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Sammanfattning 
En stor negativ påverkan på miljön kommer från livsmedelsproduktionen 
vilket våra val av proteinkällor har en stor del i. Konsumtionen av kött i 
världen blir bara större och större och det är en bidragande faktor till att vi 
lever på resurser utöver jordens kapacitet. Det är därför inte bara av 
djuretiska skäl som många numera väljer att konsumera vegetariska 
livsmedel istället för kött – utan även av miljöetiska skäl. 

I denna litteraturstudie jämförs nötköttsproduktionen med växtbaserade 
köttsubstitut gjorda av soja, utifrån ett miljömässigt perspektiv med hänsyn 
till dess proteininnehåll. Sojabönan är viktig för båda proteinkällorna; i 
nötköttsproduktionen som en stor del i fodret och för substituten som dess 
huvudingrediens. Sojabönodlingarna har en stor miljöpåverkan dels genom 
skövling av skog på områden med stor biologisk mångfald samt för 
användning av bekämpningsmedel i produktionen. 

Studiens resultat visar på en stor variation inom nötköttsproduktionen 
beroende på vilket sorts produktionssystem som har använts. Det 
framkommer också att det krävs mer soja för att producera köttsubstituten 
per kg protein. Medelvärdet för nötkött ger ett utsläpp på 115,6–285,6 CO2-
ekvivalenter per kilo protein samtidigt som substituten genererar 22,4–48,5 
CO2-ekvivalenter per kilo protein. 

Slutsatsen i studien är således att vi konsumenter kan påverka vår 
miljöbelastning genom våra val av proteinkällor. Dels genom att den stora 
variationen inom nötköttsproduktionen öppnar för att vi kan minska 
belastningen genom att välja bättre producerat kött samt genom att välja 
substitut istället för kött eftersom resultatet visar att dessa har en mindre 
miljöpåverkan. 

Abstract 
One important source of impact on our environment derives from food 
production, where the choice of protein sources is a major aspect. The 
amounts of meat that are consumed in the world are increasing and this is 
one contributing factor for us living on resources beyond the capacity of the 
earth. Therefore it is not solely due to animal ethic motives that many people 
today choose vegetarian food instead of meat, but also for environmental 
reasons. 

In this literature study beef production and vegetarian meat substitutes 
containing soy as the main ingredient are compared from an environmental 
perspective based on the protein content. The soybean plays an important 
part for both protein sources; in beef production, it is a major component of 
the forage and for substitutes it is the main ingredient. Soybean cultivation 
has a major impact on the environment, partly because of deforestation in 



 

certain areas with high biodiversity, but also due to the large amount of 
pesticides used in the cultivation. 

The result from the study shows a large variation in beef production, 
depending on what type of production system is applied. It also appears that 
more soy is required to produce the meat substitutes per kilogram of protein 
and that the mean value for beef yields 115.6-285.6 CO2-equivalents per 
kilogram of protein, whereas the substitutes generate only 22.4-48.5 CO2-
equivalents per kilogram of protein. 

The conclusion from this study is that it is possible to affect the amount of 
personal environmental impact through our choice of protein sources. This is 
partly due to the existing large variation of beef production alternatives, 
which allows us to reduce the load by more favourable production of meat 
for the environment, as well as selecting soy substitutes instead of meat. The 
results in this study show that the substitutes have the least environmental 
impact. 
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Soja, nötköttsproduktion, köttsubstitut, litteraturstudie, jämförande studie. 
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1 Inledning 
Vi människor lever idag på resurser utöver jordens kapacitet och om alla skulle leva 
som oss i Sverige skulle det krävas 4,2 planeter för våra behov (WWF 2017). En av 
de största bovarna för detta är livsmedelsproduktionen där jordbruket står för 70–85 
procent av det globala ekologiska vattenfotavtrycket samt 30 procent av 
växthusgasutsläppen. Det sistnämnda är 2,5 gånger mer än vad den totala globala 
transporten orsakar. 

En stor del av belastningen från livsmedelsproduktionen kommer från våra val av 
proteinkällor – som ofta består av stora mängder kött. I Sverige åt vi nästan 88 kilo 
kött per person år 2014, varav 26,2 kilo var nötkött (Jordbruksverket 2017). Trots att 
köttkonsumtionen skjuter i höjden så väljer också fler att istället konsumera mer 
vegetarisk mat än tidigare (Nielsen 2017). Enligt en marknadsrapport inom 
dagligvaruhandeln som Nielsen (2017) har gjort så var det de vegetariska 
alternativen som växte allra snabbast under år 2016, både när det gällde fryst och 
färsk mat. 

Den totala livsmedelsproduktionen förväntas öka med 70 procent till år 2050 
(Smetana et al. 2015). Köttproduktionen påverkar klimatet på olika sätt, dels genom 
de växthusgaser som djuren släpper ut under sin livstid och dels genom 
produktionen av dess foder. Till det kan även tilläggas att användningen av 
bekämpningsmedel samt transporter även de bidrar till en negativ miljöpåverkan. 
Det medför att den förväntade ökningen av köttkonsumtionen således innebär att 
miljön kommer att belastas ännu hårdare i framtiden. Oavsett om man är vegetarian 
eller inte så är därför alternativa produkter till proteinkällor nödvändiga för en 
hållbar konsumtion. För att människor som konsumerar kött ska vara beredda att 
byta ut köttprodukter helt eller delvis krävs alternativ som kan mäta sig med dem 
gällande proteininnehåll, konsistens och smak. De produkter som finns på 
marknaden är ofta växtbaserade substitut, som ska ge en mindre miljöpåverkan än 
de som orsakas av boskap. Många består av basen soja och i sin strävan att 
efterlikna köttprodukter genomgår också de processer som har en inverkan på 
miljön. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
I denna studie har proteinkällor i form av kött samt växtbaserade substitut jämförts 
med avseende på miljöbelastning. Uppsatsen är begränsad till belastningen för 
nötkött samt helfabrikat tillverkade av sojaprotein. Eftersom ett kilo kött innehåller 
mer protein än ett kilo sojaprotein krävs det således en större mängd producerad 
sojaprotein, något studien tar hänsyn till i undersökningen om vilken produkt som 
har den lägsta miljöbelastningen.  

Att frukt och grönt rimmar i takt med en miljövänligare livsstil brukar inte många 
säga emot, men är även dessa växtbaserade processade helfabrikat en bättre väg att 
gå för att hitta livsmedel som leder till en hållbar livsstil, eller hur bör man som 
konsument tänka vid val av proteinkällor? 
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Frågeställningarna i studien är: 

• Hur stor är skillnaden på miljöbelastningen för växtbaserade substitut av 
soja i jämförelse med nötkött? 

• Vilka faktorer påverkar koldioxidekvivalenterna för substituten respektive 
för nötköttet? 

