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Sammanfattning 
Människan bidrar med en stor klimatpåverkan som ger upphov till bland annat 

klimatförändringar vilka har börjat påverka natur, djur och människor. 

Livsmedelsindustrin orsakar till följd av våra konsumtionsvanor stor klimatpåverkan. 

Många studier har visat att stor påverkan kommer från kött- och mejeriprodukter. 

Medan kött- och mejeriprodukter är en källa till protein och vitaminer så finns det andra 

livsmedel utan dessa positiva egenskaper som också utgör en. Syftet med denna studie 

var att försöka bestämma den klimatiska påverkan orsakad av konsumtion av godis, 

chips och läsk och sätta denna i relation till den klimatiska påverkan man får av andra 

livsmedel. Vidare undersöktes inställning gällande livsmedelsval i förhållande till 

miljöfrågor hos två studentgrupper (naturvetare och ekonomer). För att undersöka 

klimatpåverkan användes livscykelanalysprogrammet SimaPro. För att undersöka 

studenters inställning till miljöskäl i relation till livsmedelsval användes en enkät. 

Resultatet visade att Sveriges konsumtion av dessa livsmedel gav ett utsläpp på närmare 

2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Denna siffra kan jämföras med Sveriges 

konsumtion av nötkött som ger upphov till 11 miljoner ton koldioxidekvivalenter. 

Resultatet visar också att de viktigaste faktorerna vid val av livsmedel för 

studiedeltagarna var att de var hälsosamma och prisvärda. Ungefär 50 % av deltagarna 

avstod vid enkättillfället från något livsmedel av miljöskäl och vanligast var att de 

avstod från någon köttprodukt och minst vanligt var godis. De tre vanligaste 

anledningarna till att de avstod från livsmedel var tillsatser, bekämpningsmedel och 

utsläpp av växthusgaser. Ungefär 90 % av deltagarna kunde i framtiden tänka sig att 

avstå från livsmedel för miljön. De viktigaste faktorerna som kunde motivera 

studenterna att göra mer miljömedvetna val var bekämpningsmedel, utsläpp av 

växthusgaser och bevarande av regnskog.  

 

Abstract 
Humans contribute with a large environmental impact which has started to affect nature, 

animals and people. The food industry causes, due to our consumption habits, a large 

environmental impact. Many studies have shown that a large part of that impact from 

the food industry can be related to meat- and dairy products. While meat and dairy 

products are a source to proteins and vitamins there are other food supplies without 

these positive affects which causes environmental impact. The purpose of this study was 

to try to determine the climatic impact caused by consumption of candy, chips and soda 

and put it in relation to the climatic impact of other foods. Further, an investigation 

regarding students (economic and environmental scientists) attitude according to 

environmental question related to food choices were performed. To investigate the 

environmental impact the lifecycle analysis program SimaPro was used. To investigate 

student’s attitude a survey was established. The result showed that the Swedish 

consumption of crisps, sweets and soda caused emissions estimated to 2 million tons 

carbon dioxide equivalents. That is a number that can be compared to the Swedish 

consumption of beef that causes emissions estimated to 11 million tons carbon dioxide 

equivalents. The result also shows that the most important factors regarding food 

choices among the study group were that the food was healthy and priceworthy. About 

50 % of the responders refrained from any food of environmental reasons and the most 

commonly refrained product were meat and the least commonly refrained product were 

candy. The three most common reasons to the refrain were additives, pesticides and 

emissions of greenhouse gases. About 90 % of the respondents could consider 

refraining food to advantage of the environment. The factors that were noted as 

important were pesticides, greenhouse gas emissions and preserves of the rainforests.  
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1 Inledning 

 
Klimatpåverkan i livsmedelsbranschen är ett aktuellt ämne och ofta diskuteras köttproduktion, 

mejeriprodukter, ekologiska produkters vara eller icke vara och transporter relaterade till 

livsmedelsindustrin. Det finns livsmedel som har större klimatpåverkan än andra och genom 

att göra olika val av livsmedel i vår kost kan klimatpåverkan minskas. För att kunna nå 

förändring till förmån för miljön behöver man dels veta vilka livsmedel som främst bidrar till 

miljöproblem men man behöver också veta mer om vilka faktorer som påverkar konsumenters 

val. I denna studie undersöktes därför klimatpåverkan från godis, chips och läsk som har lågt 

näringsinnehåll även om energiinnehållet kan vara högt, i jämförelse med andra vanliga 

livsmedel som förekommer i vår kost t.ex. kött, potatis och ägg. Ett livsmedels 

klimatpåverkan utvärderades med hjälp av dataprogrammet Sima Pro och listade uppgifter på 

utsläpp av växthusgaser förenade med tillverkning av aktuellt livsmedel. För att kvantifiera 

klimatpåverkan användes indikatorn IPCC GWP (global warming potential) uttryckt i sorten 

mängd CO2 eq per mängd av livsmedlet. Genom en enkätstudie undersöktes vilka 

miljöfaktorer som styr studenters val av livsmedel, hur studenterna ställer sig till märkning av 

ett livsmedels klimatpåverkan, eventuella skatter på livsmedel och om det fanns skillnader 

beroende på kön eller utbildningsinriktning.  

 

1.1 Klimat- och hälsopåverkan av livsmedelskonsumtion 
 

Det finns mycket forskning kring snacks som godis, chips och läsk. Denna forskning har dock 

vanligen sin inriktning kring människors hälsa och är sällan fokuserad på klimatpåverkan. Det 

skrivs om klimatpåverkan från livsmedelsindustrin rent generellt, d.v.s. utan fokus på 

specifikt godis, chips och läsk. Hadjikakou (2016) skriver att fler undersökningar behövs 

göras gällande klimatpåverkan för ”non-core food”, livsmedel som inte behövs för att 

tillgodose näringsbehovet d.v.s. livsmedel såsom godis, chips och kakor. Enligt Macdiarmid 

et al. (2012) visade deras studie på att hälsosam mat genererar mindre växthusgaser vid 

produktionen men skriver att fler studier behövs på ett större antal livsmedel. Detta för att 

kunna ta reda på vilken klimatpåverkan en europeisk invånares totala matkonsumtion 

genererar. 

 

Kött och köttprodukter bidrar enligt undersökningar till störst utsläpp av växthusgaser bland 

livsmedel (Macdiarmid 2012; Hadjikakou 2016). Westhoek et al. (2014) räknade ut att om 

intaget av ägg, kött- och mejeriprodukter halverades i EU och ersattes med växtbaserad föda 

för att uppnå samma energiintag skulle detta resultera i en minskning av kväveutsläpp med 

40 % och växthusgasutsläpp mellan 25-40 %. Att uppnå samma energiintag skriver författarna 

dock inte behövs då länderna inom EU enligt studien ligger för högt när det gäller 

kaloriintaget. En minskning av intaget av animaliska produkter med 50 % skulle inte göra att 

intaget av protein blir för lågt utan befolkningen inom EU skulle trots det ha ett proteinintag 

som ligger 50 % över det rekommenderade intaget. Utsläppen av växthusgaser hade kunnat 

minska från 464 till 268 miljoner ton CO2 eq om dessa åtgärder hade vidtagits. 

 

Enligt Notarnicola et al. (2016) genererar livsmedelskonsumtionen i Tyskland 1800 kg CO2 

eq per invånare och år. För Spanien ligger den utsläppssiffran mellan 1560-2084 kg CO2 eq 

per invånare och år. Samma författare skriver att tidigare studier som jämfört olika dieter visar 

att dieterna vanligen varierar mellan 1700-2000 kg CO2 eq per person och år (Notarnicola et 

al. 2016). Kg CO2 eq är ett mått som inkluderar alla växthusgaser och används för att lättare 

kunna göra en jämförelse av klimatpåverkan. Berners-Lee et al. (2012) skriver om hur utsläpp 
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av växthusgaser kan minskas genom ändrade vanor och val. Detta innefattar bland annat att 

minska matavfallet, som inte bara handlar om att äta upp det vi köper utan att inte köpa det vi 

inte behöver. I England, där undersökningen utfördes, är landets konsumtion mindre än två 

tredjedelar av det som faktiskt finns i mataffärerna. Om engelsmännen hade haft mindre 

matavfall, ätit mer säsongsbetonat samt ersatt en del av flygtransporterna med andra 

transportsätt och dessutom ätit mer vegetariskt hade de kunnat minska livsmedelsrelaterade 

utsläpp av växthusgaser med omkring 50 %. Berners-Lee et al. (2012) studie visar också att 

matkonsumtionen för genomsnittsinvånaren i England genererar 2700 kg CO2 eq per år vilket 

är betydligt mer än Tyskland och Spanien. Detta ger ett totalt utsläpp för hela landets 

matkonsumtion på 167 miljoner ton CO2 eq. 

