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LCA Life cycle analysis (Livscykelanalys) 
ND Nutrient density (Näringstäthet) 

NDCI Nutrient Density Climate Impact 

NDMA Non-dairy milk alternatives (Växtdrycker) 
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SAMMANFATTNING  
Bakgrund Mjölk är ett livsmedel i fokus till följd av den tilltagande debatten om hållbar mat 
och vegetabiliska alternativ till animalier. Mjölk är ett näringsrikt livsmedel med en central 
del i den svenska kosten, och det är därför viktigt att veta hur mjölken förhåller sig till de 
miljömål som finns.  
Syfte Syftet med denna studie var att genom scoping review undersöka förhållandet mellan 
CI och ND för mjölk och växtbaserade alternativ till mjölk. Vidare var syftet att undersöka 
vilka beräkningsmetoder som finns för detta förhållande. 
Metod Denna scoping review är baserad på 14 artiklar publicerade i Europa och USA. Tre 
databaser användes för att hitta artiklar publicerade 2010-2020. Artiklarna var på engelska 
och ev. deltagare var 18-60 år.  
Resultat Mjölk hade hög CI men också hög ND, jämfört med växtbaserade alternativ som i 
regel hade låg CI och låg ND. Den vanligaste metoden för att mäta CI var GHGE och den 
vanligaste metoden för att mäta ND var olika former av proteinkvalitet. För att mäta 
förhållandet mellan CI och ND använde två av artiklarna NDCI-indexet.  
Slutsats Denna scoping review visade att ND även innebar högre CI. Mjölk hade högre ND 
än växtbaserade alternativ och därmed även högre CI. NDCI-indexet visade att mjölk hade 
lägre CI i förhållande till ND än NDMA. Det fanns ingen internationellt vedertagen metod 
för att mäta samband eller förhållande mellan CI och ND i livsmedel.  
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ABSTRACT 
Background Milk products are in focus because of the growing debate on sustainable food 
and plant based alternatives to animal products. Milk is, however, rich in nutrients and has 
had a central part in the Swedish diet. It is therefore important to know the relationship 
between milk and the environmental targets. 
Objective The objective of this study was to analyze the relationship between CI and ND for 
milk and NDMA. Furthermore the objective was to see which methods are used when 
measuring this relationship.  
Design This scoping review is based on 14 articles published in Europe and USA. Three 
databases were used to find articles published 2010-2020. The articles were in English and 
participants (i.a.) were aged 18-60.  
Results Milk had a high CI, but also high ND, while NDMA in general had low CI and low 
ND. The most common method used to measure CI was GHGE and the most common 
method for ND was protein-quality evaluation. To measure the relationship between CI and 
ND, two of the articles used the NDCI index.  
Conclusions This scoping review showed that higher ND was associated with higher CI. 
Milk had higher ND than NDMAs and therefore also higher CI. The NDCI index however 
showed that milk had lower CI in relation to ND than NDMAs in the same study. There were 
no internationally renowned method to measure the relationship between CI and ND in food 
items.  
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1. Introduktion  