2 Material och metod 
 
Metoden i denna studie är en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar. 
Sökningarna gjordes i Web of Science samt OneSearch via Linnéuniversitetets 
biblioteksökning enligt tabell 1. OneSearch är universitetsbibliotekens gemensamma 
söktjänst. Där finns bland annat böcker, artiklar, tidskrifter, avhandlingar, rapporter 
och databaser. Vissa fakta har använts från myndigheter eller organisationer, till 
exempel Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Världsnaturfonden, 
Naturskyddsföreningen samt Jordbruksverket. 

För att hitta väsentliga artiklar användes från början övergripande sökord som soy, 
soy burger, beef, cattle, meat substitutes med kombination av ”footprint”. För att 
komplettera med fakta användes också mer specifika sökord för att hitta artiklar 
med ämnen som behövde studeras. Då sökträffarnas rubriker såg intressanta ut 
lästes abstracten, och om dessa stämde överens med ämnet som skulle studeras 
lästes hela artikeln. De krav som ställdes på artiklarna var att de skulle vara på 
svenska eller engelska samt innehålla relevant fakta. Av andra rapporter utöver 
vetenskapliga artiklar var kravet att dessa skulle vara skrivna av en trovärdig 
myndighet eller organisation. En svårighet i artikelsökningen var att det fanns 
betydligt fler artiklar om nötkött i jämförelse med substituten. Sökningarna för 
nötkött gav fler träffar att sålla mellan och för substituten gav inte alla träffar den 
informationen som behövdes. 

För att kunna jämföra produkterna på ett bra sätt jämförs de med enheten: CO2-
ekvivalenter per kg protein. Enheten valdes eftersom proteininnehållet är väsentligt 
på grund av att vi är beroende av att få i oss tillräckliga mängder protein från kosten. 
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Tabell 1. Metodreferens för vetenskapliga artiklar som ingår i studien. 

Datum Databas Sökord 
title 

Sökord 
topic 

Vald artikel Antal 
träffar 

Antal 
valda 

artiklar 
2017-11-04 Web of 

science 
Footprint 
 

Meat  
Or 
“meat 
substitutes”  
Or 
“meat 
replacers” 
Or 
Cattle 
 

 The price of protein: Review of land use and 
carbon footprints from life cycle assessments 
of animal food products and their substitutes 

A method for calculating a land-use change 
carbon footprint (LUC-CFP) for agricultural 
commodities - applications to Brazilian beef 
and soy, Indonesian palm oil 

Greenhouse gas balance and 
carbon footprint of beef cattle in three 
contrasting pasture-management systems in 
Brazil 

152 3 

2017-11-18 Web of 
science 

Footprint “soy 
burger” 
Or 
Soy 
Or 
“soy beef” 
Or 
Soy bean 

A method for calculating a land-use change 
carbon footprint (LUC-CFP) for agricultural 
commodities - applications to Brazilian beef 
and soy, Indonesian palm oil   

The water footprint of soy milk and soy 
burger and equivalent animal products 

 

7 2 

2017-11-18 OneSearch  Carbon 
footprint, 
Cattle 

Greenhouse gas balance and carbon 
footprint of beef cattle in three contrasting 
pasture-management systems in Brazil 

2 831 1 

2017-11-18 OneSearch  Footprint, 
cattle 

Water footprint of beef cattle and sheep 
produced in New Zealand: water scarcity and 
eutrophication impacts 

5 349 1 

2017-11-19 OneSearch  Greenhouse 
gas 
emissions, 
beef, EU 

Greenhouse gas emissions from the EU 
livestock sector: A life cycle assessment 
carried out with the CAPRI model 

1 507 1 

2017-11-20 OneSearch  Environmen
t impacts 
meat 

Communicating the environmental impact of 
meat production: challenges in the 
development of a Swedish meat guide 

29 648 1 

2018-01-25 OneSearch  Emission 
ruminants 

Methods for Measuring and Estimating 
Methane Emission from Ruminants 

5 187 1 
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3 Bakgrund 
3.1 Varför protein? 
Kroppen är beroende av att vi får i oss protein genom kosten. Detta eftersom vi 
behöver protein för att bygga upp celler samt bilda enzymer och hormoner. Nio av 
de tjugo aminosyrorna som bygger upp protein kan inte produceras själva av 
kroppen utan måste således finnas i vår kost i någon form. De nordiska 
näringsrekommendationerna (NNR 2012) innebär att 10–20 procent av det totala 
antalet kalorier en människa får i sig bör komma från protein (Livsmedelsverket 
2017b). Enligt en undersökning gjord av just livsmedelsverket framkom att det 
genomsnittliga intaget av protein hos oss i Sverige är 17 procent (Riksmaten 2010–
11). Man kan få i sig tillräckligt med protein och tillräckligt av de essentiella 
aminosyrorna genom spannmål och baljväxter som till exempel ärter, linser och 
bönor (Livsmedelsverket 2017b). Detta innebär att det inte krävs kött eller 
animaliska produkter för att få sitt dagsbehov uppfyllt, med förutsättning att man 
har en allsidig kost. 

3.2  Sojabönan 
Sojabönan är en baljväxt och tillhör ärtfamiljen. Den växer på buskar som blir 
ungefär 50–100 cm hög. Bönorna växer fram i buskens frukter och är bruna skidor 
innehållande två till fem rum med ett frö i varje. Fröna blir 4–10 mm långa och 
liknar bönor. En planta kan innehålla upp till 150 skidor med bönor. De förekommer 
även i olika färger beroende på sort; gul, grön, brun, röd eller svart 
(Naturskyddsföreningen 2009).  

Enligt Johansson (2017) används soja i många sammanhang och till olika ändamål 
men främst som ett proteinrikt livsmedel både till människor och djur – tack vare 
sitt höga energivärde samt dess innehåll av aminosyran lysin. Soja förekommer i 
många olika utseenden och funktioner. Förutom djurfoder och de vegetariska 
produkterna som denna rapport fokuserar på kan den även användas i sin helhet i 
maträtter och som mjöl, matolja samt andra sojaprodukter så som sojamjölk, 
sojaglass, tofu och sojasås. Baljväxter är också utöver ett proteinrikt livsmedel bra 
på så sätt att de innehåller fibrer och viktiga mineraler. De anses även kunna sänka 
kolesterolvärdet och därigenom minska risken för hjärt-kärlsjukdomar (Johansson 
2017). 

2018-01-28 OneSearch  Environmen
t impacts of 
beef 
production 

Environmental impacts of beef production: 
Review of challenges and perspectives for 
durability 

12 355 1 

2018-02-04 OneSearch  LCA 
soybeen 
meal 

LCA of soybean meal 2 1 
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3.2.1 Odling av sojabönor 
Odlingen av soja tar upp stora ytor i många länder. Sojaodlingarna lämpar sig inte 
bra i det svenska klimatet, men trots detta arbetas det med att ta fram alternativ för 
odling även här. De odlas som bäst i subtropiska områden, gärna med tämligen hög 
nederbörd. Växtperioden är 4–5 månader i dessa områden och de vill ha korta dagar 
samt mycket ljus och värme (Naturskyddsföreningen 2009).  