 

En studie gjord i Australien visar att godis, bakverk och chips står för 27 % av de totala 

utsläppen av växthusgaserna i livsmedelsindustrin (Notarnicola et al. 2016). Natur- och 

energiresurser läggs på odling och livsmedelsförädling av livsmedel som ger “tomma 

kalorier”, exempelvis snacks, läsk, godis m.m. (Institutet för Livsmedel och Bioteknik, 2011). 

En undersökning gällande mexikansk sockerodling visar att 59-74 % av koldioxidutsläppen 

vid sockerframställning uppkommer vid odlingen av socker, detta kan jämföras med 

transporterna av sockret som står för 10-13 % av utsläppen (García et al. 2015). 

Befolkningsökningen har gjort att livsmedelsproduktionen är hårt pressad och har svårt att 

räcka till alla människor (Strassburg et al. 2014). Detta gör det viktigt att det som odlas på den 

brukningsbara jordbruksmarken tillgodoser alla människors näringsbehov utan att orsaka 

onödiga utsläpp av växthusgaser. De val som människan kommer att göra de närmsta 

årtiondena kommer att avgöra om maten i framtiden ska kunna fördelas jämt till världens 

befolkning (Lawrence et al. 2011). Harvey & Pilgrim (2011) menar att behovet av ökad 

livsmedelsproduktion ger ett ökat behov av odlingsmark, vilket i sin tur påverkar markens 

produktivitet negativt. Detta skulle i längden enligt författarna kunna skapa en ond cirkel som 

skulle innebära att marken urlakas och matproduktionens långsiktighet hotas. Författarna 

säger att ändrade prioriteringar angående vad vi ska lägga odlingsresurserna på är av yttersta 

vikt för ett hållbart samhälle. Lake et al. (2012) skriver att vi kommer att behöva göra stora 

anpassningar kring vad det är vi odlar för att säkra att det finns mat i framtiden då 

klimatförändringarna kommer att påverka vårt jordbruk samtidigt som jordens befolkning 

uppskattas nå 9 miljarder till 2050. 

 

Trots att livsmedelsproduktionen i världen är hårt pressat så konsumerade vi i Sverige under 

2013 i snitt 17,1 kg choklad och godis per invånare och år, 87,1 liter läskedrycker samt 1,9 kg 

chips (Jordbruksverket u.å.). Av Sveriges befolkning klassas 35,8 % lida av övervikt och 

ytterligare 10 % lider av fetma (Gallus et al. 2014). Detta är ett tecken på att vi äter för 

mycket, och det ger oss två aspekter av överkonsumtionen. Den ena är att vi hade kunnat 

spara mer på jordens resurser då det är många som har en för hög konsumtion av föda och den 

andra aspekten är att denna övervikt kan bero på dessa onödiga livsmedel. Detta hade kunnat 

innebära att mer näringsrik mat skulle kunna odlas till fler människor, men utan att öka 

utsläppen av växthusgaser (Carlsson-Kanyama et al. 2003). McMichael et al. (2007) menar att 

högre konsumtion av ett livsmedel hjälper till att optimera produktionen av det, vilket i sin tur 

för med sig att konsumtionen kan öka ytterligare. Vidare menar författarna att livsmedel med 

hög koncentration av socker och salt ökar aptiten hos människan, och gör att vi vill ha mer än 

vi behöver. Produkten i sig stimulerar alltså konsumenten att konsumera mer. Författarna 

skriver också att en radikal ändring i energianvändningen behöver ske men även tekniken för 

genereringen av energi. 
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Carlsson-Kanyama & González (2009) menar att ett smartare val av diet ur miljöaspekten är 

att välja växtbaserad kost istället för kött. Genom att göra mer hälsosamma val när det 

kommer till vilken kost man äter kan en förbättring göras även för miljön. Ett livsmedel som 

har ett högt rekommenderat intag har en lägre klimatpåverkan, på samma vis som livsmedel 

som har ett lågt rekommenderat intag har en hög klimatpåverkan (Ruini et al. 2015). 

Författarna kallar detta den dubbla pyramiden.  

 

En studie som gjordes av Macdiarmid et al. (2012) visar att ändrade kostvanor kan inte bara 

ge en bättre hälsa utan också mildra klimatpåverkan. Författarna skriver dock att en kost som 

anses hälsosam inte är synonymt med lägre utsläpp av växthusgaser. Enligt Macdiarmid 

(2012) är det möjligt att ha en diet som genererar låga utsläpp av växthusgaser genom att 

antingen äta en balanserad hälsosam kost eller att ha en ohälsosam kost som har hög andel 

socker men lågt intag av kött. Macdiarmid et al. (2012) skriver också att en kost som helt 

eliminerar kött- och mejeriprodukter skulle ge störst reduktion av växthusgaser, däremot 

skriver författarna att en sådan förändring förmodligen skulle vara oacceptabel av kulturella, 

ekonomiska och kostvaneskäl för både producenter och konsumenter. Människors kunskaper 

och uppfattning om köttintag i relation till klimatförändringar undersöktes av Macdiarmid et 

al. (2015) genom fokusgruppsdiskussioner. Där visade det sig att dem flesta antingen 

förnekade att samband fanns mellan köttkonsumtion och klimatpåverkan eller inte var 

beredda att minska köttkonsumtionen. Flera av deltagarna verkade anse att en individs 

enskilda insats inte skulle göra någon skillnad och därför gör de inte annorlunda val 

(Macdiarmid et al. 2015). 

 

1.2 Skatter som styrmedel 
 

Enligt en rapport från Naturvårdsverket (u.å.) kan ekonomiska styrmedel som skatter och 

avgifter användas för att försöka styra både producenter och konsumenters val och handlingar 

i en mer hållbar riktning. I Sverige har vi skatter bl.a. inom energi- och forndonssektorn för att 

minska klimatpåverkan.  

 

Ett införande av skatt på livsmedel som ses som ”lyxvaror” såsom läsk och godis är inte ett 

nytt fenomen enligt Drenkard (2012). Redan 1917 infördes dessa skatter i vissa stater i USA 

vilket påverkade bland annat läskprodukter. Enligt författaren var detta troligtvis för att landet 

stod inför en lågkonjunktur i krigstider och behövde extrapengar i statskassan. Drenkard 

(2012) diskuterar också svårigheten i definitionsfrågan ”vad är godis”? I USA är definitionen 

vitt spridd mellan staterna. I vissa stater betyder godis berett socker, och alla sötningsmedel 

som kombineras med choklad, frukter och nötter. För att kunna införa valida skatter är det 

enligt författaren viktigt att definitionen, angående exakt vad det är man beskattar, är glasklar. 

 

Stafford (2012) berättar om Danmarks försök till att införa skatt på livsmedel med hög fetthalt 

och på livsmedel med tillsatt socker. Skatten ökar priserna med 16 danska kronor per kilo 

mättat fett. Skatten var designad för att öka folkhälsan men enligt författaren var både 

tillverkare och konsumenter negativt inställda till skatten. Företag förlorade pengar, och 

arbeten sattes i riskzonen. Därför beslutade danska staten att slopa skatten efter 15 månaders 

försök (Bødker et al. 2015). Författarna menar dock att industrin var för inblandad i 

utformandet av skatten och att skatten främst var till för att öka inkomsten i stadskassan och 

inte för att förbättra folkhälsan. 

 

Stafford (2012) refererar till danska institutet för statlig forskning, som menar att man under 

den korta tid skatten var verksam kunde se positiva effekter på den danska folkhälsan: ”Taxes 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706?


  
 

4 

mean public finance, and they can – if they are well designed – regulate behavior” (Stafford, 

2012 sid 1). 

 

Cabrera et al. (2013) beskriver konsekvenserna av skatt på sötade drycker med utgångspunkt i 

litteraturstudier från olika stater i USA, Brasilien och Frankrike. De flesta artiklar författarna 

refererar till visar att högre priser är förknippat med en lägre konsumtion. De visar också att 

högre priser associeras med en jakt på tillfredställande ersättningsprodukter. 

