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Bakgrund 

Projektet innehåller tre separata delar som tillsammans ska förenkla arbetet med att 

uppnå målet med mer miljöanpassade måltider inom offentlig sektor.  

 

A: Eko(logiska) val med mervärden – En prioritering av ekologiska livsmedel för 

offentlig sektor 

En topplista med 15 ekologiska produkter kommer att tas fram utifrån att uppnå största 

möjliga miljönytta till lägsta möjliga merkostnad. För att uppnå målet med 25 % 

ekologiskt krävs det att försöka hitta stora volymprodukter inom offentlig sektor som 

också finns att erhålla med säkra leveranser under året. Arbetet bygger på att 

information om priser och tillgång kan erhållas av grossistleverantör. 

 

B: Lathund för klimatsmart måltidsplanering 

Projektet ska ta fram ett användbart verktyg (lathund) där ansvariga lättare kan hitta 

klimatanpassade alternativ och även ”varningsflaggor” för produkter som bör undvikas. 

För att få det så användarvänligt som möjligt är det önskvärt att informationen är 

uppdelat på olika delbranscher som kött, fisk, grönsaker etc. Det är ofta inom en viss 

produktgrupp av livsmedel som man står inför ett val och har möjlighet att påverka en 

måltids klimatpåverkan. 

 

C: Klimatpåverkan från skolmåltider – vilka råvaruval har betydelse?  

Målet är att beräkna klimatpåverkan av 8 typiska skolmåltidstallrikar. Valet av måltider 

och ingredienser ska tas fram med hjälp av kostsamordnare och ska spegla en bredd av 

olika typer av livsmedel samt visa på vikten av att olika livsmedelsråvaror ger olika 

bidrag till klimatpåverkan. För varje måltid kommer dessutom en alternativ liknande rätt 

att undersökas där en eller flera råvaror har bytts ut från ”huvudrätten” med syfte att 

minska klimatpåverkan. 

 

De olika delarna i projektet bygger på befintliga behov och delresultaten kompletterar 

varandra väl vid en senare användning. Projektet är till hälften finansierat av Västra 

Götalandsregionen och till andra hälften av Jordbruksverkets satsning ”Matlandet 

Sverige”. 

 

Bakgrunden till denna del av projektet handlar om de strategier som finns inom Västra 

Götalandsregionen för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion genom att 

ställa miljökrav vid upphandling och inköp av livsmedel. Västra Götalandsregionen och 

ett 30-tal kommuner har slutit en överenskommelse om att göra klimatsmarta 

inköpsbeslut. Arbetsgruppen för Klimatsmarta inköp av livsmedel har konstaterat att det 

finns behov av beslutsstöd för val av miljö- och klimatsmarta livsmedel. Klimatområdet 

är prioriterat men arbetet med att klimatanpassa måltider försvåras eftersom mycket 

kunskap krävs för att ta rätt beslut i inköpsprocessen. Resultatet från projektet ska kunna 

användas för att förenkla dessa val där ansvariga lättare kan hitta klimatanpassade 

alternativ och även ”varningsflaggor” för produkter som bör undvikas . För att få det så 

användarvänligt som möjligt är det önskvärt att informationen är uppdelat på olika slags 

livsmedel som uppfyller en liknande funktion - det är där det går att göra val! 
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Mål 

Projektets mål är att ta fram ett användarvänligt verktyg (lathund) som underlättar 

upphandling och inköp av livsmedel samt planering av måltidsmenyer. Verktyget ska 

resultera i en mer hållbar livsmedelskonsumtion inom offentlig sektor.  

 

Projektupplägg och genomförande 

Allmänt 

Verktyget utformas i form av lathundar som innehåller livsmedelsråvaror med stora 

flöden och råvarorna kommer att bedömas beroende på produktens miljöprestanda (där 

goda val lyfts fram som gröna och mindre bra val markeras som röda). Här är ett 

område där bedömningar och värderingar av miljöprestanda kan ge olika resultat. Fokus 

för bedömningen kommer att ligga på klimatpåverkan, då det är ett prioriterat område, 

men områden som biologisk mångfald, öppna landskap och övergödning kommer även 

att finnas med i bakgrunden. Motiven kommer att bygga på erfarenheter från forskning 

och uppdrag av olika livsmedels klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv, med bas i 

publicerade källor och kommunikation med expertis.  

