter skiljer mycket kan en modellering av en näringsriktig 
kost inte baseras på direktkonsumtionen eftersom den överskattar mängden livsmedel 
som verkligen konsumeras/äts upp. Direktkonsumtionen för år 2010 motsvarar 14,9 MJ 
(3 561 kcal) per person och dag vilket ska jämföras med det dagliga energibehovet på 9,9 
MJ (2 366 kcal) för en person 31–60 år gammal (och som antas representera en medel-
svensk). Energiintaget enligt direktkonsumtionen är alltså 50 procent högre än det 
energibehov som används i denna studie. Om hela denna mängd livsmedel verkligen 
skulle konsumeras, det vill säga ätas upp, skulle problemen med övervikt vara ännu 
större än vad de är idag. Skillnaden kan ha flera förklaringar, exempelvis att det finns ej 
ätbara delar av livsmedel som inte fångats in i genomförda svinnundersökningar, att en 
mängd olika omräkningsfaktorer måste användas för exempelvis tillagade eller ej 
tillagade livsmedel eller att det finns brister i de beräkningsunderlag som finns till-
gängligt för Jordbruksverket samt. Det kan även finnas andra felkällor som inte är kända.  

För att få ytterligare kunskap om hur mycket direktkonsumtionen överskattar den verk-
liga konsumtionen har en jämförelse gjorts med Riksmaten (Amcoff m.fl., 2012). Riks-
maten är en matvaneundersökning där 5 000 personer representativa för den svenska 
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vuxna befolkningen får ange hur mycket av olika livsmedel som konsumeras under en 
period av fyra dagar. Det bör noteras att det finns en känd risk att mängden livsmedel 
underskattas vid sådana självrapporteringar. Det visar sig att direktkonsumtionen för 
2010 och 1980 har 61 respektive 80 procent högre energiintag jämfört med Riksmaten. 
Oavsett energiintaget, visar dock både Riksmaten och 2010 års direktkonsumtion 
liknande näringsprofiler. Exempelvis har intaget av bland annat mättade fettsyror, 
socker och salt visats vara för högt i båda fallen i förhållande till Livsmedelsverkets 
rekommendationer. 

3.3.4 Näringsinnehåll  

För att beräkna näringsinnehållet i de livsmedel som konsumeras har Livsmedelsverkets 
databas med näringsvärden för cirka 1 800 livsmedel och maträtter använts via program-
met Dietist Net Pro (Kost och Näringsdata, 2019). Innehållet av olika näringsämnen från 
databasen har multiplicerats med mängden av olika livsmedel eller livsmedelsgrupper. 
Konsumtionen av vitaminpreparat och liknande ingår inte i beräkningarna. 

För att anpassa siffrorna för direktkonsumtionen till Livsmedelsverkets rekommenda-
tioner vad gäller energiintag och för att bättre kunna jämföra konsumtionsmönstren, 
justerades först konsumtionen för år 1980 och 2010 till ett dagligt energiintag på 9,9 MJ 
(2 366 kcal) per dag. Detta är ett mått på energibehovet för en genomsnittlig person, 31–
60 år gammal (se Tabell 1). Denna justering av livsmedelskonsumtionen gjordes med 
lika stor andel för samtliga livsmedelskategorier. Därefter analyserades konsumtionen 
1980 och 2010 avseende styrkor och svagheter ur ett näringsperspektiv. 

I analysen av näringsprofilerna för livsmedelskonsumtionen de olika åren inkluderades 
energi samt innehållet av protein, fett och kolhydrater, samt de viktigaste mineralerna 
och vitaminerna. En detaljerad lista över näringsämnen och deras respektive rekommen-
derade dagliga intag (RDI) enligt de nordiska näringsrekommendationerna (NNR, 
2012), visas i Tabell 1. För mättade fettsyror och natrium, för vilka en överkonsumtion 
innebär en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar, finns istället ett maximalt dagligt intag 
definierat (MRI).  

Idag understiger intaget av fibrer, D-vitamin, folat och järn de rekommenderade nivåer-
na i vissa svenska befolkningsgrupper, och det är känt att en överdriven konsumtion av 
köttprodukter leder till överkonsumtion av salt, fosfor och mättade fettsyror (Amcoff 
m.fl. 2012). Eftersom framtida hållbara konsumtionsmönster förväntas innebära en 
lägre konsumtion av animaliska livsmedel, beaktas särskilt protein, järn, zink, selen, 
vitamin B12, vitamin D, tiamin och riboflavin i den här studien, då de är näringsämnen 
som idag framförallt tillförs genom dessa livsmedel.   
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Tabell 1. Näringsämnen som inkluderats näringsberäkningarna samt rekommenderat dagligt intag 
(RDI) respektive maximalt dagligt intag (MRI) enligt NNR 2012 

 

1Genomsnittligt energibehov för kvinnor och män, 31–60 år gamla.  
2Motsvarar 33% av det totala energiintaget, rekommenderat är 25–40%.  
3Motsvarar 15% av det totala energiintaget, rekommenderat är 10–20%.  
4Motsvarar 52% av det totala energiintaget, rekommenderat är –60%.  
5Rekommendrat intag är 25–35 g/dag.  
6Motsvarar maximala rekommenderat intag vilket är 10% av det totala energiintaget.  

 

3.4 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedels-

produktion 2030 
Genom effektiviseringar, ny teknik, grön energi och andra åtgärder kan klimatavtrycket 
per enhet livsmedel minska i framtiden. Klimatdata för produktionen 2030 har upp-
skattats baserat på tidigare studier, som i korthet beskrivs nedan, samt enskilda åtgärder 
möjliga att genomföra i produktionen.  

3.4.1.1 Tidigare studier  

I projektet Hållbara matvägar beräknades utsläppsminskningar för produktion av några 
viktiga livsmedel i Västra Götalands län med tidsperspektivet 5–10 år fram i tiden 
(Sonesson m.fl., 2014). I studien identifierades stora möjligheter till förbättring inom 
växtodling, gödselhantering och djurhållning. Ett antal fallstudier genomfördes för olika 
typer av livsmedel såsom mjölk, bröd, skinka och ost.  