Enligt Naturskyddsföreningen (2009) tog sojaodlingen fart i USA under 1930-talet 
och kom sedan under 60-talet till Brasilien, Argentina samt Paraguay, i figur 1 visas 
de största sojaproducenterna. Cerradon är ett område i Brasiliens inre savann som 
även täcker delar av Paraguay och Bolivia och där finns stora mängder sojaodlingar 
idag. Till en början kunde inte soja odlas på Cerradon på grund av dess 
näringsfattighet, men på 70-talet kom billigt konstgödsel vilket möjliggjorde att det 
gick att odla även där, något som i sin tur ledde till en exploatering av odlingen. 
Från och med 90-talet så odlas soja året runt på samma mark år efter år i 
monokulturer (Naturskyddsföreningen 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. De största sojaproducenterna i världen. 

3.2.2 Miljöpåverkan från sojaproduktion 
Sojabönorna har en positiv effekt tack vare sin förmåga att kvävefixera jorden den 
odlas på, men dess negativa inverkan på miljön handlar dels om all avverkning av 
skog samt uppodling och plöjning som bidrar med en ökning av koldioxidhalten i 
atmosfären. En annan negativ påverkan är genom alla skador som konstgödsel 
medför samt den energikrävande framställningen av kväve.  

Varje år avverkas ungefär 1,2 miljoner hektar skog i Amazonasområdet till följd av 
sojaodlingar (Naturvårdsverket 2009). Sydamerika använder även konstgödsel med 
den giftiga tungmetallen kadmium i mycket större omfattning än vad som tillåts 
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inom EU. Detta leder i första hand till problem i Sydamerika, men i det längre 
loppet även i Sverige. När svenska åkermarker gödslas med gödsel från djur som 
tagit del av soja från dessa odlingar kan även de få i sig högre halter av kadmium 
och detta leder i sin tur även till höga halter i de produkter som odlas och 
konsumeras från dessa. 

Cerradon har en av världens största biodiversitet med över 7000 arter av främst 
fåglar, fiskar, reptiler, amfibier och insekter samt höga nivåer av endemism. De 
senaste 35 åren har 50 % av dess cirka två miljoner km2 bytts ut till betesmarker och 
jordbruksmarker och det är endast 2,2 % av dess område som är skyddat reservat. 
Detta gör att många djur- och växtarter är utrotningshotade (Klink & Machado 
2005). En del av den soja som importeras till Sverige kommer ifrån regionen Mato 
Grosso där odlingarna expanderar på bekostnad av Cerrados stora savanner och 
Amazonas regnskog.  

Enligt Naturskyddsföreningen (2009) används insektsmedel och ogräsmedlet 
innehållande glyfosat i stora mängder i odlingarna som svenska foderindustrin 
importerar. Dessa påverkar ekosystemen i jordbruket lokalt samt det växt- och 
djurliv som kommer i kontakt med medlen vid flygbesprutning. Det finns också risk 
att lokalbefolkningen och de som arbetar med odlingarna kommer i kontakt med 
bekämpningsmedlen. Många växt- och djurarter är numera utrotningshotade just på 
grund av produktionen av soja. Sojaodlingar som ligger nära vatten innebär också 
en negativ hälsoeffekt för människor eftersom de äter fisk från dessa vatten och 
vattnet blir förorenat genom odlingarna. Odlingarna innebär också minskad 
mångfald, och eftersom fodret ska fraktas bidrar också transporterna till en negativ 
inverkan (Naturskyddsföreningen 2009). 

3.2.3 Ekologisk odling 
För att uppfylla kraven för ekologiskt odlad soja innebär det att odlingen inte 
använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. I ekologiska odlingar får 
inte heller genmodifierade odlingar (GMO) förekomma. GMO innebär att man kan 
ge växtmaterialet nya ”egenskaper”, för att på så sätt få växterna att tåla 
bekämpningsmedel eller skador orsakade av insekter. Många länder har svårt att få 
tag på icke genmodifierade frön och det finns också problem med att skydda 
växtligheten under odlingstiden. Detta gör att ekologiska odlingar finns i begränsad 
utsträckning; i Brasilien, Kanada och USA (Naturskyddsföreningen 2009).  

3.3 Soja som substitut 
Enligt Andersson (2011) är utbudet av produkter i form av köttsubstitut 302 stycken 
produkter i Sverige och av dem är 155 stycken sojabaserade. Produkterna kan skilja 
sig åt rörande vilken struktur av soja som de baseras på och de skiljer sig också åt i 
hur detaljerat de beskriver detta i dess innehållsförteckningar. Vissa nöjer sig med 
att enbart skriva ”sojaprotein” medan andra specificerar om produkten i fråga 
innehåller exempelvis sojamjöl eller texturerat sojaprotein (Andersson 2011). 

Köttsubstitut i form av soja tillverkas genom olika processer för att utvinna proteinet 
och efterlikna kött, sojabönorna kan dels malas till sojamjöl för att därigenom kunna 
utvinna sojaprotein ur det. De kan också produceras genom en process där oljan 
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utvinns från bönorna, och sedan låts de återstående proteinerna extruderas i en stor 
pressugn. Detta förändrar då sojaproteinets struktur så att proteinet, kolhydraterna 
och vattnet kommer ur processen som små uppblåsta ”svampar”. Dessa råvaror är 
allmänt känd som texturerad sojaprotein (TSP) och det är av denna man sedan 
tillverkar de olika sojabaserade köttsubstituten som finns på marknaden idag. TSP är 
således vanligtvis sojamjöl eller koncentrat som genom mekanisk bearbetning av 
sprängsprutsmaskiner uppnår produkter som har en köttliknande struktur och 
konsistens när de hydreras och kokas. Substituten blandas sedan med kryddor och 
smaksättning för att bli aptitliga. Ett allmänt begrepp för vegetabiliska protein som 
kan genomgå denna process är texturerade vegetabiliska proteiner (TVP) och i 
många produkter av sojasubstitut ingår även detta i form av exempelvis veteprotein. 

TSP är populärt eftersom de kan erbjuda produkter till låga kostnader som liknar 
kött i konsistensen, samt tack vare dess aminosyrasammansättning som ger en 
likartad proteinkvalitet som hos animaliska proteiner. Det största problemet för TSP 
är svårigheten att få till den önskade ”köttsmaken” (Asgar et al. 2010). Stegen i 
sojasubstitutens produktionsled finns i figur 2. 

 

Figur 2. Flödesschema över sojasubstitutproduktionen. 