 

Niederdeppe et al. (2013) har undersökt hur media i USA vinklar frågan om skatter på 

hälsofarliga livsmedel. Kontentan blev att media oftare rapporterar om skatter i positiva 

ordalag. Här pratar man om att en införd skatt skulle ge en positiv förändring i 

sjukvårdskostnader. 

 

Säll & Gren (2015) har i sin studie gjort en beräkning som skulle visa vilket skattepåslag som 

sju stycken livsmedel skulle ha baserat på deras bidrag till växthusgaser, kväve och fosfor. 

Undersökningen visade att för att beskatta den klimatpåverkan behövde skatten vara mellan 

1,8–32,5 SEK/kg producerat livsmedel. Dock beräknade man inte all klimatpåverkan i dessa 

kostnader men det ger en indikation på hur kostsamma våra livsmedel är för miljön. García-

Muros et al. (2016) har i sin artikel beräknat koldioxidskatt på livsmedel utifrån olika 

scenarier och undersökningen konstaterar att en hög koldioxidskatt kan minska utsläppen av 

koldioxid med 7,6 % inom matsektorn. Ett problem är dock att låginkomsttagare kan komma 

att drabbas för hårt varför skatter inte kanske ska gälla alla livsmedel för att undvika att 

välfärden äventyras. 

 

Ytterligare en beräkning av skatter på livsmedel i England har gjorts av Kehlbacher et al. 

(2016). Deras studie visade att om en skatt skulle införas där skattepåslaget är baserat per ton 

CO2 eq som livsmedlet genererar skulle utsläppen minska med 6,3 % för livsmedelsindustrin 

som effekt av en minskad konsumtion, det motsvarar 8,023 miljoner ton CO2 eq. Skulle 

beskattningen endast ske på livsmedel som överstiger den genomsnittliga utsläppsmängden 

skulle utsläppen minska med 5,492 miljoner ton CO2 eq (4,3 %). 

 

Hur man ska införa policys för att framgångsrikt kunna få genomkraft är den stora svårigheten 

när det kommer till klimatpåverkan inom livsmedelsproduktionen och realistiska förändrade 

matvanor enligt Green et al. (2015). 

 

1.3 Syfte och Frågeställningar  

 
Syftet med detta examensarbete var att kartlägga hur stor klimatpåverkan i kg CO2 eq som 

orsakas av Sveriges konsumtion av snacks (godis, chips och läsk) och att jämföra med några 

andra vanliga livsmedel. Ett ytterligare syfte var att undersöka huruvida skatter och 

kunskapsnivåer har någon påverkan på våra köpvanor.  

 

Genom att ta fram livsmedels klimatpåverkan i kg CO2 eq besvarades följande frågeställning: 

 Hur påverkar konsumtionen av snacks (godis, chips och läsk) klimatet? 

Klimatpåverkan undersöktes genom att ta fram vilken påverkan konsumtionen har i kg 

CO2 eq och jämföra det med ett antal andra vanliga livsmedel. 

 

Genom en enkätstudie besvarades följande frågeställningar med hänsyn till kön och 

utbildningsinriktning: 

 Vilka faktorer är viktiga vid studenternas val av livsmedel? 
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 Är studenterna positivt eller negativt inställda till märkning av ett livsmedels 

klimatpåverkan? 

 Är studenterna positiva eller negativa till höjd miljöskatt på olika kategorier av 

livsmedel?  

 

2 Metod 
 

En enkätundersökning utfördes med respondenter som studerade vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och Växjö under 2015. Avsikten var att kartlägga om utbildningsinriktning eller kön 

påverkar valet av livsmedel i förhållande till miljöfrågor. Enkäten skickades till 300 elever 

som studerade vid ekonomihögskolans marknadsföringsprogram i Växjö samt till 300 

studenter tillhörande den naturvetenskapliga fakulteten på Linnéuniversitetet i Kalmar. Det 

fanns tillgång till mer än 600 stycken mailadresser och därför gjordes ett slumpmässigt urval 

så att det begränsades till 300 naturstudenter och 300 ekonomistudenter. En påminnelse 

skickades ut efter sex dagar men endast till ekonomistudenterna med anledning av låg 

svarsfrekvens i just den gruppen. Enkätverktyget Surveymesh (www.surveymesh.se, av 

Bitopia AB) användes. Deltagarna besvarade frågor om utbildningsinriktning och kön så 

ställdes åtta frågor (bilaga A). Fyra frågorna handlade om deras livsmedelsval vid 

enkättillfället: vilka faktorer som påverkar deras val av livsmedel, om de avstår från något 

livsmedel p.g.a. miljön, vilken livsmedelskategori produkten tillhörde och varför. Sedan 

ställdes frågor om de kan tänka sig att avstå från något livsmedel av miljöskäl och vilket det 

miljöskälet i sådana fall skulle vara. Till sist fick de svara på två frågor rörande höjd skatt på 

olika livsmedel samt märkning på livsmedel av miljörelaterade faktorer.   

 

För att kunna jämföra olika livsmedels klimatpåverkan behövs ett för livsmedelsgrupperna 

likvärdigt mått. I den här uppsatsen användes kilo CO2 ekvivalenter (kg CO2 eq). Genom 

rådata från artiklar och livscykelanalysprogrammet SimaPro med tillhörande databaser har en 

miljöeffektsbedömning i kg CO2 eq tagits fram och sedan har dessa data modifierats till 

jämförbara enheter. Data är hämtad från SimaPro för godis, potatis, morot, kyckling, ägg och 

nötkött, från Sik-rapport TemaNord 2011:509 för chips och läsk men har blivit omräknade för 

att få jämförbara enheter. I Sik-rapporten angavs utsläppen för läsk för 33 centiliter och i 

gram CO2 eq som då fick räknas om till kg CO2 eq per liter. Data för genomsnittlig 

konsumtion per invånare och år för nötkött, ägg samt kyckling (fågelkött) är hämtad från 

Jordbruksverket (u.å.). Konsumtionsdata för morötter, potatis, tomat, gurka, bröd, ost och 

mjölk (Jordbruksverket 2016) användes för att kunna räkna ut genomsnittligt utsläpp i kg CO2 

eq för dessa livsmedel.  

 

Litteraturstudier genomfördes för att hitta jämförbara och kompletterande siffror angående 

klimatpåverkan i kg CO2 eq på olika livsmedel samt alternativa resursfördelningar. Det 

undersöktes vilken inverkan snacks har ur både ett miljöperspektiv och också ur det 

hälsoperspektiv som ger livsmedlets positiva och negativa effekter en helhetsbild. Den 

eventuella effekten av en skatt har undersökts genom en litteraturstudie för att se om andra 

länder har infört skatter på dessa livsmedel. Sökning efter vetenskapliga artiklar har gjorts i 

databaserna OneSearch, Science direct och Web of Sience. Följande sökord användes i olika 

kombinationer: sugar, fat, tax, carbon footprint, candy, soda, beverages, snack, climate 

change, obesity, lack of land, greenhouse gas, overweight, Sweden, discretionary food, junk 

food, non-core food.  
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3 Resultat 
 

Nedan redovisas olika livsmedels utsläpp av koldioxid i kg CO2 eq för att kunna se hur 

mycket klimatpåverkan ett livsmedel har i miljöbelastningseffekt samt resultat från enkäten 

som användes för att studera två valda studentgruppers inställning till livsmedelsval relaterade 

till miljön, höjd skatt på olika livsmedel samt miljörelaterad märkning på livsmedel.  

 

3.1 Olika livsmedels klimatpåverkan i kg CO2 eq 
För att sätta de livsmedel som den här uppsatsen har fokuserat på (godis, chips och läsk) i 

relation till andra livsmedel valdes några ut från en rapport från Livsmedelsverket (2012). 

Potatis, kött, bröd, ost samt tomat och gurka konsumerades av 88-100 % av deltagarna i 

Livsmedelsverkets rapport. Ägg, mjölk, kyckling samt morot konsumerades av 51, 77, 60 

respektiver 76 %. De produkterna med störst utsläpp av kg CO2 eq per kg eller liter produkt 

var nötkött, ost och godis och de minsta utsläppen genererades av läsk, potatis, morot och 

bröd. 

 
Tabell 1. Tabellen visar utsläpp för de livsmedel som denna uppsats har fokuserat på i kg CO2 eq. 

Livsmedels klimatpåverkan 

Livsmedel, enhet i kilo 

(kg) eller liter (l). 