Uppgifter för livsmedel som saknas i projektet Hållbara matvägar har i stället hämtats 
från Bryngelsson m.fl., 2016, det gäller t.ex. socker, sojamjölk, öl, ägg och smör. Studien 
har tidsperspektivet till 2050 och räknar på två scenerier för utvecklingen ”moderate” 

Näringsämne RDI 
Energi (MJ/d (kcal/d)) 1 9,9 (2 366) 
Fett, total (g/d)2 91 
Protein (g/d)3 87 
Kolhydrater, total (g/d) 4 307 
Fibrer (g/d)5 30 
Vitamin A (µg RE) 800 
Vitamin D (µg) 10 
Vitamin E (mg) 9,0 
Tiamin (mg) 1.2 
Riboflavin (mg) 1.35 
Vitamin C (mg) 75 
Niacin ek. (mg) 16 
Vitamin B6 (mg) 1,35 
Vitamin B12 (µg) 2.0 
Folat (µg) 350 
Fosfor (mg) 600 
Jod (µg) 150 
Järn (mg) 12 
Kalcium (mg) 800 
Kalium (g) 3,3 
Magnesium (mg) 315 
Selen (µg) 55 
Zink (mg) 8.0 
 MRI 
Mättade fettsyror (g/d)6 27 
Natrium (g/d) 2,4 
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och ”optimistic”. I denna studie antas att ett ”moderate” scenario för 2050 även kan vara 
representativt för situationen 2030.  

För importerade livsmedel har uppgifter hämtats från internationella publikationer, 
framförallt från Springmann m.fl., 2018. Tidsperspektivet är 2050, men även här finns 
ett optimistiskt och ett mer försiktigt scenario. Det mer försiktiga har valts som giltigt 
för 2030. 

Det är känt att nötkött har ett högt klimatavtryck per kg jämfört med andra livsmedel. 
De åtgärder som kan bidra till minskade utsläpp inom nötköttsproduktionen är ökad 
mjölkavkastning per ko (till exempel genom avel och friskare djur vilket ökar mängden 
säljbar mjölk), foder med lägre klimatavtryck (mindre soja, högre skördar), bättre 
stallgödselhantering och användning av grön energi i hela kedjan. Tillsatser till foder har 
diskuterats som ett sätt att minska mängden metan som bildas från idisslarnas naturliga 
matsmältningsprocess, extrakt av cashewnötskal och oregano är några tillsatser som 
nämnts. Effekterna är dock mycket osäkra och inkluderas därför inte detta i resultatet. 

Klimatavtrycket och möjligheter till minskade utsläpp skiljer sig åt mellan olika typer av 
nötköttsproduktion. Generellt sett har kött från köttdjur högre klimatpåverkan än kött 
från mjölkkor. I denna studie har nuvarande förhållande mellan mjölkdjur och köttdjur 
antagits, det vill säga att 60 procent av nötköttet kommer från mjölkproducenter och 
resterande från köttdjursproducenter. För nötkött från mjölkproducenter är också 
fördelning av utsläpp mellan mjölk och kött viktig, och i ett effektiviserat system ger varje 
ko mer mjölk och mindre kött. Sammantaget har en minskning av växthusgasutsläpp på 
19 procent till år 2030 för nötkött antagits, baserat på Bryngelsson m.fl., 2016. 

Det kan också noteras att klimatavtrycket och möjligheter till minskade utsläpp av växt-
husgaser skiljer sig åt mellan olika länder. Stora minskningar kan till exempel förväntas 
i Latinamerika som idag har ett lågintensivt köttsystem med utrymme för förbättringar 
medan övriga Europa har mindre förbättringspotential (Hedenus m.fl., 2014). I denna 
studie har en fördelning av ursprung av importerat kött 2030 beräknats enligt samma 
fördelning som idag, där 95 procent av importerat kött kommer från andra EU-länder 
och 5 procent från Latinamerika. 

Vad gäller fisk är dataunderlaget för 2030 mycket knapphändigt. Data har hämtats från 
Bryngelsson m.fl. 2016 där sifforna är väldigt grova, indelade i endast två kategorier: 
vildfångad (40 procents minskning i klimatavtrycket jämfört med idag) och odlad fisk 
(60 procents minskning jämfört med idag).  

3.4.2 Enskilda åtgärder i produktionen 

För att indikera hur enskilda åtgärder i jordbruket kan påverka utsläppen från livs-
medelskonsumtionen i Västra Götaland har beräkningar gjorts för tre enskilda åtgärder:   

1. Alla fossila drivmedel byts ut mot biodrivmedel i traktorer och arbets-
maskiner i jordbruket. I Sverige används ca 2,8 TWh drivmedel i jordbruket 
(Energimyndigheten, 2014). Här görs antagandet att 18 procent av dessa används 
i länet, baserat på andelen av svensk åkermark som finns, vilket motsvarar 0,5 
TWh. Utsläpp av växthusgaser från produktion och användning av biodrivmedel 
antas vara hälften av de fossila. 
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2. Endast kvävegödsel med låga utsläpp används, det vill säga kvävegödsel 
som produceras av naturgas i Europa där det finns krav på rening av utsläppen. 
Här antas att runt 28 000 ton kvävegödsel används i länet, motsvarande 18 
procent av den totala svenska användningen. Den vanliga blandningen av 
kvävegödsel från EU och Ryssland antas ha utsläpp på 5 kg CO2-ekv per kg kväve, 
medan gödsel med låga utsläpp ligger på 3 kg CO2-ekv per kg kväve (Ahlgren 
m.fl., 2012). 

3. Användning av grön energi i livsmedelsindustrin. Livsmedelsindustrin i 
Sverige står för 2,3 procent av de totala utsläppen från industrisektorn, mot-
svarande 404 000 ton CO2-ekv. Det finns ingen statistik kring hur mycket av 
Sveriges livsmedelsindustri som finns i länet, men här har ett antagande om 10 
procent gjorts.  

