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Unikt för projektet

▪ Individbaserad kostdata

▪ Brett miljöperspektiv 

▪ Hela kostens påverkan

▪ Både miljö och hälsa



Frågeställningar

• Kostens miljöpåverkan 

jämfört med uppsatta mål?

• Påverkan från olika  

livsmedelsgrupper?

• Skillnader i befolkningen?



Metod
Animaliska livsmedel

Rött kött, fågel, ägg,                          

mejeriprodukter, fisk & skaldjur

Vegetabiliska livsmedel

Grönsaker, baljväxter, frukt, bär, nötter, 

frön, bröd, spannmål, ris & pasta

”Utrymmesmat”

Alkoholfri dryck (exkl. mjölk), 

alkoholdrycker, godis, kakor & snacks

▪ Självrapporterad kostdata (FFQ, 2009) från 50 000 
individer (56-95 år) inom två befolkningsbaserade
kohorter i Sverige

▪ Miljöpåverkan från sex olika miljöeffekter

▪ LCA data representativa för genomsnittlig svensk
konsumtion 2011-2015 

▪ Systemgränser: Jord till bord 



Kostens miljöpåverkan i relation till planetens gränser
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Planetens gränser  
överskreds för:

- Biodiversitet (x 4)
- Kväve (x 4)
- Klimat (x 3 )
- Fosfor (x 3)
- Åkermark (x 2)

Mean
impact in 
Q1 and Q5

Per capita planetary boundary*

*Gränsvärden för ett hållbart 
livmedelssystem från EAT-Lancet 
rapporten (Willett et al. 2019) 
fördelat på globala befolkningen 
(7.7 miljarder,  2019)

Mean
impact in 
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population

Uncertainty
range per 
capita 
planetary
boundary
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Skillnader inom befolkningen

13-36% högre 
miljöpåverkan 

bland män…

…men samma 
eller högre 

miljöpåverkan 
för kvinnor per 

1000 kcal

Stor variation i kostens miljöpåverkan inom befolkningen!
Klimatpåverkan varierade med en faktor 3  (1.0-3.3 ton CO2e/person, år)



Miljöpåverkan från olika livsmedelsgrupper

”Utrymmesmat”
9-37%

Vegetabiliska livsmedel 
8-40%

Animaliska livsmedel           
23-83%



Miljöpåverkan från olika livsmedelsgrupper

Färsk frukt & 
kaffe

▪ Vatten (blått) 
▪ Biodiversitet

Rött kött & 
mejeriprodukter

▪ Klimat
▪ Åkermark
▪ Kväve och 

fosfor 

Dryck 
14-34% av 

kostens 
totala 

påverkan 

GHG 
emissions

Cropland
use

Nitrogen
application

Consumptive
water use

Phosphorus
application

Extinction
rate

Dietary
energy



Lärdomar & slutsatser 

▪ Svenskarnas kost har för hög 

miljöpåverkan 

▪ Stor variation mellan individer

▪ Påverkan från olika 

livsmedelsgrupper varierar 

mellan miljöeffekter

▪ Mest påverkar kött, 

mejeriprodukter, färsk frukt 

och kaffe 

Brett miljöperspektiv!

Miljöpåverkan från 
hela kosten, även 

konsumtion av dryck 
& utrymmesmat 

spelar roll!



Artiklar på väg!

▪ Samband mellan pesticidexponering via kosten och mortalitet

▪ Samband mellan kostens miljöpåverkan och mortalitet

▪ Samband mellan kostens miljöpåverkan och följsamhet till kostråd 

och näringsrekommendationer
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