Kg CO2 eq per kg eller l 

livsmedel 

Genomsnittligt utsläpp 

av kg CO2 eq per 

invånare och år 

Nötkött (oxstek) (kg) 43,4  1 124,1 

Ost (kg) 11,9 234,4 

Godis (kg) 10,3 176,3 

Mjölk (l) 1,2 133,4 

Kyckling(kg) 3,1 66,3 

Bröd (mjukt matbröd) 
(kg) 

0,8 42,2 

Tomat (kg) 3,44 33,7 

Ägg (kg) 2,0 28,8 

Gurka (kg) 4,35 26,5 

Läsk (l) 0,1 10,5 

Potatis (kg) 0,2 9,0 

Chips (kg) 2,2 4,1 

Morot (kg) 0,2 2,4 

 

3.2 Studentens inställning vid livsmedelsval, skatt och märkning 
Av de totalt 600 enkäter som skickades inkom 129 svar, det vill säga en svarsfrekvens på 21,5 

%. Efter första utskicket var den totala svarsfrekvensen 17,8 %. Påminnelsen om enkäten som 

endast skickades ut till ekonomistudenterna gav ytterligare 14 personer vilket gav en total 

svarsfrekvens på 21,5 %. 

 

Av deltagarna var totalt 101 personer kvinnor (75 naturstudenter och 25 ekonomistudenter) 

och 28 män (16 naturstudenter och 12 ekonomistudenter). Resultatet redovisas i fyra olika 

deltagargrupper som är naturvetare, ekonomistudenter samt män respektive kvinnor. 

Deltagargrupperna män och kvinnor utgörs av båda utbildningsinriktningarna. 
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De viktigaste faktorerna när studenterna valde livsmedel var att de var hälsosamma, prisvärda, 

ekologiska, att de var producerade inom Sverige följt av låg klimatpåverkan medan det minst 

viktiga var att de tillverkats med låg energiåtgång (figur 1). 

 

 
Figur 1. Figuren visar hur viktiga olika faktorer är för deltagarna vid val av livsmedel. Flera alternativ kunde väljas 

och svaret presenteras i procent (%) utifrån antalet (n) från respektive deltagargrupp. Kvinnor n=101, n män=28, n 

naturvetare=92, n ekonomer=37.  

Av de 129 enkätdeltagarna avstod 76 stycken vid enkättillfället från något livsmedel till 

förmån för miljön (66 % av naturvetarna, 42 % av ekonomerna, 60 % av kvinnorna och 54 % 

av männen). De studenter som avstod från något livsmedel kunde också välja vilket livsmedel 

man avstod ifrån. Den produktgrupp som var vanligast att man avstod ifrån var köttprodukter 

oavsett kön eller utbildningsinriktning (figur 2). Godis var det minst vanligaste att avstå från 

gällande samtliga deltagargrupper och ingen ekonomistudent angav att de avstod från läsk 

eller godis.  
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Figur 2. Figuren visar inom vilka kategorier av livsmedel som deltagarna avstod från. Flera alternativ kunde väljas 

och svaret presenteras i procent (%) utifrån antalet (n) från respektive deltagargrupp. Kvinnor n=60, män n=15, 

naturvetare n=61, ekonomer n=15, (följdfråga för de som svarat att de vid enkättillfället redan avstod från något 

livsmedel till förmån till miljön.) 

De miljöfaktorer som angavs vara viktigaste anledningen till att avstå från livsmedlet var 

bekämpningsmedel och tillsatser för samtliga grupper. Naturvetarna hade också utsläpp av 

växthusgaser som ett av de viktigaste medan ekonomistudenternas istället hade valt ”annat” 

som en av de tre viktigaste faktorerna. 
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Figur 3. Här syns vilka anledningar deltagarna hade för att avstå från något livsmedel. Flera alternativ kunde väljas 

och svaren presenteras i procent (%) utifrån antalet (n) från respektive deltagargrupp.  Kvinnor n=60, män n=15, 

naturvetare n=61, ekonomer n=15, (följdfråga för de som svarat ja i figur 2). 

När studenterna istället fick frågan om faktorer som skulle kunna påverka livsmedelsval i 

framtiden så angav 106 stycken att de kunde tänka sig att avstå något livsmedel. Inga större 

skillnader fanns mellan grupperna utan samtliga låg runt 90 %. De miljöfaktorer som angavs 

som viktigast var utsläpp av växthusgaser, bekämpningsmedel och bevarande av regnsskog. 

Deltagarna svarade ganska lika på den här frågan även om andelen kvinnor som kan tänka sig 

att avstå till förmån för utsläpp av växthusgaser, tillsatser samt bevarande av regnskog var 

något högre än de andra grupperna.   
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Figur 4. Figuren visar av vilken anledning, ur miljösynpunkt, som deltagarna i framtiden skulle kunna tänka sig att 

avstå från något livsmedel. Flera alternativ kunde väljas och svaret presenteras i procent (%) utifrån antalet (n) från 

respektive deltagargrupp. Frågan besvarades med följande fördelning: Kvinnor n=93, män n=23, naturvetare n=83 

och ekonomer n=33 (följdfråga till de som svarat att de kunde tänka sig att avstå från något livsmedel till förmån för 

miljön) 

 

Studenterna inom naturvetenskap är mer positivt inställda till höjd miljöskatt för läsk, alkohol, 

livsmedel producerad utanför Europa samt livsmedel innehållande GMO, jämfört med 

ekonomistudenterna (tabell2). Ekonomistudenterna var neutralt/blandat inställda till höjd 

miljöskatt på livsmedel gällande läsk, CO2 utsläpp och GMO. Ekonomistudenterna var även 

generellt negativa till höjd miljöskatt gällande alkohol men var mer positiva än naturvetarna 

till en höjd skatt för livsmedel producerade utanför Europa. Större andel kvinnor än män var 

positiva till höjd skatt på godis, läsk och chips. Männens resultat på frågan om höjd miljöskatt 

gällande chips och läsk visade på en positiv inställning. Men var jämnt fördelade inom 

spannet negativ till mycket positiv till en skattehöjning för godis.  
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Tabell 2. Visar hur deltagarna ställde sig till höjd miljöskatt på olika livsmedel. Skalan indikerar 1 som mycket 

negativ, 3 som neutral, och 5 som mycket positiv. Resultatet visar hur många procent (%) utifrån antalet (n) från 

respektive deltagargrupp som tyckte 1-5. Kvinnor n=101, män n=28, naturvetare n=92 och ekonomer n=37. 

Deltagarnas inställning till höjd skatt på olika livsmedel 

 

 

Naturvetare % Ekonomer % 
 Skala 1(mycket negativ) – 5 (mycket positiv) 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Snacks (chips, popcorn etc) 3 7 37 25 28 8 16 30 32 14 

Godis (alla typer av godis, inkl. choklad) 4 10 24 27 35 16 14 35 24 11 

Läsk 5 3 26 19 47 14 8 24 32 22 

Alkohol 7 7 30 27 29 27 8 38 16 11 

Köttprodukter 9 7 28 28 28 16 16 19 22 27 

Livsmedel producerade  

utanför Sverige 
7 5 26 35 27 14 16 11 24 35 

Livsmedel producerade 

utanför Europa 
7 7 21 32 35 14 8 11 16 51 

Ej säsongsodlade livsmedel 8 10 34 38 11 11 14 46 22 8 

Livsmedel med höga koldioxidutsläpp 2 0 22 49 27 14 8 24 35 19 

Icke ekologiska livsmedel 7 12 25 28 28 8 8 32 35 16 

Genmodifierade livsmedel 8 7 25 23 38 14 14 27 14 32 

 

 

  

 Kvinnor % 

(från naturvetare och 

ekonomer) 

Män % 
(från naturvetare och 

ekonomer) 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Snacks (chips, popcorn etc) 6 6 33 31 25 0 21 43 14 21 

Godis (alla typer av godis, inkl. choklad) 9 7 28 28 29 4 25 25 21 25 

Läsk 8 3 24 23 43 7 11 32 21 29 

Alkohol 12 4 34 27 24 14 18 29 14 25 

Köttprodukter 12 7 26 27 29 7 18 25 25 25 

Livsmedel producerade  

utanför Sverige 
7 7 20 34 33 14 14 29 25 18 

Livsmedel producerade 

utanför Europa 
8 6 15 31 41 11 11 29 14 36 

Ej säsongsodlade livsmedel 10 10 32 38 11 4 14 57 18 7 

Livsmedel med höga koldioxidutsläpp 5 2 18 48 28 7 4 39 36 14 

Icke ekologiska livsmedel 7 11 26 31 26 7 11 32 29 21 

Genmodifierade livsmedel 8 3 27 22 41 14 29 21 14 21 
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Bland samtliga deltagargrupper var majoriteten positivt inställda till märkning av livsmedel 

som visar olika miljörelaterade faktorer (tabell 3). Deltagargrupperna ekonomer och män var 

de som var minst positiva till att livsmedel skulle få en märkning som visar att livsmedlet 

innehåller genmodifierade produkter. Märkning av livsmedel producerade inom Sverige 

möttes av en mer positiv inställning än märkning av livsmedel producerade inom Europa.  