1.1 Klimatpåverkan  
Vi kan inte vara utan den svenska livsmedelsproduktionen, och den påverkar klimatet framför 
allt negativt, exempelvis i form av övergödning och utsläpp av GHG, men även positivt i 
form av öppna landskap och rika odlingslandskap. De vanligast förekommande GHG i 
sammanhanget är koldioxid (CO2), lustgas (N2O) och metangas (CH4). Lustgas och metangas 
är mer potenta än koldioxid och beräknas därför ofta om till CO2e för att möjliggöra 
jämförelser mellan olika GHG samt beräkning av den totala CI för ett livsmedel (Florén, 
Sund, Krewer, Angervall, 2015). Lustgas kan bildas i marken som ett resultat av naturliga 
biologiska processer där mikroorganismer bryter ned kväveföreningar. Metangas uppstår 
istället från de idisslande djurens fodersmältning men kan även tillsammans med lustgas 
bildas från hantering av stallgödsel liksom vid odling generellt, inklusive odling av spannmål 
till foder (Livsmedelsverket, u.å.-a;Wallman, Berglund, Cederberg, 2013). Andra faktorer 
som kan bidra till utsläpp i livsmedelssektorn är exempelvis diesel i samband med 
maskindrift eller läckage från kylsystem (Livsmedelsverket, u.å.-a).  
Det finns många steg i livsmedelskedjan mellan “jord och bord” och olika livsmedel har 
varierande belastning på klimatet i de olika stegen (Livsmedelsverket, u.å.-a; Röös, 2012). 
Varje steg i livsmedelskedjan kräver resurser och resulterar i exempelvis utsläpp eller avfall. 
Ett livsmedels totala påverkan på klimatet kan beräknas genom kartläggning av all CI som 
sker i samtliga steg av livscykeln. En beräkningsmetod som används för att kartlägga stegen i 
livscykeln är LCA och kan exempelvis ge resultat i CO2e per kg produkt (CO2e/kg), 
vattenanvändning per kilogram produkt (l/kg) eller landanvändning per kilogram produkt 
(m2/kg) (Florén m.fl., 2015). LCA kan vara ett användbart verktyg för att se till ett livsmedels 
CI, men det kan inte användas då man vill kartlägga andra områden som berör livsmedel, 
såsom näringsinnehåll eller djurvälfärd (Röös, 2012). Den största delen av ett livsmedels CI 
sker i primärproduktionen (Röös, 2012; Florén m.fl., 2015), framför allt när det kommer till 
mjölkprodukter (Florén, 2017). Hur produktionen av olika livsmedel går till kan variera 
mycket, även inom en och samma livsmedelsgrupp. Även vilken region produktionen har 
skett inom kan ha stor påverkan på den totala CI (Florén, 2017; Florén m.fl., 2015). 

1.1.1 Klimat- och miljömål  
Klimatfrågan berör hela världen och för att förhindra klimatförändringar krävs det 
samarbeten på såväl nationell- som internationell nivå. Sverige har förbundit sig till mer än 
40 internationella avtal med syfte att skydda miljön, s.k. miljökonventioner (Miljöarbete i 
Sverige, 2018). En viktig miljökonvention för Sverige är FNs Agenda 2030 som stiftades år 
2015 och är en samling om 17 hållbarhetsmål baserade på tre olika dimensioner av hållbar 
utveckling: ekonomisk, miljömässig och social (Rosa, 2017; Sveriges miljömål och de 
globala hållbarhetsmålen, 2020). Målen gäller för samtliga länder som ingår i avtalet, men 
vissa mål är lättare eller svårare att uppnå beroende på ekonomisk, politisk och geografisk 
utgångspunkt (Rosa, 2017). I Sverige är exempelvis arbetet mot hunger, fattigdom och 
främjande av utbildning lättare att uppnå medan det finns större svårigheter att uppnå hållbar 
konsumtion och produktion i och utanför Sverige (Svenska och internationella klimatmål, 
2017). Ytterligare ett klimatavtal som Sverige gått med i är Parisavtalet, vars huvudsakliga 
mål är att begränsa GHGE så att den globala temperaturökningen kan hållas under 2℃ och 
motverka den globala uppvärmningen (Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, 
2020). Agenda 2030 och Parisavtalet är två viktiga målsättningar som skapar riktning för det 
svenska miljöarbetet och utgör grunden för Sveriges miljömål (Svenska och internationella 
klimatmål, 2017).  
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Sveriges miljömålssystem har verkställts för att uppnå den miljömässiga dimensionen av 
Agenda 2030 (Sveriges miljömål, u.å.). Miljömålssystemet utgörs av ett överordnat 
generationsmål, vilket syftar till att lämna över ett hållbart samhälle till kommande 
generation, följt av 16 miljökvalitetsmål och fem etappmål. Några av dessa miljökvalitetsmål 
är direkt kopplade till livsmedelsproduktionen och förhåller sig till motsvarande mål i 
Agenda 2030 (se tabell 1) (Sveriges miljömål, u.å.; Wallman m.fl., 2013; Svenska och 
internationella klimatmål, 2017). Ur hållbarhetssynpunkt är dessa mål integrerade i och 
påverkar varandra (Rosa, 2017) men kan under arbetet mot att förverkligas orsaka mål- och 
intressekonflikter sinsemellan. Man kan, med andra ord, behöva “offra” ett miljömål för att 
uppnå ett annat. Det är därför av största vikt att olika aktörer samarbetar med varandra och 
att, som ovan nämnt, det sker såväl inom Sveriges gränser som gränsöverskridande och 
globalt (Svenska och internationella klimatmål, 2017). 
 