 

Under projektets gång har diskussionen mynnat ut i ett önskemål från projektgruppen att 

listorna ska ha fokus på måltiden och därför vara baserat på portionsmängder av 

livsmedelsråvaror istället för att jämföra råvarorna på kg-basis.  

 

Listorna ska användas var för sig då de är utformade för att vara relativa jämförelser 

inom ett användningsområde. Det innebär att gränsvärden för röda och gröna livsmedel 

varierar beroende på användningsområde. Exempelvis kan en livsmedelsprodukt i ett 

sammanhang bli röd medan den i ett annat sammanhang kan bli grön beroende på vad 

den jämförs med. Listorna kan därför inte användas för att jämföra produkter mellan de 

olika listorna. 

Arbetsgång 

Inom projektgruppen har lämpliga listor/överskridande produktgrupper diskuterats fram. 

Det har resulterat i en uppdelning av listor utformade efter ”råvaror för måltider 

(lunch/middag)” samt mot ”råvaror för frukost/mellanmål”.  

 

Inom respektive produktgrupp/lista har stora nyckelråvaror/nyckellivsmedel 

identifierats. Detta har gjorts genom att studera flöden i statistik av inköpta livsmedel 

inom Göteborgs Stad. 

 

Portionsstorlekar för skolbarn (årskurs 6) har tagits fram samt diskuterats inom 

projektgruppen. ”Mått för mat” samt Livsmedelsverkets skrift ”Bra mat i skolan” har i 

de flesta fall använts som bas. 

 

SIK har tagit fram vedertagna klimattal från livscykelanalyser som använts i 

beräkningarna och även jämfört datakällor med liknande referenser där så varit möjligt.  

 

Bedömningen av rimliga gränser för definition av röda och gröna livsmedel inom 

respektive produktgrupp har diskuterats inom expertgruppsmöte på SIK. Förutom 

projektgruppen på SIK som består av Magdalena Wallman, Veronica Sund och Britta 

Florén har även Ulf Sonesson på SIK deltagit i diskussionerna/bedömningarna. Arbetet 
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har stämts av inom projektgruppen för att se att relevanta jämförelser görs för 

uppfyllandet av projektets syfte. 

 

Avgränsningar 

Listorna som är framtagna är inte heltäckande för samtliga livsmedelsråvaror som 

används i stora volymer. Fokus har varit att inkludera livsmedelsråvaror av stora 

volymer där man står inför ett val och det finns möjliga substitut. 

 

Inom området ”fisk och skaldjur” finns redan en liknande lista av god kvalitet 

framtagen inom Miljöstyrningsrådets kriterier för offentlig upphandling som kommer 

att beaktas i SIKs arbete. Klimatpåverkan är heller inte en av miljöaspekterna som 

värderas viktigast ur ett miljöperspektiv för fisk och skaldjur. Fisk och skaldjur har 

därför inte inkluderats i listan för proteinkällor vid måltid.  

 

Vissa typer av livsmedelsråvaror har ej varit möjliga att inkludera på grund av att 

dataunderlag för livsmedlets miljöpåverkan har saknats eller varit för bristfälligt.   

 

Listornas struktur samt använda portionsstorlekar  

Listornas uppdelningar och innehåll inom kategorierna Måltider samt 

Frukost/mellanmål presenteras i   
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Tabell 1 nedan.  
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Tabell 1 visar även portionsstorlekarna för skolbarn som ligger till grund för de röda 

och gröna listorna. När det gäller grönsakerna är mängderna baserad på mängder som 

används för ett salladsbord. 
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Tabell 1: Förteckning över portionsstorlekar 

Livsmedel g/portion 

  Lunch/middag 
 

  Kolhydratkällor 
 

  Ris 60 

Potatis 175 

Pasta italiensk 70 

Pasta svensk 70 

Matgryn 60 

Pitabröd/Hamburgerbröd 70-90 

Couscous 70 

  Proteinkällor 
 

  Nötkött 100 

Färs (50/50) 100 

Köttbullar (ca 40% nöt 30% fläsk) 100 

Kyckling 150 

Fläskkött 100 

Korv (ca 15% nöt 45% fläsk) 100 

Lamm 100 

Kalkon 150 

Linser torkade 60 

Kikärter torkade 70 

Bönor (adzuki beans) 60 

  Matfett 
 

  Smör 5 

Smör rapsolja flytande 5 

Rapsolja 4 

Margarin av typ milda 80% 5 

Olivolja 4 

  Grönsaker 
 

  Paprika 5 

Gurka 10 

Bönor 5 

Tomat (import växthus NL) 10 

Tomat (SE växthus) 10 

Krossad tomat (friland IT) 10 
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Rotfrukter  10 