 
Tabell 3. Visar hur deltagarna ställde sig till märkning av olika miljörelaterade faktorer. Skalan indikerade 1 som 

negativ, 2 som neutral och 3 som positiv. Svaren presenteras i procent (%) inom respektive deltagargrupp. Kvinnor 

n=101, män n=28, naturvetare n=92 och ekonomer n=37.  

Deltagarnas inställning till märkning av livsmedel 

Märkningskategori Naturvetare 

% 

Ekonomer 

% 

Kvinnor % 

(från både 

ekonomer och 

naturvetare) 

Män % 

(från både 

ekonomer och 

naturvetare) 
 Skala 1 (negativ)-3 (positiv) 
 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Ekologisk märkning 0 15 85 5 27 68 1 14 85 4 36 61 
Märkning av livsmedlets 

klimatpåverkan 
3 16 80 8 30 62 5 18 77 4 29 68 

Närproducerat livsmedel 0 11 89 3 22 76 1 10 89 0 29 71 
Svenskproducerat livsmedel 1 10 89 5 24 70 2 10 88 4 29 68 
Livsmedel producerade inom Europa 10 38 52 3 41 57 7 39 55 11 39 50 
Märkning som visar att livsmedlet 

innehåller genmodifierade produkter 
11 20 70 14 30 57 10 18 72 18 39 43 

 

 
4 Diskussion 
Diskussionen presenteras i två delar där miljöbelastningen i kg CO2 eq för uppsatsens 

livsmedel och diskussionen för enkätresultatet är separerade och båda delar har en 

metoddiskussion. 

 

4.1 Klimatpåverkan i kg CO2 eq 
Tabell 1 visade utsläppen i kg CO2 eq för de livsmedel som uppsatsen handlar om samt andra 

livsmedel som jämförelse. Där kunde vi se att godis är den produkt efter nötkött som har 

högst kg CO2 eq per kg livsmedel. Läsk har däremot lägst CO2 eq utsläpp per liter/kg av de 

livsmedel som jämförts i tabell 1. Läsk har dock inte lägst utsläpp när man tittar på den 

genomsnittliga konsumtionen. 

 

Som tidigare nämnts i inledningen konsumerade Sveriges befolkning i snitt 17,1 kg choklad 

och godis, 87,1 liter läskedrycker samt 1,9 kg chips per invånare under 2013 (Jordbruksverket 

u.å.). Konsumtionsmängden tillsammans med hur mycket utsläpp i kg CO2 som dessa tre 

livsmedel ger (tabell 1) gör att vi kan räkna ut Sveriges totala miljöbelastning i kg CO2 

gällande dessa produkter. Sveriges befolkningsmängd den 31 juli 2015 var 9 804 082 (SCB, 

2015) och en sammanlagd årskonsumtion av godis, läsk och chips i Sverige ger då ett utsläpp 

på 1 871 011 ton CO2 eq. För samma utsläppsmängd hade samma antal människor kunnat 

konsumera 25 kg potatis, 20 kg kyckling, 25 kg morötter, 40 liter mjölk, 25 kg bröd och 25 kg 

ägg för ett utsläpp på 1 862 277 ton CO2 eq. Det genomsnittliga utsläppet av CO2 eq per 

invånare och år visar att godis har av de utvalda livsmedlen i tabell 1 det tredje högsta 

utsläppet. En slutsats av den informationen som presenteras i tabell 1 skulle således kunna 

vara att för de enligt undersökningens relevanta produkter (godis, chips och läsk) är det endast 

godis som har en betydande påverkan på CO2-utsläppen. Chips och läsk ligger tillsammans 
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med potatis och morot på lägst utsläpp beräknat på medelkonsumtionen av de valda 

livsmedlen. 

 

Svenskar har en hög konsumtion av chips/godis/läsk och Sverige ligger i topp bland länderna 

i Europa. Den genomsnittliga svensken äter ca 10 kilo mer per år av dessa livsmedel än den 

genomsnittliga EU-medborgaren (Salö, 2009, 29 oktober). I Sverige lider en stor andel av 

befolkningen av övervikt och fetma (Gallus et al. 2014). Detta tyder på att det finns en 

miljövinst i att bekämpa övervikten genom minskat kostintag av alla livsmedel men främst 

livsmedel som den här uppsatsen fokuserat på (godis, chips och läsk) där näringsinnehållet är 

lågt men energiinnehållet är högt. Den klimatpåverkan i kg CO2 eq som vi i Sverige orsakar 

genom vår konsumtion av läsk, chips och godis (tabell 1) och vad man hade kunnat tillverka 

för samma utsläpp istället visar att klimatpåverkan från livsmedelsproduktionen inte hade 

behövt vara så stor som den är (SimaPro; Institutet för Livsmedel och Bioteknik, 2011). I 

Sverige konsumerades 2014 87,3 kg kött per person och år i totalkonsumtion 

(Jordbruksverket, u.å.). Av dessa var 25,9 kg nötkött, tar vi siffran från SimaPro (tabell 1) där 

ett kilo oxstek ger 43,4 kg CO2 eq genererar endast denna konsumtion 1124 kg CO2 eq per 

person och år. Detta kan jämföras med klimatpåverkan från godis, chips och läsk som var ca 

191 kg CO2 eq per person och år. För hela Sveriges befolkning av konsumtionen av nötkött 

blir det ca 11 miljoner ton CO2 eq vilket visar att köttindustrin är ett betydligt större problem 

än konsumtion av godis, läsk och chips. Samtidigt visar resultatet av denna studies 

enkätundersökning att köttprodukter är den kategori livsmedel som flest studenter avstår från 

till förmån för miljön (figur 2). Detta kan tyda på att vissa studenter redan i nuläget tänker på 

miljökonsekvenserna av en hög köttkonsumtion.  

 

I den här uppsatsen har kg CO2 eq använts för att visa miljöbelastningen (tabell 1). Ett annat 

alternativ istället för att använda kg CO2 eq är att använda points (Pt), vilket kan ge en mer 

total bild av miljöbelastningen som ett livsmedel har. I denna undersökning användes dock 

inte Pt som index med anledning av att alla livsmedel som fokuserades på i undersökningen 

inte fanns tillgängliga i SimaPro. Dock är Pt inte är lika utbrett ännu i andra studier på vilket 

gör det svårt att hitta kompletterande information från andra källor. En annan osäkerhet med 

tabell 1 är att indexet kg CO2 eq inte ger all information vi kanske hade behövt för att kunna 

dra säkrare slutsatser. Faktorer som inte är med i tabellen är exempelvis hur mycket vatten det 

går åt samt vilken markanvändning livsmedlen kräver (Drewnowski et al. 2015). Dock kan 

tabell 1 visa en väldigt förenklad men ändå relevant bild av utvalda livsmedels påverkan på 

CO2-utsläppen. Med ett miljöindex som kg CO2 eq som grund kan man addera fler 

komponenter såsom vattenförbrukning för att få en korrekt bild av vad livsmedlet har för 

klimatpåverkan.  

 

 

4.2 Enkätresultatet 
De viktigaste faktorerna när studenterna valde livsmedel var att de var hälsosamma, prisvärda, 

ekologiska, att de var producerade inom Sverige följt av låg klimatpåverkan medan det minst 

viktiga var att de tillverkats med låg energiåtgång (figur 1). Om man sedan delar upp 

resultatet i grupper från tabell 2 beroende på kön och studieinriktning så svarade kvinnor, män 

och naturvetare att det viktigaste var att de livsmedel som de konsumerar är hälsosamma 

medan ekonomistudenterna värderade prisvärdheten högst vilket skulle kunna förklaras i att 

intresse som avspeglas i val av studiegång. Samma resonemang går att använda i diskussionen 

om naturvetarna. Väljer man att läsa ett naturvetarprogram kanske man är mer intresserad av 

sambandet mellan hälsa och miljö än vad gemene man är. Sedan kan man kanske tolka vad 

det innebär att ett livsmedel är prisvärt, om det alltid är detsamma som att det ska vara så lågt 
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pris som möjligt eller ett bra pris med tanke på vad man får. Enligt resultatet anser kvinnor att 

hälsa är mycket viktigare än pris, medan män ser de båda faktorerna som ganska jämnviktiga. 