Miljöbelastningen för substitut beror dels på om de innehåller mejeriprodukter och 
ägg eller om de är helt vegetabiliska. Även hur de tillagas och lagrats har inverkan 
på miljöbelastningen. De produkter som innehåller animaliska produkter samt lagras 
frysta ger en högre miljöbelastning än de som enbart innehåller vegetabilier och 
konsumeras färska (Smetana et al. 2015).  

3.4 Nötkött 
Köttkonsumtionen skiljer sig åt mellan utvecklingsländer och industriländer. 
Industriländer konsumerar mer animaliska produkter per capita än utvecklingsländer 
(Barretto de Figueiredo et a 2016). År 2016 var förbrukningen av nötkött i Sverige 
25,6 kg per person (Jordbruksverket 2017). Köttproduktionen består i att få djuren 
att växa för att sedan kunna slakta dem och sälja till konsumenter. I produktionen 
ingår därför odling av foder till djuren, djurhållning och slakt. Var fodret och köttet 
kommer ifrån samt hur djurens förhållanden är spelar roll för vilket sorts kött och 
produktion det är. Enligt WWF (2016) äter vi i Sverige till stor del (50%) importerat 
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nötkött. Betestiden är olika beroende på från vilken del av världen de kommer ifrån 
då det råder olika väderförhållanden och det produceras med kor av olika raser. Det 
svenska nötköttet kommer dels ifrån mjölkkor som slaktas samt deras tjurkalvar, 
som äter gräs på sommarbete samt ensilage och kraftfoder innan de slaktas vid en 
ålder på 18 månader. Den andra delen kommer från kor som inte är mjölkkor 
(dikoproduktion). Dessa står för ca 30 % av den totala svenska 
nötköttsproduktionen. Här får kalvarna gå med sina mödrar på bete och dia till en 
början för att sedan slutgödas i stall eller lösdrift. Det finns även en liten del 
stutproduktion vilket är tjurkalvar från både mjölkproduktion och dikoproduktion 
som kastreras och föds upp långsammare med bete sommartid. 

Om djuren äter foder som är ekologiskt odlat samt att den största delen av fodret är 
grovfoder så kategoriseras de som ekologiskt nötkött. Även här kan djuren vara av 
både köttras och mjölkras (WWF 2016). I figur 3 visas de olika steg som ingår i 
nötköttsproduktionen. 

 

Figur 3. Flödesschema över nötköttsproduktionen. 

3.4.1 Miljöpåverkan från nötköttsproduktionen 
När man ska bedöma miljöeffekter är helhetssynen både från nationella och 
internationella miljökonsekvenser viktiga att ta hänsyn till. Ser man till endast 
mejeri- och spannmålsprodukter, vissa köttsorter och ägg ligger vi i Sverige högt till 
att vara självförsörjande. Men tar man hänsyn till var ifrån alla insatsmedel till dessa 
produktioner köps så är fallet annorlunda. Räknar man hur mycket jordbruksmark 
som behövs till livsmedelsproduktionen så finns en tredjedel av den mark som 
Sverige behöver till foder i andra länder (Naturvårdsverket 2017). 

Olika processer i nötköttsproduktionen som bidrar till en negativ påverkan på miljön 
är växthusgasutsläpp, näringscykler i form av kväve och fosfor, mark- och 
vattenanvändning och alla dessa påverkar i sin tur den biologiska mångfalden. En 
typ av miljöförändring är den regnskog som skövlas för att ge plats till betesmarker 
och foder, särskilt sojabönor. En stor anledning till att köttproduktionen bidrar till 
ett stort ekologiskt fotavtryck är eftersom att det går mycket energi förlorad i 
processen att producera det ätbara köttet som konsumenten vill konsumera. De stora 
växthusgasutsläppen inom köttproduktionen beror mycket på den stora mark som 
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går åt till odlingen av foder. En stor del av dess miljöbelastning är således eftersom 
det går mycket av detta foder till spillo i djurens metabolism – så att det krävs mer 
foder. Olika djur omvandlar foder till kött olika bra (Jordbruksverket 2017). I figur 
4 visas foderåtgången för olika slags djur. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 4. Foderåtgång för olika slags kött: kg/foder per kg/produkt 
(Naturvårdsverket 1997). 
 
Växthusgasutsläppen inom jordbruket kommer dels genom fossil energi som 
används i till exempel drivmedel i traktorer och andra transportfordon samt för 
torkning av spannmål och tillverkning av konstgödsel. Den främsta delen av utsläpp 
av växthusgaser är dock gaserna metan och lustgas. Gasen metan bildas då 
idisslarna bryter ned cellulosan i fodret och lustgas bildas genom biologiska 
processer i jorden. Dessa processer sker främst på grund av de stora mängderna 
kväve som tillförs via olika former av gödsel. En tredjedel av metanutsläppen i 
världen kommer från boskapen, och då främst från idisslare. Detta gör att metan står 
för en stor del utsläppta koldioxidekvivalenter i jordbruket (Storm et al. 2012). 
Metan är ca 25 gånger mer kraftigt verkande än koldioxid och lustgas ca 300 gånger 
mer verkande (Röös 2012). Jordbruket bidrar också till koldioxidutsläpp genom 
dess förändrade markanvändning (Jordbruksverket 2017). 75 % av den totala 
mängden åker och betesmark används till foderproduktion (Wallman, Berglund, 
Cederberg 2013). Eftersom en stor del av utsläppen kommer från dessa biologiska 
processer som är svåra att göra något åt, är det svårt att hitta sätt för att minska 
miljöbelastningen i köttproduktionen mer än att kunna energieffektivisera de utsläpp 
som orsakas av fossila bränslen samt använda foder som är odlat på ett bra sätt. 
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Figur 5. Förhållandet mellan nötkreaturens utsläpp av växthusgaser per kg 
slaktvikt. Fritt efter (Greppa näringen u.å.) 

I de olika kategorierna i figur 5 ingår för foderproduktion användningen och 
produktionen av insatsvaror; mineralgödsel, diesel, bekämpningsmedel och 
ensilageplast. Även utsläpp av lustgas från mark ingår samt kväve i stallgödsel (all 
övrig belastning från stallgödsel finns i dennes kategori). Energi i stall är den 
energiåtgång som krävs i stallet. Stallgödsel är både de direkta och indirekta 
utsläppen av växthusgaser från stallgödsel; de direkta är N2O och CH4 och de 
indirekta är N2O som omvandlats från NH3 och NO3

- . Fodersmältningen är alla 
utsläpp från just fodersmältningen (Greppa näringen u.å.).  