3.5 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030 
Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är att till 2030 halvera det globala matsvinnet per 
person i butik och i konsumentled, samt att minska matsvinnet längs hela livsmedels-
kedjan. I denna studie har därför ett antagande om halverat matsvinn gjorts.  

Enligt Naturvårdsverket (2016) uppstår det i genomsnitt 129 kg matavfall per person och 
år. Av detta kommer största mängden från hushållen, 97 kg, medan butik, storhushåll 
och restauranger står för 17 kg. Direktkonsumtionen av livsmedel år 2010 var 866 kg per 
person, vilket betyder att 13 procent av den mängd livsmedel som finns tillgänglig i hus-
håll, butik och på restauranger och storhushåll kastades (97+17 kg). I detta tal ingår i och 
för sig oätliga delar som exempelvis bananskal och kaffesump men antagande att svinnet 
kan halveras till 2030 görs på hela mängden. Det betyder att 57 kg mindre livsmedel per 
person behöver användas.  

Eftersom klimatpåverkan från olika livsmedel är olika stor måste hänsyn tas till hur 
många kg av olika livsmedel som kastats. Andersson (2012) har gjort plockanalyser av 
avfall från hushåll och kommit fram till att av det onödiga matavfallet utgör frukt och 
grönt 38 procent, matrester 27 procent (matresterna består mest av potatis, ris och 
pasta), bröd och bakverk 15 procent, kött och fisk 10 procent, mejeriprodukter 3 procent 
och övrigt 8 procent. Den halverade totala mängden svinn om 57 kg har fördelats på de 
olika livsmedelskategorierna enligt dessa andelar. 

Svinn uppstår också i jordbruk och fiske. Här har svenska och internationella uppgifter 
samlats in, bland annat från SCB (2010) och Scherhaufer m.fl. (2015). I denna studie 
antas att svinnet från primärproduktionen av frukt och grönt är 10 procent och övriga 
livsmedel 4 procent och att detta svinn kan halveras till 2030.  

Svinn som uppstår i livsmedelsindustrin har inte beaktats eftersom det är svårt att hitta 
relevanta undersökningar, dels att befintliga undersökningar över svinnet i livsmedels-
kedjan visar att det största svinnet är i hushållsledet.  
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3.6 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedels-

konsumtion 2030 
I detta avsnitt har ett scenario för år 2030 med en mer klimatsmart livsmedels-
konsumtion skapats som även uppfyller näringsbehovet. För att beräkna näringsinne-
hållet har samma metod använts som i scenario 1, se kapitel 3.3.4. 

En modellering av en näringsriktig kost år 2030 kan inte baseras på direktkonsumtionen 
eftersom den överskattar mängden livsmedel som verkligen äts upp (se kapitel 3.3.3 
sidan 11). Scenariot för 2030 modellerades för att ge ett intag om 9,9 MJ energi per dag 
(2 366 kcal) samt att tillfredsställa det näringsbehov som redovisas i Tabell 1. Till denna 
modellerade konsumtion lades ett svinn motsvarande de data som redovisas i kapitel 3.5. 
De modellerade siffrorna för 2030 års livsmedelskonsumtion (se bilaga 1) är alltså inte 
”direktkonsumtionssiffror”, eftersom de är anpassade till en lägre energinivå som dock 
är tillräcklig för invånarna (som representeras av det genomsnittliga energibehovet för 
kvinnor och män, 31–60 år gamla).  

Scenarioarbetet är inspirerat av direktkonsumtionen år 1980 bland annat eftersom kon-
sumtionen av kött och energi var lägre då jämfört med 2010. Det är också inspirerat av 
Röös, m.fl., 2015 och den kost där de nordiska näringsrekommendationerna (NNR, 
2014) översatts till konsumtion av specifika livsmedel, kallad SNÖ (Enghardt Barbieri 
och Lindvall, 2003). Inspiration hämtades också från Willett m. fl., 2019, som har 
beskrivit konsumtionsmönster som är näringsrika, hälsosamma och kan mätta en 
växande världsbefolkning utan att jordens resurser utarmas. Detta konsumtions-
mönster, kallat Planetary Health Diet, betonar vikten av ett större intag av vegetabiliska 
proteiner, såsom bönor och andra baljväxter. Med avseende på klimatpåverkan från 
livsmedelskonsumtionen är detta inte en kost med minsta möjliga klimatpåverkan utan 
istället en balanserad näringsriktig kost med både animalier och vegetabilier, en så kallad 
flexitarisk kost.  

Specifika mål med optimeringen av näringsinnehållet inkluderade bland annat att sänka 
andelen energi från fett och mättade fettsyror samt att öka intaget av järn, folat, vitamin 
D och fibrer. Ur hälsosynpunkt innebar detta ett fokus på ökat dagligt intag av grönsaker, 
baljväxter, rotfrukter, fisk, lättmjölk och vegetabiliska drycker, samt minskat intag av 
rött kött, kyckling och sockerprodukter. Detaljerad beskrivning av konsumtionsförän-
dringarna i 2030 scenariot jämfört med 1980 och 2010 finns i avsnitt 4.3 i resultat-
kapitlet.  

3.7 Scenario 4: Den kombinerade effekten av 

scenario 1, 2 och 3 
I scenario 4 modellerades den kombinerade effekten av om alla de tre åtgärderna som 
studerats i scenario 1, 2 och 3 genomförts till år 2030, dvs mer klimatsmart livsmedels-
produktion, halverat matsvinn och mer klimatsmart livsmedelskonsumtion.  
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3.8 Klimatavtrycket per person för konsum-

tionen av livsmedel 1980 
Data över direktkonsumtionen av livsmedel år 1980 hämtades ur Jordbruksverkets data-
bas (se bilaga 1). Jordbruksverket påpekar att det under åren har skett vissa förändringar 
i både metoder hur uppgifter samlas in och hur man klassificerar varor som kan påverka 
jämförbarheten mellan närliggande år, och om man använder siffrorna bör därför ligga 
på att studera den långsiktiga konsumtionsutvecklingen. Bedömningen har gjorts att 
uppgifterna över direktkonsumtionen för år 1980 går att använda som en jämförelse med 
2010 i denna studie. Samma klimatavtryck användes för 1980 som för referenssitua-
tionen 2010.   
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4 Resultat 
I Tabell 2 redovisas klimatavtrycket från konsumtionen av livsmedel för referenssitua-
tionen och de olika scenarierna som modellerats i denna studie. Klimatavtrycket redo-
visas dels per person och år, dels totalt för befolkningen i Västra Götaland per år.  