Då andelen män och kvinnor inte är lika fördelad är osäkerheten hög gällande att dra generella 

slutsatser på grund av kön då denna skillnad i detta fall skulle kunna visa på skillnad i attityd 

mellan individer, oavsett kön.  

 

Något som är intressant är hur både ekonomi- och naturvetarstudenterna tyckte att det var 

väldigt viktigt att livsmedel var hälsosamma. Frågan här är kanske vad definitionen för ett 

hälsosamt livsmedel är då det i undersökningen inte specificeras. De livsmedel som 

deltagarna valde att avstå ifrån i minst utsträckning var just snacks, godis, läsk och alkohol 

(figur 2), något som kanske inte kan anses tillhöra en hälsosam kategori. Enligt Drenkard 

(2012) hade USA svårigheter i bedömningen om ”vad är godis?” och kanske är det även i 

denna undersökning lite godtyckligt om vad som är hälsosamt. Är ett hälsosamt livsmedel 

giftfritt, mycket vitaminer, bra för midjemåttet eller utan tillsatser? Hälsosamma livsmedel är 

förmodligen olika för varje individ.   

 

De studenter som avstod från något livsmedel kunde också välja vilket livsmedel man avstod 

ifrån. Den produktgrupp som var vanligast att man avstod ifrån av miljöskäl var köttprodukter 

oavsett kön eller utbildningsinriktning (figur 2). Godis var det minst vanligaste att avstå från 

gällande samtliga deltagargrupper och ingen ekonomistudent angav att de avstod från läsk 

eller godis. De miljöskäl som angavs vara de viktigaste anledningarna till att avstå från 

livsmedlet var utsläpp av växthusgaser, innehåll av bekämpningsmedel och tillsatser (figur 3). 

Störst skillnad mellan vilka skäl deltagarna valde var bevarande av regnskog där det för 

naturvetare var bland de vanligaste miljöskälen men där minst antal ekonomistudenter hade 

det som orsak. Försurning och övergödning är de skäl som enkätdeltagarna valde som lägst 

prioriterat.  

 

I resultatet från uppsatsens enkätdel kan vi se hur deltagarna i det stora hela visar en något 

positiv inställning till att avstå från vissa livsmedel ur miljösynpunkt. Av de 129 deltagarna 

avstod 76 från något livsmedel av miljöskäl och 106 kan tänka sig att göra det i framtiden. 

Inga större skillnader fanns mellan utbildningsinriktning eller kön angående den framtida 

inställningen att göra det, däremot kunde man se att vid enkättillfället avstod en högre andel 

naturvetarstudenter och kvinnor jämfört med ekonomistudenter och män. Vanligaste 

anledningen till att kvinnor avstod från livsmedel av miljöskäl var utsläpp av växthusgaser 

och användning av bekämpningsmedel (figur 4). Bevarande av regnskog var den vanligaste 

anledningen bland ekonomistudenterna. För män var övergödning den vanligaste anledningen 

att avstå från ett livsmedel i framtiden. Ekonomerna bedömde att energiförbrukning, 

övergödning och försurning inte påverkade deras val i lika stor grad, inte heller ansågs 

biologisk mångfald vara bland de viktigaste miljöfaktorer. Även naturvetarstudenterna ansåg 

att bekämpningsmedel var den viktigaste anledningen. Trots skillnader bland deltagarna på 

frågan om vilka miljöfaktorer som i framtiden skulle styra deras livsmedelsval fick inget av 

enkätens miljöskäl lägre än 30 % svarsfrekvens av de svarande, bortsett från kategorin 

”annat”.   

 

Något som utmärkte sig på frågan om skatter var ekonomistudenternas inställning till höjd 

skatt på alkohol där 27 % var mycket negativa till höjd skatt (tabell 2). Bland männen var 29 

% negativa-mycket negativa till höjd skatt på godis och 30 % av ekonomistudenterna. Detta 

kan jämföras med 16 % för deltagargruppen kvinnor och 14 % för naturstudenterna. Antalet 

ekonomistudenter samt män som deltog i enkäten var betydligt lägre än naturstudenter och 

kvinnor, detta gör att för stor vikt inte kan läggas vid detta utstickande resultat utan en ny 
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undersökning i en större grupp skulle behövas. Detta skulle kunna relateras till försöket till 

höjd skatt i Danmark som efter endast 15 månader togs bort (Bødker et al. 2015) till följd av 

att konsekvensen blev minskad skatteinkomst från både konsumtion och arbetstillfällen 

(Stafford 2012). Sverige har en hel del tillverkare inom godis, läsk, snacks samt alkohol 

(Cloetta, u.å., OLW, u.å., Carlsberg, u.å., Åbro, u.å.). Då Sverige har en stor export av dessa 

livsmedel så skulle en skattehöjning kunna resultera i ett större negativt resultat för Sveriges 

ekonomi (Gripenberg, Rosholm, 2014, 16 april).  

 

Märkning gällande närproducerat var den typ av märkning som alla grupper var mest positiva 

till (tabell 3). För ekonomistudenter och män var märkningen huruvida livsmedlet hade GMO 

minst intressant. För naturvetare och kvinnor var det minst intressant med en märkning om 

livsmedlet var producerat inom Europa. Resultatet visar att studenterna som deltog i enkäten 

var överlag neutralt till positivt inställda gällande märkning av olika miljörelaterade faktorer. 

 

I denna studie framkom att konsumenterna (studenterna) ville göra en positiv insats för miljön 

när de gällde val av livsmedel. Merparten av deltagarna var även positiva till alla märkningar 

av de olika livsmedlen i enkäten vilket kan tyda på att de vill göra mer medvetna val. Det kan 

också vara så att de svarande tänkte över sina val eftersom det efterfrågades i enkäten, därför 

kan inte resultatet anses vara helt tillförlitligt även om det kan ge en indikation på hur 

studenterna resonerar. När deltagare svarar på en enkät kan det vara lätt att man svarar ideellt 

eller efter vad som förväntas. Det behöver alltså inte vara så att detta följs eller kommer att 

följas i praktiken. Skillnader och likheter mellan grupperna hade varit tillförlitligare och 

tydligare om deltagargrupperna hade varit jämnare i antal. På frågan om vilka miljöfaktorer 

som styrde enkätdeltagarnas livsmedelsval (figur 3) svarade fler deltagare ”annat” än 

övergödning och försurning vilket kan visa på en svaghet i svarsalternativen där fler alternativ 

hade kunnat vara aktuella. Alternativt hade en fritextruta kunnat fånga upp dessa miljöskäl 

och även andra livsmedelskategorier på flera frågor i enkäten (figur 2, 3 och 4). 

 

 

5 Slutsatser 
Konsumtionen av godis, chips och läsk är en relativt liten grupp av de livsmedel som 

konsumeras i Sverige. Utsläppen av växthusgaserna som uppkommer vid denna produktion är 

strax under 2 miljoner ton CO2 eq per år. I relation till annat inom livsmedelkategorierna 

såsom Sveriges konsumtion av nötkött som resulterar i utsläpp av 11 miljoner ton CO2 eq per 

år, så är påverkan från godis, chips och läsk låg. 

 

Vad som är viktigast för studenterna när de väljer livsmedel varierade mellan 

deltagargrupperna i den här undersökningen. För de tre deltagargrupperna naturvetarna, 

kvinnorna och männen var det viktigast att livsmedlet är hälsosamt medan ekonomerna 

prioriterar prisvärdheten högst. Vid enkättillfället var de vanligaste miljöfaktorerna för att 

avstå från ett livsmedel utsläpp av växthusgaser, tillsatser och användning av 

bekämpningsmedel. Om de i framtiden kommer att avstå från livsmedel kommer det att vara 

utsläpp av växthusgaser, bekämpningsmedel och bevarande av regnsskog som är de största 

anledningarna. Deltagargrupperna hade en ganska jämn inställning även om mindre 

variationer kunde utläsas av resultatet.  