3.4.2 Olika system för nötköttsproduktionen 
Miljöbelastningen från djurhållningen beror på vilket produktionssystem som har 
använts under fasen då djuren ska växa till sig. En viktig del i produktionskedjan är 
vilken källa som använts för foder till djuren – vilket betessystem som har varit 
aktuellt. Även besättningshanteringen har påverkan på produktionen (Gerber et al. 
2015). Enligt Gerber et al. (2015) bestod köttproduktionen år 2010 av 34% 
betningssystem, 59% av det blandade systemet och 7% genom fodergård, och den 
totala produktionen av nötkött var 66 miljoner ton. Uppdelningen av olika system är 
ett bra och effektivt sätt för att förstå de stora variationerna som finns inom 
nötköttsproduktionen. Det är emellertid viktigt att notera den otroliga diversitet som 
finns även inom denna klassificering. Inverkan på den biologiska mångfalden anses 
enligt Gerber et al. (2015) ske i miljöprocessens slutpunkt. 

Betningssystem täcker det största landområdet och i dessa kommer mer än 90% av 
torrfodret från betesmarker samt årligt foder och mindre än 10% kommer från 
jordbruksverksamhet. De mest betydande betesmarkerna utvecklas på torra marker 
och kalla områden och områdena är ofta flyttbara. I betningssystem behålls ofta 
djuren längre än i andra system och dessa djur spenderar ofta mer energi på rörelse 
vilket gör att produktiviteten per ätbar produkt blir lägre. Den genomsnittliga 
viktökningen, mjölkutbytet och åldern för första kalvningen är låg samtidigt som 
dödligheten är högre än för andra system (Gerber et al. 2015). 

De blandade systemen innebär att mer än 10% av torrfodret kommer från 
biprodukter, åkermark eller jordbruksverksamhet. Dessa delas sedan in i de två 
kategorierna; de som producerar både mjölk och kött samt de som bara producerar 
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kött. Detta system står för huvuddelen av boskapspopulationen samt 
nötköttsproduktionen (Gerber et al. 2015). Globalt står mejeri- och 
nötkreatursbesättningarna för ungefär lika stor del av nötköttsproduktionen men 
detta kan variera regionalt.  

Ett tredje system är fodergårdar som växer snabbt och är väl etablerade i till 
exempel USA och Kanada. I dessa system är det huvudsakliga fodret köpt utanför 
jordbruket. Dessa är också präglade av höga energibehov samt höga dagliga 
viktökningar. Denna typ av verksamheter är oftast mycket stora, mekaniserade och 
integrerade med mycket teknik. Ofta kan detta system gå ihop med de andra två då 
de kan förvärva unga djur och göda dessa tills de når standardvikten för slakt. 
(Gerber et al. 2015). 

3.5 Import av foder 
Den svenska djurproduktionen inkluderar ungefär en tredjedel inköpt foder. 
Mängden foder i jämförelse med mängden livsmedel av sojaprodukter visas i figur 
6. Av det inköpta fodret är ungefär 80 procent importerat och således beroende av 
andra länders ekosystem. Av detta kommer ungefär 20 % från odling av soja i 
Sydamerika, främst Brasilien. Under 2007 registrerade Jordbruksverket att 110 481 
ton soja användes till kor. 

 
Figur 6. Import av sojaprodukter till Sverige (Naturskyddsföreningen 2009). 

Det importerade fodret innehållande soja gör att vi förutom vår beräknade inverkan 
på miljön genom jordbruket bidrar till en ännu större inverkan på grund av att 
odlingen av foder sker på andra platser i världen. Dalgaard (2008) ger ett 
räkneexempel på detta från Danmark. De totala utsläppen av växthusgaser från 
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boskapsproduktionen i Danmark år 2002 var 10,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter, 
och samma år var importen av sojamjöl till Danmark 1,5 miljoner ton. Transporten 
från Rotterdam hamn, där importen skedde från, till ett danskt foderföretag 
beräknades vara 650 km vilket gav att växthusgasutsläppen var 869 g CO2-
ekvivalenter per kg sojabönsmjöl. Detta ger i sin tur ett växthusgasutsläpp på 1,3 
miljoner ton CO2-ekvivalenter genom importen. Dessa beräkningar ger att av de 
totala 10,5 miljoner ton utsläpp som kommer från jordbrukssektorn i Danmark så 
måste man addera ytterligare 1,3 miljoner ton genom importen av sojabönsmjöl. 
Förutom denna extra mängd utsläpp av växthusgaser som tillkommer, så påverkas 
miljön även negativt med dessa importer genom användningen av 
bekämpningsmedel och förlust av biologisk mångfald där det importerade 
sojabönsmjölet odlas, vilket ger ett större ekologiskt fotavtryck (Dalgaard 2008). 

3.6 Import av nötkött 
Enligt Jordbruksverket (2017) hade Sverige år 2015 en självförsörjningsgrad för 
nötkött på drygt 50 procent. Självförsörjningsgraden syftar till att ange mängden 
kött som förbrukas i Sverige samt som är producerad i Sverige. Detta innebär att ca 
hälften av det nötkött som äts i Sverige är producerat i Sverige och den andra 
hälften består av importerat kött. Den största importen av nötkött till Sverige 
kommer från Irland, Tyskland, Nederländerna och Polen (Jordbruksverket 2017). 
Det nötkött som importeras till Sverige från Irland består av kött från 
dikoproduktion (kor och kalvar där kalvarna diar kor som inte mjölkas). Dessa djur 
går ute ungefär halva året. Av det nötkött som kommer från Tyskland, Polen och 
övriga Östeuropa består mycket kött av kött från tjurar från mjölkproduktion. När 
det gäller kött från Sydamerika så består detta ofta av raser som växer långsamt och 
som betar året om (WWF 2016). 

3.7 Slaktprocessen 
En process som finns med i produktionsledet för nötköttsproduktionen men inte för 
substituten är slaktprocessen. Det är en process som påverkar miljön både när det 
gäller i insatser och utsläpp; insatser i form av elförbrukning, naturgas för värme, 
vatten samt transport och i dess utsläpp ingår avloppsvatten samt bearbetning av 
slaktprodukter och hantering av biprodukter enligt figur 7 (Mogensen et al. 2016). 

 

Figur 7. flödesschema över slaktprocessens insatser och outputs. 
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Slaktprocessen kan även den variera beroende på olika typer av nötköttsproduktion, 
om man utgår från mjölkkor som är en stor del av den svenska nötköttsproduktionen 
finns en studie gjord på fyra olika system inom den kategorin som visas i tabell 2. 
Tre av dem är baserade på tjurkalvar i mjölkproduktion. Två av dessa är matade av 
blandsystem och de slaktades vid 8,9 respektive 13,5 månader. De första har en 
daglig viktökning på 1,295 kg (system 1) och de andra har en viktökning på 1,017 
kg (system 2). I det tredje systemet finns tjurkalvar som kastreras vid en ålder på tre 
år och här matas de med betning på åkermark under sommartid (system 3). Det sista 
systemet (system 4) är kor med en mjölkproduktion på 9300 kg mjölk per ko/år 
samt en foderkonsumtion på 54,9 GJ nettoenergi per ko/år (Mogensen et al. 2016). 

Tabell 2. Insatser i slakt för fyra olika system av mjölkkor.