Tabell 2. Klimatavtrycket från konsumtionen av livsmedel för referenssituationen och de olika 
scenarierna, dels som klimatavtryck per person och år, dels totalt klimatavtryck för hela befolk-
ningen i Västra Götaland per år. Befolkningen i länet förväntas öka med 18 procent från 2010 till 
2030.  

 Scenario 

Klimatavtryck från konsumtionen av livsmedel i  
Västra Götaland 

Per person och år 
Totalt för hela befolkningen  

per år 
CO2-

ekv/år, 
ton 

Relativt 
2010 

Skillnad 
CO2-

ekv/år, 
1 000 ton  

Relativt 
2010 

Skillnad 

Referens: Klimatpåverkan 
från konsumtionen av 
livsmedel 20101 

1,7 100 - 2 693 100 - 

1. Mer klimatsmart livsme-
delsproduktion 2030 

1,3 77 -23% 2 446 91 -9% 

2. Halverat livsmedelssvinn 
2030 

1,3 78 -22% 2 491 93 -7% 

3. Mer klimatsmart livsme-
delskonsumtion 20302 

1,0 61 -39% 1 947 72 -28% 

4. Mer klimatsmart produk-
tion, halverat svinn och 
mer klimatsmart 
konsumtion 2030 

0,7 42 -58% 1 335 50 -50% 

1 Energiintag enligt direktkonsumtionsstatistiken (14,9 MJ) 
2 Energiintag enligt modellerade konsumtionen plus matsvinnet (10,7 MJ) 
 

Av de tre scenarierna där enskilda åtgärder varieras (scenario 1–3), har ett förändrat 
konsumtionsmönster (scenario 3) störst betydelse för ett minskat klimatavtryck från 
konsumtionen av livsmedel 2030, både per person och därmed också totalt för befolk-
ningen i Västra Götaland. Klimatavtrycket per person minskar med 39 procent och för 
hela befolkningen med 28 procent. Att inte klimatavtrycket för befolkningen i Västra 
Götaland minskar lika mycket som per person beror på att invånarantalet i länet för-
väntas öka med 18 procent till 2030. 

Både mer klimatsmart produktion (scenario 1) och en halvering av livsmedelssvinnet 
(scenario 2) minskar klimatavtrycket per person med drygt 20 procent vardera, och 
totalt för Västra Götaland med knappt 10 procent vardera.  

Scenario 4 visar den sammanlagda förändringen om alla de övriga scenarierna uppfylls, 
det vill säga en mer klimatsmart produktion, halvering av livsmedelssvinnet och en mer 
klimatsmart konsumtion. Om alla åtgärder som har antagits i scenarierna kan genom-
föras minskar klimatavtrycket per person med 58 procent per person och med 50 procent 
räknat för hela befolkningen i Västra Götaland.  
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4.1 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedels-

produktion 2030 
Scenariot med klimatsmartare produktion 2030 minskar klimatavtrycket per person 
med över 20 procent och totalt för befolkningen i länet 2030 med knappt 10 procent. 
Denna minskning har tagits fram genom att använda uppgifter från liknande scenario-
beräkningar från litteraturen.  

4.1.1 Enskilda åtgärder i produktionen 

De förväntade effekterna av några enskilda åtgärder som bedömts ha stor betydelse för 
klimatavtrycket från matproduktionen i hela Västra Götaland med år 2010 som bas är:   

1. Om alla fossila drivmedel byts ut mot biodrivmedel i traktorer och arbets-
maskiner i jordbruket i länet minskar klimatavtrycket med 3 procent. 

2. Om endast kvävegödsel med låga utsläpp används i länet minskar klimatav-
trycket med 2 procent. 

3. Om endast grön energi används i livsmedelsindustrin i länet minskar klimatav-
trycket med 2 procent. 

Sammantaget för alla tre åtgärderna innebär det en minskning av klimatpåverkande 
utsläpp från matproduktionen i Västra Götaland om cirka 7 procent jämfört med år 2010. 
Minskningen kopplat till förändringar i användningen av biodrivmedel och kvävegödsel 
kan tyckas små, trots att flera studier visat att särskilt kvävegödsel kan utgöra en stor del 
av en grödas växthusgasutsläpp. Den kvävegödsel och fossila energi som byts ut omfattar 
endast de volymer som används för odling i Västra Götaland, samtidigt som stora 
mängder livsmedel importeras till länet. Detta är en bidragande anledning till att 
effekterna av att göra förändringar i användningen av kvävegödsel och drivmedel inte får 
större effekt på klimatavtrycket från de livsmedel som konsumeras i länet.   

4.2 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030 
Scenariot med halverat svinn minskar klimatavtrycket per person med över 20 procent 
och totalt för befolkningen i länet 2030 med 7 procent jämfört med 2010. Det är ungefär 
lika stor förbättring som klimatsmartare produktion (scenario 1).  

4.3 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedels-

konsumtion 2030 
En mer klimatsmart konsumtion minskar klimatavtrycket med 39 procent per person 
och med 28 procent totalt för befolkningen i länet till 2030. Det är den enskilda åtgärd 
som uppnår störst klimatförbättring, och det enda scenario som ensamt kan nå målet om 
30 procent lägre klimatavtryck till år 2030 för befolkningen i Västra Götaland.  