Lök 3 

Kål (bladkål, salladskål, rödkål) 15 

Blomkål broccoli 10 

Isbergssallat 5 

Majs 10 

Purjolök 2 

Kikärter 5 

Ärter 5 

Linser 3 

Ruccola 2 

  Frukost mellanmål 

  
 

Kolhydratkällor 

  
 

Cornflakes 30 
 

Bake-off bröd 60 
 

Matbörd mjukt 90 
 

Knäckebröd 24 
 

Havregryn 35 
 

Basmüsli 40 
 

  
 

Proteinkällor 
 

 

  
 

Ost 30 
 

Ägg 63 
 

Mjölk 200 
 

Fil/yoghurt 200 
 

Skinka 30 
 

Kalkon 30 
 

  
 

Smörgåsfett 
 

 

  
 

Smör/rapsoljeblandning (typ bregott 
75%) 10  

Margarin (typ lätta 40%) samt (typ Flora 
70%) 10  

  
 

Frukt 
 

 

  
 

Banan 150 
 

Citrus 175 
 

Äpple 140 
 

Päron 150 
 

Jordgubbar 125 
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Resultat  

Listorna är resultatet av de faktorer som fås vid multiplikation av portionsmängder samt 

klimattal för dessa. Gränsvärden för de röda och gröna intervallerna redovisas inte då de 

inte tillför något mervärde för användaren och dessutom är svåra att sätta i relation till 

något annat. Gränsvärdena för rött och grönt varierar beroende på aktuell 

livsmedelsgrupp och jämförelser är därför endast relevanta inom respektive lista, inte 

mellan olika listor.  

 

Listan kan tolkas som att de röda livsmedelsråvarorna har en varningsflagga på sig ur 

klimatsynpunkt. En minskad användning av dessa röda livsmedel för övergång till gula 

eller helst gröna alternativ innebär en markant minskad klimatpåverkan för måltiden.   

 

De gröna livsmedelsråvarorna lyfts gärna fram som goda klimatval. 

 

Lunch/middag 

 

Kolhydratkällor  

Röda (Gula) Gröna 

Ris Pasta italiensk Potatis  

 Pitabröd/Hamburgerbröd Pasta svensk 

 Couscous Matgryn 

 

Proteinkällor *  
Röda (Gula) Gröna 
Nötkött  Kyckling  Linser 
Färs (50 nöt 50 gris) Gris/Smörgåsskinka Kikärter 
Köttbullar (ca 40% nöt 30% fläsk) Korv (ca 15 % nöt, 45 % fläsk) Bönor 

Lamm Kalkon  
 

Kommentarer:  

 

*För fisk och skaldjur är inte klimatpåverkan den viktigaste miljöaspekten utan det är 

istället den biologiska hållbarheten i fisket och fiskbeståndets status som bör tas hänsyn 

till. För att välja miljömässigt hållbar fisk kan man utgå ifrån Miljöstyrningsrådets 

fisklista, där fisk kategoriseras som röd, gul och grön. Att en fisk är klassad som grön 

indikerar att den kommer från hållbart förvaltade bestånd som inte överfiskas, vilket 

inte behöver gå hand i hand med låg klimatpåverkan. I förlängningen ger användande av 

fisk från hållbara bestånd ofta en låg klimatpåverkan, då det krävs mindre ansträngning i 

form av tid till sjöss och därmed bränsle för att fånga fisk som det finns mycket av, än 

fisk från bestånd på nedgång, vilket gör att biologiskt hållbart fiske ofta har en relativt 

låg klimatpåverkan. För miljömärkt fisk, exempelvis KRAV och MSC, tar man förutom 

beståndet också hänsyn till fiskemetodens effekter på omgivande ekosystem. 

 

Detta gäller generellt oavsett nationalitet och produktionstyp. Korv och köttbullar kan 

förändras beroende på halt av nöt- respektive fläskkött. 