 

Tabell 3. Växthusgasutsläpp och användning av ej förnybar energi i 
primärproduktionen och slaktprocessen.

 

Tabell 2 visar de insatser som finns i slaktprocessen. Resultatet i denna studie visar 
på att slaktprocessen har en mindre påverkan på miljön och att det således är 
primärproduktionen som står för den stora miljöbelastningen vilket syns i tabell 3. 
Dessa värden kan minska ytterligare då det finns förutsättningar att använda 
biprodukter för att till exempel kompensera för bränsleförbrukning. 

3.8 Insatser för substitut 
Några insatser för de sojamjölsbaserade substitutens produktionssteg ser ut enligt 
följande, här är enheten ett kg klar produkt (Smetana et al. 2015): 

Huvudingrediens: 0,27 kg soja. Här var sojamjölet en biprodukt av bioenergi. 
Elförbrukning: ca 2.8 kWh 
Kranvatten: 0,73 L 
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Övriga ingredienser: 0,15kg havrefiber (= en biprodukt från produktion av 
havregryn som inkluderar 2,3 m2 jordbruksarealer, användning av 0,023 kg kväve, 
0,0048 kg fosfat och 0,0143 kg kaliumgödselmedel och 0,95 MJ energi för 1 kg 
produktion). 

3.9 Markanvändning och utsläpp 
Det är stor skillnad på koldioxidavtrycket och den förändrade markanvändningen 
vad det gäller nötkött och sojabönor vilket visas i figur 9. Enligt Persson et al. 
(2014) beräknades koldioxidutsläppet till 66 ton CO2/ton nötkött (slaktvikt) och 
0,89 ton CO2/ton sojabönor. 

 

Figur 9. Koldioxidavtryck samt förändrad markanvändning för brasilianskt 
nötkött respektive brasilianska sojabönor (observera att det är olika skalor) 
(Persson et al. 2014). 
 
Tabell 4 följer samma mönster som figur 9 men skiljer på olika produktionssystem 
för nötkött och visar dess olika miljöbelastningar beroende på system (Nijdam et al. 
2012). Här är både koldioxidavtrycket och markanvändningen större för nötkött än 
för köttsubstituten i samtliga produktionssystem och den tydliga variationen för 
nötkött är påtagligt. Variationstalen beror följaktligen till stor del på vilket sorts 
foder som kon har ätit – hur stor mängd soja och var denna har odlats. 
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Tabell 4. Koldioxidavtryck och markanvändning per kg produkt (vagga – 
detaljhandel), (Nijdam et al. 2012).

 

Det finns en påtaglig korrelation för koldioxidutsläppen och den foderanvändning 
som används i olika system. Även bidraget från förändrad markanvändning till 
växthusgasutsläpp har en positiv korrelation med användningen av jordbruksmark. 
Enligt Mogensen (2015) är det system som ger det lägsta ekologiska fotavtrycket 
per kg kött det med den lägsta foderanvändningen och således det bästa 
foderutnyttjande. Ett sådant system är kött från tjurar med kalvar från 
mjölkbesättningar enligt den studien. För substituten används jordbruksmark endast 
i odlingen såvida de är vegetabiliska medan det för nötkött krävs under större delar 
av produktionskedjan vilket kan förklara varför substituten har mindre 
miljöbelastning. Åldern vid slakt har också betydelse för foderanvändning och 
fotavtryck. En ökning av slaktåldern hos tjurkalvar från 12 till 24 månader gav i 
denna studie en stor negativ inverkan som innebar en ökning från 16,0 till 19,9 kg 
CO2/kg slaktkropp. En anledning till att gallrade mjölkkor har lägre värden i tabell 4 
är att mjölkkor som behöver mjölkas regelbundet kräver att avståndet till 
mjölkningsrummet är korta. Detta gör i sin tur att djurhållningssystemen för 
mjölkbruksanläggningar inte heller varierar i lika stor utsträckning (Nijdam et al. 
2012).  

Utgår man istället från proteininnehåll och använder sig av enheten per kilo protein, 
så blir värdena andra men de följer samma mönster; att köttsystemen har högre 
värden än köttsubstituten, se tabell 5. Detta visar ytterligare på att substituten har 
mindre miljöbelastning än vad nötkött har trots att det krävs mer producerad vara 
för att uppnå samma proteininnehåll. 
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Sojaburgare per 100g (Roquim et. al 2011): 
 Energi 80 kcal 
 Fett 3,75 g 

Protein 8,9 g 
 

Tabell 5. Koldioxidavtryck och markanvändning per kilo protein (vagga – 
detaljhandel) (Nijdam et al. 2012). 

 

4 Resultat 
Den här delen redogör för resultatet utifrån de valda artiklarna i studien med 
underrubriker för olika avsnitt. De artiklar som är betydelsefulla i studien är de som 
har bidragit till fakta i avsnittet bakgrund gällande utsläpp, markanvändning samt 
soja- och proteininnehåll.  

4.1 Soja- och proteininnehåll 
Hur mycket soja som går åt för att producera substitut samt proteininnehåll för dem 
varierar för de olika artiklarna. I den studie som undersökte den andra generationen 
sojamåltid i förhållande till mängderna protein, isoflavoner och 
antioxidantaktiviteten gav resultatet att några specifika produkter för den studien 
med hög proteinhalt var sojanuggets och sojakorv. 100 g av dessa framställda 
sojabaserade produkter motsvarade ungefär 56g kokta sojabönor (Roquim et. al 
2011). I en annan artikel var värdet för detta att det behövs 25 g råa sojabönor för en 
sojaburgare på 150g men här framgick dock inte proteinhalten (Ercin, Aldaya, 
Hoekstra 2012). I en studie om sojamjölsbaserade substitut var innehållet av ett kg 
klar sojaprodukt 270 g sojamjöl (Smetana et al. 2015). I dessa tre studier skiljer sig 
således sojainnehållet åt och de anger också mängden i olika former vilket försvårar 
omräkningarna till sojainnehåll för substituten. En annan väsentlig del som skiljer 
sig utifrån artiklarna i studien är proteininnehållet eftersom det varierar för samtliga 
studier.  

Ett jämförande av en hamburgare av nötkött samt en sojaburgare utifrån en artikel i 
studien kan se ut enligt nedan: 

 

 

 
𝟏𝟒,𝟕	('()*+,-./0*	-ö*23(4/(+)
𝟖,𝟗	('()*+,-./0*	8)9/23(4/(+)

= 1,65 gånger mer mängd sojaburgare för samma 
proteinhalt. 