Vid modelleringen av den mer klimatsmarta konsumtionen har hänsyn tagits till en 
optimerad näringsprofil. Detta betyder att scenariot för 2030 innebär en kost som bättre 
matchar Livsmedelsverkets kostråd avseende energi- och näringsbehov, både vad gäller 
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mängd och fördelning av olika livsmedel jämfört med vad konsumtionsmönstret år 2010 
gjorde. Befolkningens hälsotillstånd kan antas förbättras till 2030 med denna kost. 

Som tidigare nämnts motsvarar inte direktkonsumtionssiffrorna den verkliga mängden 
livsmedel som konsumeras (se kapitel 3.3.3, sid 11). Eftersom scenariot för 2030 
skapades för att nå ett energiintag om 9,9 MJ per person och dag, vilket är det 
energibehov en genomsnittlig vuxen person behöver (31–60 år gammal), har intaget av 
mat i alla livsmedelskategorierna minskats betydligt jämfört med direktkonsumtion 
1980 och 2010 (se kapitel 3.3.4 Näringsinnehåll för mer information). För att närma sig 
en nivå som direktkonsumtionen motsvarar, har matsvinn adderats enligt de 
antaganden som gjordes i scenariot 2. Den är inte möjligt att med den metod som valts 
att räkna om konsumtionen 2030 till direktkonsumtion, då skillnaden inte helt kan 
förklaras med de siffror på matsvinn som finns i litteraturen.  

För åren 1980 och 2010 motsvarar direktkonsumtionen en energimängd om 13,4 respek-
tive 14,9 MJ, medan den modellerade konsumtionen 2030 motsvarar en energimängd 
om 10,7 MJ (9,9 MJ energibehov plus uppskattat matsvinn). Den modellerade konsum-
tionen för 2030 går alltså inte direkt att jämföra med siffrorna för direktkonsumtionen 
år 1980 och 2010. Den metod som valts har sina begränsningar men faktum är att det 
totala intaget av energi för befolkningen i stort bör minska. 

För att ändå ge en viss bild av vilka konsumtionsförändringar som modellerats i beräk-
ningarna har konsumtionen av livsmedel de olika åren 1980, 2010 och 2030 aggregerats 
i 13 olika grupper (se bilaga 1) och resultatet presenteras i Figur 2.  

 

Figur 2. Direktkonsumtion av livsmedel, kg per person och år, för år 1980 och 2010 samt modelle-
rad konsumtion 2030. Observera att i scenarierna för 1980 och 2010 är energiintaget högre (13,4 
respektive 14,9 MJ) eftersom data över direktkonsumtionen har använts, medan energiintaget för 
den modellerade konsumtionen 2030 är lägre, 10,7 MJ. I 2030 års konsumtionen av spannmåls-
produkter ingår 18,9 kg vegetabiliska alternativ till mejeriprodukter och i grönsaker ingår 19,5 kg 
torra baljväxter (ärter och bönor). 
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I den modellerade kosten för år 2030 sker följande förändringar i konsumtionen jämfört 
med 2010:  

• Ökar mycket: Grönsaker inklusive baljväxter samt potatis1  
• Ökar något: Fisk 
• Oförändrat: Spannmålsprodukter 
• Minskar något: Ägg och mejeriprodukter  
• Minskar mycket: Kött, sockerprodukter, drycker och kaffe, te och kakao samt 

övrigt (bland annat majonnäs och såser) 

Dessa förändringar stämmer väl överens med Livsmedelsverkets kostråd, som säger att 
vi ska äta mer grönsaker, frukt, bär, fisk och skaldjur, nötter och frön och mindre rött 
kött, chark, socker och alkohol. Dessutom ska feta mejeriprodukter bytas ut mot magra 
och smörbaserade matfetter bytas ut mot växtbaserade (Livsmedelsverket, 2017).  

Konsumtionen av olika typer av kött och köttprodukter2 minskar med 44 procent jämfört 
2010, och med 21 procent om man jämför med 1980. Om jämförelsen istället görs med 
1960 års direktkonsumtion, vilket är det första år som det finns data för i Jordbruks-
verkets databas, innebär det bara en minskning med knappt 10 procent. Rent nötkött 
minskar med 90 procent jämfört med 2010 och 80 procent jämfört med 1980. Griskött 
minskar med 29 procent och charkuterier med 14 procent (charkuterier redovisas i egna 
kategorier, se bilaga 1, kategori nr 30 och 31). Fjäderfäkött (vilket främst utgörs av 
kyckling) minskar med 78 procent jämfört med 2010 och 13 procent jämfört med 1980.  

Det konsumtionsscenario som tagits fram för 2030 uppfyller det dagliga näringsbehovet 
vilket visas i Figur 3, där även näringsinnehållet för direktkonsumtionen 1980 och 2010 
reducerad till 9,9 MJ visas. Konsumtionen av livsmedel 2010 uppfyllde inte behovet av 
viktiga näringsämnen såsom fiber, järn, och folat som är viktiga ur ett folkhälsopers-
pektiv, medan den kost som är modellerad för 2030 uppfyller dessa behov. Protein-
intaget 1980 och 2010 är obetydligt mindre än 15% av det totala energiintaget men 
fortfarande inom det rekommenderade intervallet mellan 0 och 20% av energibehovet 
som rekommendationerna föreslår (se fotnot Tabell 1). Intaget av vitamin D i scenariot 
för år 2030 har beräknats till 95 procent av RDI vilket är en betydlig ökning jämfört med 
konsumtionen 2010 (lättmjölk berikad med vitamin D har ersatt vanlig mjölk). Den 
modellerade kosten för 2030 har även lett till en minskning av fett och mättade fettsyror, 
även om de sista är fortfarande högre än rekommenderade. Några näringsämnen i 
scenariot för 2030 har högre intag än det rekommenderade (exempelvis vitamin B12 och 
fosfor), eller lägre (exempelvis selen och jod), men antingen innebär det inte en risk för 
folkhälsan eller så var det inte ett mål i studien att förbättra intaget av dessa.  