 

Studenterna visade att det fanns en majoritet som var positivt inställda till att man märker upp 

livsmedel med olika miljörelaterade faktorer. Några skillnader fanns men inom samtliga 

deltagargrupper var alltid största delen positivt inställda. Dessutom var alltid antalet neutralt 

inställda fler än andelen negativa. 

http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706?
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Överlag visade resultatet av den här uppsatsen att majoriteten av deltagarna var neutralt till 

mycket positiva till höjd skatt för samtliga livsmedel i frågan, likaså fanns det några procent 

inom varje grupp som var mycket negativt till negativt inställd av höjd skatt. Den största 

skillnaden inom den här frågan var ekonomistudenternas inställning till höjd skatt på alkohol 

där hela 27 % var negativt inställda.  

 

Då antalet som svarade på enkäten var lågt samt ojämnt inom de fyra deltagargrupperna 

(naturvetare, ekonomer, kvinnor och män) är det statistiskt osäkert att dra några säkra 

slutsatser om enkätdelen av den här studien. En ny studie med fler och mer detaljerade 

svarsalternativ samt ett högre och jämnare deltagande vore nödvändigt för att kunna få säkrare 

resultat. 

 

 

6 Referenser 
 

Berners-Lee, M., Hoolohan, C., Cammack, H., & Hewitt, C.N. (2012). The relative 

greenhouse gas impacts of realistic dietary choices. Energy Policy, 43, 184-190. 

doi: 10.1016/j.enpol.2011.12.054 

 

Bubs. (u.å.). Godisfabriken. Hämtad 2015-09-30, från 

http://www.bubs.se/godisfabriken 

 

Bødkera, M., Pisingera, C., Tofta, U., & Jørgensena, T. (2015). The rise and fall of the world's 

first fat tax. Health Policy, 119(6), 737–742. 

doi:10.1016/j.healthpol.2015.03.003 

 

Cabrera Escobar, M. A., Veerman, L. J., Tollman, S. M., Bertram M. Y., & Hofman, K. J. 

(2013). Evidence that a tax on sugar sweetened beverages reduces the obesity rate: a meta-

analysis. BMC Public Health, 13(1), 1-20. doi: 10.1186/1471-2458-13-1072 

 

Carlsberg. (u.å.). Anläggningar. Hämtad 2015-09-30, från 

http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Anlaggningar/Sidor/Anlaggningar.aspx 

 

Carlsson-Kanyama, A., & Gonazález, A. D. (2009). 

Potential contributions of food consumption patterns to climate change. American Journal of 

Clinical Nutrition, 89(5), 1704-1709. doi: 10.3945/ajcn.2009.26736AA 

 

Carlsson-Kanyama, A., Pipping Ekström, M., & Shanahan, H. (2003). Food and life cycle 

energy inputs: consequences of diet and ways to increase efficiency. Ecological Economics, 

44, 293-307.  

 

Cloetta. (u.å.). Om Cloetta. Hämtad 2015-09-30, från http://www.cloetta.se/om-cloetta/ 

 

Drenkard, S. (2012). States Reach for revenue with sugar and snack taxes. Journal 

of State Taxation. 30 (2), 47-54. 

 

50-Drewnowski, A., Rehm, C. D., Martin, A., Vergner, E. O., Voinnesson, M., & Imbert, P. 

(2015). Energy and nutrient density of foods in relation to their carbon footprint. American 

Society for Nutrition, 101(1), 184-91. doi:10.3945/ajcn.114.092486 

http://www.bubs.se/godisfabriken
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/article/pii/S0168851015000706
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/journal/01688510
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/journal/01688510/119/6
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.healthpol.2015.03.003
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~afh%7C%7Cjdb~~afhjnh%7C%7Css~~JN%20%22BMC%20Public%20Health%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.carlsbergsverige.se/Foretaget/Anlaggningar/Sidor/Anlaggningar.aspx
http://www.cloetta.se/om-cloetta/
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20State%20Taxation%22%7C%7Csl~~jh','');
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~buh%7C%7Cjdb~~buhjnh%7C%7Css~~JN%20%22Journal%20of%20State%20Taxation%22%7C%7Csl~~jh','');


  
 

17 

 

Gallus, S., Lugo, A., Murisic, B., Bosetti, C., Boffetta, P., &  La Vecchia, C. (2014). 

Overweight and obesity in 16 European countries. European Journal of Nutrition, 54(5), 679-

689. doi: 10.1007/s00394-014-0746-4 

 

García, Carlos, A., García-Treviño, E., Aguilar-Rivera, N., & Armendáriz, C. (2015). Carbon 

footprint of sugar production in Mexico. Journal of Cleaner Production, 112(4), 2632-2641. 

doi: 10.1016/j.jclepro.2015.09.113 

 

García-Muros, X., Markandya, A., Romero-Jordán, D., & González-Eguino, M. (2016). The 

distributional effect of carbon-based food taxes. Journal of Cleaner Production, 140 (2), 996-

1006. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.05.171 

 

Green, R., Milner, J., Dangour, A.D., Haines, A., Chalabi, Z., Markandya, A., Spadaro, J., & 

Wilkinson, P. (2015). The potential to reduce greenhouse gas emissions in the UK through 

healthy and realistic dietary change. Climate Change. 129(1/2), 253-265. 

doi: 10.1007/s10584-015-1329-y 

 

Gripenberg, P., & Rosholm, J. (2014, 16 april). Plockgodis från Sverige en allt smaskigare 

exportvara. Dagens Nyheter. Hämtad 2015-09-30, från 

http://www.dn.se/ekonomi/plockgodis-fran-sverige-en-allt-smaskigare-exportvara/ 

 

Hadjikakou, M. (2016). Trimming the excess: environmental impacts of discretionary food 

consumption in Australia. Ecological Economics, 131, 119-128. doi: 

10.1016/j.ecolecon.2016.08.006 

 

Harvey, M., & Pilgrim, S. (2011). The new competition for land: Food, energy, and climate 

change. Food Policy, 36 (1), 40-51. doi: 10.1016/j.foodpol.2010.11.009 

 

Institutet för Livsmedel och Bioteknik. (2011). The enviromental impact of the consumption 

of sweets, crisps and soft drinks. Köpenhamn: Nordiska ministerrådet. 

 

Jordbruksverket. (2016). Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. JO 44 SM 1601. 

 

Jordbruksverket. (u.å.) Jordbruksverkets statistikdatabas, Konsumtion av livsmedel, 

Direktkonsumtion. Hämtad 2015-08-22 från 

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets

%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/JO1301K1.px/table/tableViewLayout

1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625 

 

Jordbruksverket. (u.å.). Köttkonsumtionen. Hämtad 2015-09-27 från 

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtion/kottkonsumt

ionen.4.465e4964142dbfe44705198.html 

 

Jordbruksverket (u.å.). Marknadsrapport ägg april 2015. Hämtad 2016-01-30 från 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.f7776a714dcdaa3f6ccd924/1434362462626/Mar

knadsrapport+%C3%A4gg+april+2015.pdf 

 

Jordbruksverket (u.å.). Marknadsrapport fågelkött maj 2015. Hämtad 2016-01-30 från 

http://www.dn.se/ekonomi/plockgodis-fran-sverige-en-allt-smaskigare-exportvara/
http://www.sciencedirect.com.proxy.lnu.se/science/journal/09218009
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.foodpol.2010.11.009
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/JO1301K1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625%20
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/JO1301K1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625%20
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/Jordbruksverkets%20statistikdatabas__Konsumtion%20av%20livsmedel/JO1301K1.px/table/tableViewLayout1/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625%20
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtion/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/konsument/livsmedelskonsumtion/kottkonsumtionen.4.465e4964142dbfe44705198.html


  
 

18 

http://www.jordbruksverket.se/download/18.f7776a714dcdaa3f6cccf24/1434460563580/Mark

nadsrapport+f%C3%A5gelk%C3%B6tt+maj+2015.pdf 

 

Jordbruksverket (u.å.). Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Tabell 5b. Hämtad 2016-01-30 från 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmed

el/JO44SM1501/JO44SM1501_tabeller10.htm 

 

Jordbruksverket (u.å.). Sveriges officiella statistik, statistiska meddelanden, 

Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll. Tabell 7b. Hämtad 2016-01-30 från 

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Livsmed

el/JO44SM1501/JO44SM1501_tabeller14.htm 

 

Kehlbacher, A., Tiffin, R., Briggs, A., Berners-Lee, M., & Scarborough, P. (2016). The 

distributional and nutritional impacts and mitigation potential of emission-based food taxes in 

the UK. Climatic Change, 137, 121-141. doi:10.1007/s10584-016-1673-6 

 

Lake, I. R., Hooper, L., Abdelhamid, A., Bentham, G., Boxall, A. B.A., Draper, A., 

Fairweather-Tait, S., Humle, M., Hunter, P. R., Nichols, G., & Waldron, K.W. (2012). 