Nötburgare per 100g (Livsmedelsverket 2017a): 
 Energi 221 kcal 
 Fett 17,3 g 
 Protein 14,7 g 
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Sojaburgare 14,7 g protein: 
 Energi 80 x 1,65 = 132 kcal 
 Mängd 100 x 1,65 = 165 g 

Ca 56 g sojabönor à ca 100 g sojaburgare  
56 g x 1,65 = 92,4 g sojabönor à 165 g sojaburgare 
Ca 17,3 g sojabönor à ca 100 g nötburgare (WWF 2014) 

Enligt Roquim et. al (2011) krävs det följaktligen 92,4 g odlade sojabönor för att få i 
sig samma mängd protein vid intag av denna sojaburgare i jämförelse med 
nötfärsburgaren där det krävs 17,3 g sojabönor.  

Smetana et al. (2015) som genom en livscykelanalys studerade sojamjölsbaserade 
substituts miljöbelastning samt jämförde dem med bland annat nötkött, fick fram 
resultatet att proteinhalten för ett kg färdig produkt nötkött är 26 % och för 
motsvarande sojamjölsbaserade ämnen 16,5%. Detta innebär att det skulle krävas 
1,82 kg mer av det sojamjölbaserade substitutet för att nå fram till samma 
proteininnehåll som hos nötkött vilket är högre än ovan nämnda räkneexempel.  

Om man jämför några olika varumärken/tillverkare av sojaburgare som finns i 
livsmedelsbutikerna idag ger det (per 100g): 

- Hälsans kök sojaburgare 21g protein och 210 kcal, denna innehåller ägg 
och vete. 

- Anamma vegoburgare 15 g protein och 165 kcal, denna är fri från animalier 
och utan vete. 

- Astrid och aporna BBQ burgare 19 g protein och 192 kcal, denna är fri från 
animalier men innehåller vete. 

Samtliga av dessa är frysta varianter och därför kräver de mer energi i ett 
livscykelperspektiv (Smetana et al. 2015). Ett medelvärde för dessa ger 18,3 g 
protein vilket är betydligt högre än i tidigare nämnda studier där det var endast 8,9 g 
proteininnehåll i sojaburgaren (Roquim et. al 2011). Studiens jämförande artiklar 
har således stora variationer i dess substituts proteininnehåll och sojainnehåll. 

4.2 Insatser för slakt samt montering 
Mogensen et al. (2016) menar att slaktprocessen har en mindre påverkan på miljön 
och att det är primärproduktionen som står för den stora belastningen i 
nötköttsproduktionen. Jämför man ändå vissa faktorer från slaktprocessen med de 
insatser som Smetana et al. (2015) fått fram i sin LCA på sojamjölbaserade substitut 
där sojamjölet var en biprodukt ger det (där värdena för slaktprocessen är ett 
medelvärde i tabell 2): 

 

 

 

Detta ger ännu en indikation på att nötköttsproduktionen har en större 
miljöbelastning då Mogensen et al. (2016) inte anser att slaktprocessen är en 

Slaktprocess 
Elförbrukning: 38,5 kWh 
Vatten: 686 liter 

 

LCA substitut 
Elförbrukning: ca 2,8 kWh 
Kranvatten: 0,73 liter 
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betydande del i nötköttsproduktionens miljöbelastning trots att dessa värden är 
större för nötköttsproduktionen än för substitutet. Ingen av de andra artiklarna i 
studien har tagit upp miljöbelastningen för slakten och det finns därför inget 
material att jämföra dessa antaganden med. 

4.3 Markanvändning och utsläpp 
De artiklar som ingår i denna studie har alla ett stort variationstal för 
nötköttsproduktionen men de följer alla samma mönster. Enligt denna studie har 
nötköttsproduktionssystemet för gallrade mjölkkor den lägsta variationen samt den 
lägsta miljöbelastningen (tabell 4), vilket tros vara för att de behöver ha korta 
avstånd till mjölkningsrummen. Även slaktåldern har betydelse och det beror främst 
på att en yngre slaktålder innebär mindre foderanvändning samt att utsläppen 
minskas genom att kornas livstid förkortas. Något som tyder på detta är att en 
ökning av slaktålder från 12 till 24 månader gav en ökning av utsläppen från 16,0 
till 19,9 CO2-ekvivalenter per kg slaktkropp (Mogensen 2015). Den stora variation 
som finns bland nötköttsproduktionen gör att det finns anledning till att fundera på 
vilket sorts nötkött man ska välja om man ska konsumera nötkött.  

För att få ett konkret resultat har resultaten i tabell 4 räknats om till ett medelvärde 
och de ger då en variation på 13–58 CO2-ekvivalenter per kg kött (Nijdam et al. 
2012). Röös (2012) anser att mängden CO2-ekvivalenter för nötkött har en variation 
på 17–40 CO2-ekvivalenter vilket är väl överensstämmande. I dessa värden är det 
medräknat utsläpp från primärproduktionen samt utsläpp från produktion av 
insatsvaror, förädling, förpackning och transport till Sverige. För EU-genomsnittet 
uppgår det totala växthusgasutsläppet för nötkött till 21–28 kg CO2-ekvivalenter per 
kg kött (Weiss, Leip 2012). Enligt Nijdam et al. (2012) har de vegetabiliska 
köttsubstituten ett koldioxidavtryck med en variation av 1–2 CO2-ekvivalenter och 
det animaliska köttsubstitutet har en variation av 3–6 CO2-ekvivalenter. Det framgår 
dock inte om de vegetabiliska substituten har soja som bas i denna artikel. Enligt 
Röös (2012) hade dess studerade köttsubstitut ett koldioxidavtryck med en variation 
på 1–6 CO2-ekvivalenter, men här framgår inte om substituten är vegetabiliska eller 
om de innehåller animalier. Dessa två faktorer minskar pålitligheten i studiens 
resultat, men variationstalen stämmer väl överens med varandra. Smetana (2015) 
fick i sin studie fram att det sojamjölsbaserade substitutet gav en miljöbelastning på 
2,65–2,78 CO2-ekvivalenter per kilo produkt. 

Tabell 6. Utsläpp av CO2-ekvivalenter per kilo produkt från olika studier. 

 
 

4.4 Miljöbelastning i förhållande till proteininnehåll 
Roquim et al. (2011) ger att substitutet innehåller ca 9 % protein och enligt 
Livsmedelsverket (2017) innehåller en nötburgare ca 15 % protein. Smetana et al. 
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(2015) presenterar att det behövs 1,82 gånger mer av ett substitut än för en produkt 
av nötkött. För denna studie var alltså proteininnehållet i nötköttet högre än i 
räkneexemplet ovan som gav 1,65 gånger mer, baserat på Roquim et. al (2011). Ett 
medelvärde av dessa innebär att det krävs 1,7 gånger mer av substitutet för att uppnå 
samma mängd protein. Tabell 7 baseras på detta värde. 

Tabell 7. Utsläpp CO2-ekvivalenter med samma proteininnehåll. 

 

Tabell 8. Utsläpp CO2-ekvivalenter per kilo protein. 