                                                        
1 Anledningen till att potatis ökar så mycket beror på den metod som använts. Potatis har ett högt svinn och eftersom 
detta har adderats till den modellerade mängden livsmedel har resultatet blivit en mycket hög konsumtionssiffra. 
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Figur 3. De konsumerade livsmedlens innehåll av olika näringsämnen i förhållande till RDI (rekom-
menderat dagligt intag) 2010 och 1980 och för den modellerade konsumtionen 2030. Den blå 
heldragna linjen visar 100 % av RDI. För protein, kolhydrater och fett anges behovet som ett 
intervall, olika för de olika näringsämnena, därav den breda transparanta linjen över dessa staplar. 
För mättade fettsyror och natrium anges behovet som MRI, Maximalt dagligt intag (streckad linje). 
Alla tre scenarierna är justerade till 9,9 MJ energi (2 366 kcal). 

  

4.4 Scenario 4: Den kombinerade effekten av 

scenario 1, 2 och 3 
I det fjärde scenariot har resultatet från att alla de tre förbättringsscenarierna slagits 
samman, det vill säga att livsmedelsproduktionen blivit mer klimatsmart, att svinnet 
halverats och att livsmedelskonsumtionen förändrats i mer klimatsmart riktning. I detta 
scenario minskar klimatavtrycket per person med 58 procent och totalt för länet med 50 
procent, se Tabell 2.  

4.5 Klimatavtrycket per person för konsum-

tionen av livsmedel 1980 
Som en jämförande analys beräknades klimatavtrycket från direktkonsumtionen av livs-
medel år 1980. Det visar sig att klimatavtrycket från konsumtionen av livsmedel per 
person var 20 procent lägre 1980 jämfört med 2010. Ökningen av köttkonsumtionen 
mellan dessa år har bidragit till denna förändring och även den totalt sett högre konsum-
tionen av livsmedel (energiintaget har ökat med 11 procent, från 13,4 till 14,9 MJ).  
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4.6 Balans i produktion och konsumtion av 

livsmedel i Västra Götaland 2030 
Ett fokus i denna studie har varit att den framtida kosten med lägre klimatavtryck också 
ska uppfylla befolkningens näringsbehov. Det skulle även varit intressant att exempelvis 
undersöka scenarier för hur Västra Götaland kan maximera självförsörjningsgraden av 
livsmedel eller för hur produktionen av mejeriprodukter och nötkött kan balanseras. Det 
har inte varit möjligt att göra detta inom ramen för denna studie men en kort analys av 
vad den föreslagna livsmedelskonsumtionen 2030 skulle kunna innebära för den 
framtida produktionen av livsmedel inom länet görs istället. Analysen bygger delvis på 
siffror över teoretisk självförsörjningsgrad3 framtagna i en annan studie, Landquist och 
Nordborg, 2019. Denna studie hade 2016 som basår men används ändå i brist på annat 
som jämförelse i nedanstående resonemang.  

Konsumtionen av grönsaker inklusive baljväxter och även potatis bedöms öka mycket i 
scenariot om mer klimatsmart konsumtion år 2030 och eftersom det finns förutsätt-
ningar i länet vore önskvärt med en ökad produktion av det som är möjligt att odla. År 
2016 var självförsörjningsgraden för potatis cirka 50 procent och för grönsaker bara 
några procent förutom för kål och purjolök.  

Produktion av mjölk innebär även produktion av nötkött. Dessutom produceras nötkött 
från ren köttdjursuppfödning. År 2016 var den teoretiska självförsörjningsgraden i 
Västra Götaland 53 procent för nötkött och 78 procent för invägd mjölkråvara (Landquist 
och Nordborg, 2019). I scenariot för 2030 är konsumtionen av nötkött 90 procent lägre 
jämfört med 2010 medan konsumtionen av mejeriprodukter (omräknat till behov av 
invägd mjölk) är cirka 30 procent lägre. För invägd mjölk motsvarar detta ungefär halva 
den mängd som produceras i länet idag, medan konsumtionen av nötkött endast 
motsvarar runt 20 procent av den producerade mängden idag. Det betyder att om i 
scenariot för 2030 produktionen av mjölk och nötkött bibehålls på den nivå den är idag, 
måste både mejeriprodukter och nötkött exporteras från länet i större omfattning än 
idag. Även griskött och fjäderfäkött behöver exporteras i större omfattning om 
produktionen ska bibehållas.  

För ägg sjunker konsumtionen något i scenariot om mer klimatsmart konsumtion 2030, 
men eftersom länet bara var självförsörjande till knappt 50 procent 2016 finns utrymme 
för en ökad produktion.  

                                                        
3 Den teoretiska självförsörjningsgraden beräknad som om alla livsmedel som produceras i Västra Götaland konsumeras 
inom länet.  
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 Bilaga 1 

Direktkonsumtion av livsmedel för år 1980 och 2010, kg per person och år enligt Jord-
bruksverket, 2017 och modellerade data för år 2030. Numret framför respektive livs-
medel är det som finns i Jordbruksverkets databas. Vissa justeringar har gjorts för att 
få samma kategorier de olika åren. För grönsaker (nr 89–99) har data för 1984 använts 
eftersom det saknades för 1980. För färsk fisk 2010 (nr 38–43) har data beräknats.  
 