 

Denna lista inkluderar inte klimatpåverkan från förändrad markanvändning. En 

förändrad landanvändning kan bidra till markant ökning av koldioxidutsläppen vid 
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avverkning av exempelvis skogsområden för odling av soja eller nötköttsproduktion.  

Ev skulle vissa gula livsmedelsråvaror kunna bli röda beroende på hur sojan beräknas. 
 

 

Matfett  

Röda (Gula) Gröna 
Smör (80 %) 

 
Smör-rapsolja flytande (80 %)  Rapsolja 

 Margarin (typ Milda, 80 %)  

 Olivolja  
 
 

Grönsaker  

Röda  (Gula) Gröna  
Tomat importerad, växthus 
(Nederländerna)   

Krossad tomat (friland Italien) 

 

Potatis 

Tomat (SE) Majs Rotfrukter 

Bönor    Lök 

Gurka    Kål (bladkål, salladskål, rödkål) 

  Blomkål, Broccoli 

  Isbergssallad 

  Purjolök  

  Kikärter 

  Ärter 

 

 

 

Frukost och mellanmål 

 

Kolhydratkällor 

Röda (Gula) Gröna 
Cornflakes Bake-off bröd Matbröd, mjukt  

  Knäckebröd 

  Gryner  

  Basmüsli 

 

 

Proteinkällor 

Röda (Gula) Gröna 
Ost Mjölk Ägg 

 Fil/yoghurt Kalkon 

 Skinka  
 

 

Smörgåsfett 

Röda (Gula) Gröna 
Smör/rapsoljeblandning (typ Bregott 

75 %) 
Margarin  (typ Flora70%) Margarin (typ Lätta 40 %) 

 

 

Frukt  

Röda  (Gula) Gröna  
Banan (pesticider viktigt) Citrus Äpple (avstånd och trp-form viktigt) 

 Jordgubbar Päron (avstånd och trp-form viktigt) 
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Datakällor 

Ett mycket stort antal datakällor ligger till grund för bedömningarna som resulterat i de 

framtagna röda och gröna listorna. Nedan redovisas några av de viktigaste datakällorna:  

 

 

Cederberg, C., Sonesson, U., Henriksson, M., Sund, V., Davis, J. 2009. Greenhouse gas  

emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005. SIK – The 

Swedish Institute for food and Biotechnology, Göteborg, Sweden. SIK report 793 

 

Davis, J., Wallman, M., Sund, V., Emanuelsson, A., Cederberg, C., Sonesson, U., 2011 

Emissions of Greenhouse Gases from Production of Horticultural Products. Analysis of 

17 products cultivated in Sweden. SIK – The Swedish Institute for food and 

Biotechnology, Göteborg, Sweden. SIK report 828 

 

Defra, Department for Environment Food and Rural Affairs, Project FO0430, Evidence 

to define the sustainability of a healthy diet, 2011 

 

Göteborgs Stads Upphandlingsbolag, Statistik over inköpta livsmedel inom Göteborgs 

Stad. 

 

KF och ICA Provkök, Mått för mat, Mått, tid och temperatur vid tillagning, Provköken 

förklarar, ICA bokförlag, 2000 

 

LCAFood2010 VII international conference on life cycle assessment in the agri-food 

sector, Bari Italy, 2010 

 

SIK Food Database, kontakt Britta Florén, SIK 

 

www.environdec.com 

 

www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_skolan_2007.pdf 

 

Wallman, M., Sonesson U., 2011. Livscykelanalys (LCA) av svensk 

kalkonproduktion. SIK – The Swedish Institute for food and Biotechnology, Göteborg, 

Sweden. SIK report 808 

 

Wallman, M., Cederberg, C., Sonesson U., 2011. Life Cycle Assessment of Swedish 

Lamb Production. SIK – The Swedish Institute for food and Biotechnology, Göteborg, 

Sweden. SIK report 831 

 

Winther, U., Ziegler, F., Hognes Skontorp, E., Emanuelsson, A., Sund, V., Ellingsen, 

H., 2009. Carbon footprint and energy use of Norwegian seafood products. SINTEF 

Fisheries and Aquaculture, www.sintef.no 

 

 

 

 

http://www.environdec.com/
http://www.slv.se/upload/dokument/mat/mat_skola/bra_mat_i_skolan_2007.pdf
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