 

Ett annat sätt att jämföra produkterna med avseende på proteininnehåll är genom 
enheten per kilo protein som är den enhet som är angivet i denna studies metod. 
Detta visas i tabell 8, och det ger en klar bild över att produktionen av nötkött ger en 
högre miljöbelastning än vad substituten gör. Nötkött genererar i 115,6–285,6 CO2-
ekvivalenter per kilo protein samtidigt som substituten genererar 22,4–48,5 CO2-
ekvivalenter per kilo protein. Dessa värden är medelvärden av de olika 
produktionssystemen av nötkött som tas upp i studien. 

5 Diskussion 
Det första som kan fastställas är att variationer förekommer i båda fallen – men 
främst för nötkött. I de olika produktionsleden för att producera en ätbar produkt 
finns olika variation så som, var och hur fodret har odlats, var och hur korna föds 
upp, var och hur de slaktas samt hur de transporteras. Slakten visades dock ha en 
mindre betydande del i jämförelse med primärproduktionen av nötkött och är därför 
inte en så stor del i produktionsledet (Mogensen et al. 2016). För substituten är 
variationen betydligt mindre och den beror främst på om produkterna i fråga 
innehåller några animaliska produkter eller om de är vegetabiliska. De produkter 
som innehåller animalier förutsägs ha en högre miljöbelastning eftersom det innebär 
att man även måste ta hänsyn till produktionen av dess animalier. Att substitut 
innehållande animalier har högre miljöbelastning kan utläsas i tabell 4. 

Gemensamt för båda proteinkällorna är att de kräver sojabönor, för nötkött i form av 
foder och för köttsubstituten som dess huvudingrediens. Det medför att alla 
miljöeffekter som sker genom odlingen är unisona. De huvudsakliga miljöeffekterna 
för odling är energiförbrukning, koldioxidutsläpp, avverkning av skog och plöjning 
samt användning av kemikalier och bekämpningsmedel. Många av dessa bidrar i sin 
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tur till en minskad biologisk mångfald på områden med hög biodiversitet. Genom 
beräkningar i studien framkommer dels att det krävs mer producerat substitut för att 
uppnå samma proteininnehåll som för nötkött samt att det krävs mer odlad soja för 
att producera substituten i jämförelse med samma mängd nötkött. Det var även 
tydligt i studiens resultat att proteininnehållet och sojainnehållet för substituten hade 
stora variationer beroende på produkt och innehåll, men enligt studiens beräkningar 
kan man utgå från att den extra mängd sojabönor som behövs för substituten ger en 
högre miljöbelastning vad det gäller odlingen, för att uppnå samma proteininnehåll. 

För substituten är nästa led i produktionen bearbetningen för att framställa det 
texturerade sojaproteinet. Om dess bearbetning sätts i förhållande till kornas livstid, 
som ju är den tid då muskelmassan (köttet) bildas genom att korna växer till sig så 
är det stora, och för resultatet avgörande, skillnader. Vid bearbetningen av substitut 
krävs främst vatten och elektricitet: ca 2,8 kWh och 0,73 liter för ett kilo färdig 
produkt enligt Smetana et al. (2015), vilket kan anses som en försumbar mängd i 
jämförelse med miljöbelastningen som sker genom kornas livstid. Samtliga studier 
är ense om att korna belastar miljön mest under sin livstid och i figur 5 kan utläsas 
att den största mängden utsläpp av växthusgaser beror på fodersmältningen. Studien 
visar fortsatt att anledningen till varför substituten har lägre miljöbelastning är för 
att jordbruksmark endast används till odlingen för dessa såvida de är vegetabiliska, 
medan det för nötkött krävs jordbruk under största delen av produktionskedjan, både 
vid odling av foder och genom besättningen. Foderomvandlingen till ett kilo kött 
visade sig också vara ineffektivt. Det är således mindre effektivt att omvandla soja 
till ett kilo ätbart protein genom nötköttsproduktionen jämfört med att omvandla 
soja till ett kilo ätbart protein genom texturerat sojaprotein. Den extra mängd 
substitut som krävs för att uppnå samma proteininnehåll visade sig därför inte 
generera i fler utsläppta koldioxidekvivalenter i det slutliga resultatet, som visas i 
tabell 8.  

För substituten finns dock en del bristfällig information gällande om de innehåller 
animalier eller inte. Av den anledningen är även vissa resultat för dessa baserade på 
ett medelvärde då Nijdam et al. (2012) delade upp substituten beroende på om de 
innehöll animalier eller inte liksom de delade upp nötköttet i dess olika 
produktionssystem. För de andra studierna framgick inte om de innehöll animalier 
eller inte och av den anledningen användes ett medelvärde där den informationen 
fanns. Variationen substituten emellan är dock inte lika stora som i de olika 
produktionssystemen för nötkött. 

Något som förvånade var att samtliga uppgifter om proteininnehåll för substituten i 
studierna var lägre än jämförande produkter som finns på marknaden idag. Det 
innebär att skillnaderna i utsläppta koldioxidekvivalenter skulle kunna vara ännu 
större om beräkningarna hade gjorts på substitut med högre proteininnehåll, då det 
inte skulle krävas lika stor mängd mer producerat substitut för att uppnå samma 
proteininnehåll. Samtidigt så är också resultaten för nötkött ett medelvärde av olika 
produktionssystem och resultatet hade därför även påverkats om beräkningarna hade 
gjorts på de produktionssystem som har den lägsta belastningen, vilket i denna 
studie var mjölkkor samt kor som slaktas vid en tidig ålder. I övrigt är resultaten i 
denna studie enligt förväntningarna – samtliga studier är ense om att 
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nötköttsproduktionen står för en större miljöbelastning i jämförelse med de 
växtbaserade substituten. Resultatet i studien visar att detta gäller även med hänsyn 
till proteininnehåll. 

6 Slutsatser 
Slutsatsen i denna studie är att man genom sina val av proteinkällor kan påverka 
miljöbelastningen. Medelvärdet för miljöbelastningen hos nötkött är 115,6–285,6 
CO2-ekvivalenter per kilo protein samtidigt som substituten genererar i 22,4–48,5 
CO2-ekvivalenter per kilo protein. De växtbaserade substituten har således den 
lägsta miljöbelastningen per kilo protein. Trots detta kvarstår dock alla de negativa 
konsekvenserna som odlingarna av soja genererar i. 

Utifrån vad som framkommit i denna studie kan man som konsument minska 
miljöbelastningen genom att: 

o Utesluta eller minska mängden kött. 
o Välja rätt sorts kött: 

- Svenskt kött eller kött från EU – där kravet på fodret är högre. 
- Mjölkkor och kor med låg slaktålder. 

o Undvika att köpa soja från Amazonas- och Cerradonområdet samt undvika 
genmodifierad soja. 

o Köpa ekologisk soja eller substitut som använder certifierad soja – för att 
veta att det ställs krav på odlingarna. 

o Välja substitut som är fri från animaliska produkter för att minska 
belastningen ytterligare.  
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