Livsmedelskategorier, Direktkonsumtion, kg eller l/ person och år Grupp 1980 2010 2030 
1 Vetemjöl Spannmål 13,7 8,9 11,0 
2 Rågmjöl Spannmål 0,4 0,2 0,3 
3 Mjöl från blandningar av vete och råg samt mjöl av annan spannmål Spannmål 2,2 0,6 1,7 
4 Risgryn Spannmål 2,3 5,4 3,3 
5 Havregryn samt gryn och flingor av annan spannmål Spannmål 2,4 3,6 1,9 
7 Mixer m.m. beredda av mjöl eller stärkelse Spannmål 0,4 0,5 0,3 
8 Vällingpulver Spannmål 1,5 0,7 1,2 
9 Makaroner, spagetti och liknande produkter Spannmål 2,3 9,7 3,3 
10 Majsflingor, rostat ris, ostbågar, pop corn Spannmål 1,6 4,7 1,3 
12 Knäckebröd och flatbröd Spannmål 7,6 3,3 7,5 
14 Mjukt matbröd (inkl. tunnbröd) Spannmål 30,6 54,8 50,7 
15 Kex, rån och torra småkakor Spannmål 4,7 4,4 4,6 
16 Bullar, vetelängder, wienerbröd och annat mjukt kaffebröd Spannmål 4,5 4 4,4 
17 Bakelser, tårtor, sockerkakor och övriga bakverk (inkl. crêpes, pizzor, piroger) Spannmål 2,7 12,3 2,7 
20 Hemslakt av kalv, gris och får Kött 0,4 0,4 0,3 
22 Nötkött inkl. kalv, färskt och fryst Kött 6,5 12,2 1,3 
23 Griskött, färskt och fryst Kött 13,3 16,2 11,5 
24 Fårkött, färskt och fryst Kött 0,7 1,1 0,6 
25 Fjäderfäkött, färskt och fryst Kött 4,3 16,9 3,7 
26 Renkött, färskt och fryst Kött 0 0,2 2,2 
27 Kött av hare, älg o annat vilt Kött 2,4 1,9 0,0 
29 Lever, njure och tunga Kött 0,4 0,6 0,3 
30 Skinka, kassler och andra oblandade charkuterivaror Kött 3,7 5,1 3,2 
31 Korv, pastejer och andra blandade charkuterivaror Kött 18,4 17,1 16,0 
32 Köttkonserver (exkl. köttsoppor) Kött 2,8 0,4 2,4 
36 Frysta köttprodukter och fryst färdiglagad mat innehållande kött Kött 5,5 10,6 4,8 
38 Plattfisk, hel, styckad eller filead, färsk Fisk 0,6 0 2,3 
39 Torskfisk, hel, styckad eller filead, färsk Fisk 1,1 0,8 3,1 
40 Sillfisk, hel, styckad eller filead, färsk Fisk 1,6 0,8 3,5 
41 Laxfisk, hel, styckad eller filead, färsk Fisk 0,6 2,1 2,7 
42 Annan, saltvattensfisk, hel, styckad eller filead, färsk Fisk 0,3 0 0,2 
43 Sötvattensfisk, hel, styckad eller filead färsk Fisk 1,5 0 1,1 
–48 Filead fryst fisk Fisk 2,4 3,7 2,1 
49–51 Saltad, kryddad, torkad och rökt fisk Fisk 1,2 1,3 1,0 
52 Kaviar och andra beredningar av fiskrom Fisk 0,6 2 0,5 
53 Sillkonserv Fisk 1,9 2 1,7 
54 Fiskkonserver, andra slag (exkl. kaviar och fiskbullar) Fisk 0,8 1,2 0,7 
55–56 Fiskfiléer, fiskpinnar, panerade, samt annan beredd fisk (färdiglagade 
fiskrätter, fiskbullar m.m.) Fisk 