Climate Change and Food Security: Health Impacts in Developed 

Countries. Environmental Health Perspectives, 120(11), 1520-1526.  

dDoi: 10.1289/ehp.1104424 

 

Lawrence, D., Beddington, Sir J., Godfray, C., Crute, I., Haddad, L., Muir, J P., Sherman, R., 

& Toulmin, C. (2011) The challenge of global food sustainability. Food Policy, 36, 1-2. 

Editorial. doi:10.1016/j.foodfol.2011.01.001 

 

Livsmedelsverket. (2012). Livsmedels- och näringsintag bland  vuxna i Sverige. Uppsala: 

Livsmedelsverket 

 

Macdiarmid, I. J. (2012). Is a healthy diet an environmentally sustainable diet? Proceedings of 

the Nutrition Society, 72,13-20. doi: 10.1017/S0029665112002893 

 

Macdiarmid, I. J., Douglas, F., & Campbell, J. (2015). Eating like there's no tomorrow: Public 

awareness of the environmental impact of food and reluctance to eat less meat as part of a 

sustainable diet. Appetite, 96, 487-493. doi: 10.1016/j.appet.2015.10.011 

 

Macdiarmid, I. J., Kyle, J., Horgan, G. W., Loe, J., Fyfe, C., Johnstone, A., & McNeill, G. 

(2012). Sustainable diets for the future: can we contribute to reducing greenhouse gas 

emissions by eating a healthy diet? American Journal for Clinical Nutrition, 96 (3), 632-639. 

doi: 10.3945/ajcn.112.038729 

 

McMichael, A. J., Powels, J. W., Butler, C. D., & Uauy, R. (2007). Food, livestock 

production, energy, climate change, and health. The Lancet, 370(9594), 1253-1263. doi: 

10.1016/S0140-6736(07)61256-2 

 

Naturvårdsverket. (u.å.). Ekonomiska styrmedel för miljöns skull. Stockholm: 

Naturvårdsverket. 

 



  
 

19 

Niederdeppe, J., Gollust, S. E., Jarlenski, M. P., Nathanson, A. M., & Barry, C. L. (2013). 

News coverage of sugar-sweetened beverage taxes: Pro- and antitax arguments in public 

discourse. American Journal of Public Health, 103(6), 92-98. doi: 10. 

2105/AJPH.2012.301023 

 

Notarnicola, B., Tassielli, G., Renzulli, A. A., Castellani, V., & Serenella, S. (2016). 

Environmental impacts of food consumption in Europé. Journal of Cleaner Production, 

140(2),753-765. doi: 10.1016/j.jclepro.2016.06.080 

 

OLW. (u.å.). Om OLW. Hämtad 2015-09-30, från 

http://www.olw.se/ 

 

Ruini, L. F., Ciati, R., Pratesi, C. A., Marino, M., Principato, L., & Vannuzzi, E. (2015). 

Working toward Healthy and Sustainable Diets: The "Double Pyramid Model" Developed by 

the Barilla Center for Food and Nutrition to Raise Awareness about the Environmental and 

Nutritional Impact of Foods. Frontiers In Nutrition, 2, 1-6. doi: 10.3389/fnut.2015.00009 

 

Salö, F. (2009, 29 oktober). Svenskarna äter mest godis i världen. Svt. Hämtad 2015-09-30, 

från  

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden 

 

SimaPro, databas LCA Food dk & DK Input Output, european ReCiPe Endpoint (H) version 

1,05, Singel issu, IPCC 2007 GWP 100a 

 

Stafford, N. (2012). Denmark cancels “fat tax” and shelves “sugar tax” because of threat of 

job losses.  British Medical Association, 345, 7889. doi: 10.1136/bmj.e7889 

 

Statistiska centralbyrån. Befolkningsstatistik. Hämtad 2015-09-02, från 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/ 

 

Strassburg, B. B. N., Latawiec, A. E., Barioni, L. G., Nobre, C. A., da Silva, V. P., Valentim, 

J. F., Vianna, M., & Assad, E. D. (2014). When enough should be enough: Improving the use 

of current agricultural lands could meet production demands and spare natural habitats in 

Brazil. Global Enviromental Change, 28, 84-97. doi:10.1016/j.gloenvcha.2014.06.001 

 

Säll, S., & Gren, I. (2015). Effect of an environmental tax on meat and dairy consumption in 

Sweden. Food Policy, 55, 41-53. doi: 10.2016/j.foodpol.2015.05.008 

 

Westhoek, H., Lesschen, J.P., Rood, T.,, Wagner, S., Alessandra De Marco, A., Murphy-

Bokern, D., … Oenema, O. (2014). Food choices, health and environment: Effects of cutting 

Europe’s meat and dairy intake, 26, 196-205.  

doi: 10.1016/j.gloenvcha.2014.02.004 

 

Åbro. (u.å.). Våra bryggerier. Hämtad 2015-09-30, från 

http://www.abro.se/om_oss/vara_bryggerier

http://www.olw.se/
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~cmedm%7C%7Cjdb~~cmedmjnh%7C%7Css~~JN%20%22Frontiers%20in%20nutrition%20%5Belectronic%20resource%5D%20%5BFront%20Nutr%5D%20NLMUID%3A%20101642264%22%7C%7Csl~~jh','');
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~PB%20%22British%20Medical%20Association%22%7C%7Csl~~rl','');
http://dx.doi.org.proxy.lnu.se/10.1016/j.gloenvcha.2014.06.001
http://www.abro.se/om_oss/vara_bryggerier


  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga A, Enkätfrågor 

 

Allmänna uppgifter: 

 

Kön: man/kvinna 

 

Utbildningsinriktning: ekonomi/naturvetenskap 

 

Frågor: 

 

Vilka faktorer påverkar ditt val av livsmedel? (Kryssa i de faktorer som påverkar ditt 

val)  

Att de är hälsosamma 

Att de är prisvärda 

Att de är ekologiska 

Att de är producerade inom Sverige 

Att de är producerade inom Europa 

Att de är GMO-fria 

Att de ger låg klimatpåverkan 

Att de tillverkas med låg energiåtgång 

 

Avstår du idag från något livsmedel ur miljösynpunkt? 

Ja 

Nej 

 

Om JA, inom vilken kategori livsmedel? 

Köttprodukter 

Mejerivaror 

Frukt 

Grönsaker 

Konserver 

Torrvaror 

Snacks (chips, popcorn etc.) 

Godis (inklusive choklad) 

Läsk 

Alkohol 

Annat 

 

Om JA, ur vilken miljösynpunkt? 

Försurning 

Övergödning 

Utsläpp av växthusgaser 

Energiförbrukning 

Bekämpningsmedel 

Tillsatser 

Biologisk mångfald 

Bevarande av regnskog 

Annat 

 



  
 

II 

Skulle du kunna tänka dig att i framtiden avstå från något livsmedel ur 

miljösynpunkt? 

Ja 

Nej 

 

Om JA, ur vilken miljösynpunkt? 

Försurning 

Övergödning 

Utsläpp av växthusgaser 

Energiförbrukning 

Bekämpningsmedel 

Tillsatser 

Biologisk mångfald 

Bevarande av regnskog 

Annat 

 

Hur skulle du ställa dig till höjd miljöskatt på följande livsmedel: 

(Skala 1-5. 1=mycket negativ, 2= negativ, 3=neutral/bry mig inte, 4= positiv, 5=mycket 

positiv) 

snacks (chips, popcorn etc) 

Godis(alla typer av godis, inkl. choklad) 

Läsk 

Alkohol 

Köttprodukter 

Livsmedel producerade utanför Sverige 

Livsmedel producerade utanför Europa 

Ej säsongsodlade livsmedel 

Livsmedel med höga koldioxidutsläpp 

Icke ekologiska livsmedel 

Genmodifierade livsmedel 

 

Hur ställer du dig till märkningar av följande miljörelaterade faktorer: 

(1=negativ, 2=neutral/bry mig inte, 3=positiv) 

Ekologisk märkning 

Märkning av livsmedlets klimatpåverkan 

Närproducerat livsmedel 

Svenskproducerat livsmedel 

Livsmedel producerade inom Europa 

Märkning som visar att livsmedlet innehåller genmodifierade produkter 