2,3 2,5 
2,0 

59 Kräft- och blötdjur, beredda eller konserverade Fisk 2,2 2,2 1,9 
60 Jordbrukarnas direktförsäljning och hemmaförbrukning av mjölk, liter Mejeri 5,5 0,6 4,3 
61 Lättmjölk samt minimjölk <1,0%, liter Mejeri 56,1 18,5 55,7 
62 Mellanmjölk m.m. 1,0 % - 2,0 %, liter Mejeri .. 48,3 0,0 
63 Standardmjölk >2,0 %, liter Mejeri 98,7 26,4 54,2 
64/66 Syrade produkter <1,0 %, liter Mejeri 3,9 6,7 3,1 
67 Syrade produkter 1,0 % - 2,0 %, liter Mejeri .. 5,0 0,0 
65/68 Syrade produkter >2,0 %, liter Mejeri 18,7 21,0 14,7 
70 Tunn grädde <29 % Mejeri 1,7 2,0 1,3 
71 Gräddfil, inkl. matyoghurt 12 % Mejeri 0,9 1,6 0,7 
72 Tjock grädde>= 29 % Mejeri 4,8 7,0 3,8 
74 Mjölkpulver Mejeri 0,1 0 0,1 
75 Hårdost Mejeri 11,4 12,8 5,1 
76 Smältost Mejeri 0,9 1,2 0,7 
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Livsmedelskategorier, Direktkonsumtion, kg eller l/ person och år Grupp 1980 2010 2030 
77–78 Ost, andra slag Mejeri 1,7 4,1 1,3 
80 Ägg Ägg 11,2 10,6 8,9 
82 Smör Matfett och oljor 3,5 2,3 2,8 
83 Hushållsmarg. exkl. lättmargarin Matfett och oljor 15,7 5,6 4,6 
84 Lättmargarin Matfett och oljor 1,9 3,6 1,5 
87 Matolja Matfett och oljor .. 1,4 5,2 
89 Morötter Grönsaker 6,6 7,7 29,3 
90 Övriga rotfrukter Grönsaker 1,9 1,5 23,8 
92 Gurkor Grönsaker 3,4 5,6 11,2 
93 Lök Grönsaker 4,1 7,4 12,0 
94 Purjolök Grönsaker 0,8 1,2 8,1 
95 Blomkål Grönsaker 1,3 1,1 8,7 
96 Vitkål, rödkål, brysselkål, grönkål, broccoli och salladskål Grönsaker 5,6 5,4 13,7 
97 Sallad Grönsaker 4,0 5,7 11,9 
98 Tomater Grönsaker 5,3 9,8 13,4 
99 Övriga köksväxter, färska Grönsaker 2,4 8,3 10,0 
101–102 Rotfrukter och övriga köksväxter, frysta eller torkade Grönsaker 4,4 6,3 5,1 
103 Köksväxter, inlagda i ättika Grönsaker 3,4 3,2 4,0 
104 Köksväxter, beredda el. konserv. på annat sätt än genom inläggning i ättika Grönsaker 5,2 12,3 6,1 
106 Apelsiner, citroner och övriga citrusfrukter, färska Frukt och bär 14,3 18,3 16,7 
107 Vindruvor Frukt och bär 2,5 2,5 2,9 
108 Mandel och nötter, färska eller beredda Frukt och bär 1,1 2,7 1,3 
109 Äpplen och päron, färska Frukt och bär 21,6 13,6 25,2 
110 Körsbär, persikor, plommon och liknande stenfrukter, färska Frukt och bär 2,3 2,9 2,7 
111 Bananer, meloner och övriga frukter, färska Frukt och bär 9,2 22,4 10,7 
112 Jordgubbar, hallon, svarta vinbär, blåbär, lingon och andra bär, färska Frukt och bär 3,9 2,1 4,5 
113 Jordgubbar, hallon, svarta vinbär, blåbär, lingon och andra bär, frysta Frukt och bär 0,2 1,0 0,2 
114 Russin, fikon, dadlar och andra torkade frukter Frukt och bär 1,3 1,5 1,5 
115 Frukter, bär, hela i stycken eller mosade, konserver och andra förpackningar Frukt och bär 3,7 3,6 4,3 
116 Sylter, marmelader, fruktmos och geléer, beredda genom kokning Frukt och bär 4,7 7,8 5,5 
117–118 Soppor och buljonger innehållande köksväxter, bär, frukter, fisk och kött Övrigt 2,5 4,1 2,0 
119–120 Saft och juice av köksväxter, frukter och bär, naturlig, även konc., liter Drycker 16,5 16,2 5,3 
122 Potatis färsk Potatis 64,9 43,3 98,3 
123 Potatis- och rotmospulver Potatis 0,7 0,4 1,1 
124 Potatisstärkelse (potatismjöl) Potatis 0,6 0,1 0,9 
125 Kylda och djupfrysta potatisprodukter Potatis 2,9 9,2 4,4 
126 Konservpotatis Potatis 0,6 0,2 0,9 
127 Andra beredda potatisprodukter (chips) Potatis 0,5 1,9 0,8 
129 Bitsocker Sockerprodukter 4,3 0,6 3,4 
130 Strö-, farin-, flor- och pärlsocker Sockerprodukter 15,1 6,1 3,9 
131 Sirap Sockerprodukter 0,5 0,2 0,4 
133 Kaffe, rostat Kaffe, te, kakao 9,6 8,8 7,6 
134 Te Kaffe, te, kakao 0,3 0,4 0,2 
135 Kaffe- och teextrakt (t.ex. snabbkaffe) Kaffe, te, kakao 0,2 0,3 0,2 
136 Kakaopulver, osötat Kaffe, te, kakao 0,3 0,6 0,2 
137 Kakaopulver, sötat samt drick-choklad och chokladsåser Kaffe, te, kakao 1,2 2,2 1,0 
139 Honung Sockerprodukter 0,7 0,7 0,6 
140 Choklad och konfektyrvaror Sockerprodukter 9,8 15,2 3,9 
141 Såser inkl. majonnäs och andra för smaksättning avsedda preparat Övrigt 2,9 17,7 2,3 
142 Glass inkl. mixer innehållande fett, liter Mejeri 12,2 9,9 9,6 
143 Glass ej innehållande fett (saftis), liter Sockerprodukter 0,6 0,5 0,5 
1 Kryddor inkl. senap Övrigt 0,8 1,8 0,6 
146 Salt Övrigt 1,8 1,1 1,4 
148 Läskedrycker cider m.m., liter Drycker 29,6 92,4 23,5 
149 Mineralvatten, kolsyrat vatten, utan tillsats av socker eller aromämne, liter Drycker 6,8 7,3 5,4 
151 Lättöl <2,25 %, liter Drycker 13,8 3,6 11,0 
152 Öl 2,25 - 3,5 %, liter Drycker 23,0 14,7 18,3 
156 Starköl, liter Drycker 11,0 32,5 8,7 
157 Vin, liter Drycker 9,5 23,7 7,5 
158 Spritdrycker, liter Drycker 7,0 2,9 5,6 
Gröna proteiner, torra Grönsaker 0 0,5 20,9 
Vegetabiliska alternativ till mejeriprodukter  Spannmål 0 0 19,6 



 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

   



 

 

© RISE Research Institutes of Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RISE Research Institutes of Sweden AB 

Ideon Science Park, 223 70 LUND 

Telefon: 010-516 50 00 

E-post: info@ri.se, Internet: www.ri.se 

Jordbruk och livsmedel 

RISE Rapport 2019:32 

ISBN: 978-91-88907-59-2 

 


	Förord
	Sammanfattning
	1 Bakgrund
	2 Mål, omfattning och avgränsningar
	3 Metodik
	3.1 Befolkning i Västra Götaland
	3.2 Scenarier som studerats
	3.3 Referenssituation 2010
	3.3.1 Klimatavtryck för livsmedelsprodukter 2010
	3.3.2 Livsmedelskonsumtion 2010
	3.3.3 Direktkonsumtionen överskattar vad vi äter
	3.3.4 Näringsinnehåll

	3.4 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030
	3.4.1.1 Tidigare studier
	3.4.2 Enskilda åtgärder i produktionen

	3.5 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030
	3.6 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030
	3.7 Scenario 4: Den kombinerade effekten av scenario 1, 2 och 3
	3.8 Klimatavtrycket per person för konsumtionen av livsmedel 1980

	4 Resultat
	4.1 Scenario 1: Mer klimatsmart livsmedelsproduktion 2030
	4.1.1 Enskilda åtgärder i produktionen

	4.2 Scenario 2: Halverat livsmedelssvinn 2030
	4.3 Scenario 3: Mer klimatsmart livsmedelskonsumtion 2030
	4.4 Scenario 4: Den kombinerade effekten av scenario 1, 2 och 3
	4.5 Klimatavtrycket per person för konsumtionen av livsmedel 1980
	4.6 Balans i produktion och konsumtion av livsmedel i Västra Götaland 2030

	Referenser