Tabell 1. Svenska och globala miljö- och klimatmål och hur de förhåller sig till varandra (Svenska och 
internationella klimatmål, 2017; Sveriges miljömål, u.å.) 
#  Agenda 2030 / Nummer (n) Svenskt miljömål  Huvudsyfte 

1 Climate Action / 13 Begränsad klimatpåverkan Begränsa GHGE och den 
globala växthuseffekten 

2 Life below water / 14 Ingen övergödning Förhindra fosfor- och 
kväveläckage till vatten och hav 

3 Life on land / 15 Ett rikt odlingslandskap Bevara betesmarker och 
biologisk mångfald 

4 Responsible consumption and 
production / 12 

En giftfri miljö Förhindra utsläpp av gifter i 
miljön 

 
Det är i praktiken inte realistiskt att helt nollställa den CI som vår livsmedelsproduktion 
resulterar i, då människan är i behov av en viss mängd energi och näring för att överleva. 
Detta sätter höga krav på vår livsmedelsproduktion.  

1.2 Näringstäthet 
För att beskriva näringskvalitet i ett livsmedel kan begreppet ND användas som mått utifrån 
mängden näring i förhållande till energi (kcal eller kJ) eller massa (g eller kg) eller mängd i 
förhållande till rekommenderat intag (ex. % av RDI). Det är även möjligt att räkna ut 
energitäthet i ett livsmedel genom att se till hur mycket energi ett livsmedel innehåller i 
förhållande till sin massa (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). Det är viktigt att ta 
hänsyn till både ND och energitäthet när man genomför studier på kvaliteten av ett livsmedel 
i förhållande till miljö och hälsa, eftersom ett livsmedel med hög energitäthet inte alltid 
behöver vara näringstätt och vice versa (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). 
Exempelvis har sötsaker och snacks väldigt hög energitäthet men låg ND, medan exempelvis 
broccoli har låg energitäthet men hög ND (Livsmedelsverket, u.å.-b).  
 
Världshälsoorganisationen (WHO) har gett ut generella råd för livsmedel- och näringsintag 
för en hälsosam kost, men även råd för hur man upprätthåller en hälsosam livsstil samt 
uppmaningar till nationella styrande organ för hur de bäst främjar folkhälsan. Eftersom 
kostmönster kan variera mycket mellan länder föreligger det en viss problematik med att 
fastställa globalt applicerbara näringsrekommendationer. Nationella kostråd kan därmed 
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skilja sig åt i olika utsträckningar från WHOs rekommendationer, beroende på vilket land det 
gäller. I takt med ökad urbanisering och växande ekonomier finns det dessutom en 
internationell trend, framför allt i västländer, av ökad prevalens av övervikt och 
kostrelaterade sjukdomar (Lindgren m.fl., 2018; Ritchie, Reay, Higgins, 2018). För att 
förhindra att denna trend ska förvärras är det viktigt med kostråd som når ut till befolkningen 
och som är lätta att följa.  
 
De officiella svenska kostråden utgår från NNR, vilket är en samling med rekommenderade 
referensvärden för intag av olika näringsämnen för att främja en god folkhälsa och förebygga 
kostrelaterade folksjukdomar (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). 
Rekommendationerna avser att utgöra en vetenskaplig grund för nutritionspolitiken i de 
nordiska länderna, bland annat i syftet att vara till hjälp för kostplanering och bedömning av 
näringsintag, men även för informationsinsatser och som grund till livsmedelslagstiftning. En 
kost kan utgöras av en stor variation livsmedel, vilka i sin tur innehåller näringsämnen av 
olika slag och mängder. Vegetabilier innehåller i regel många viktiga näringsämnen som 
uppmanas att konsumeras mer av, som exempelvis omättade fettsyror och kostfibrer. 
Vegetabilier har generellt sett lägre energitäthet än exempelvis mjölk och kött, men 
förekommer även med hög energitäthet till följd av det höga fettinnehållet som finns i till 
exempel avokado och nötter. Nationella kostundersökningar i Norden har visat att intag av 
vitamin D, folat, järn, natrium, selen, jod och kostfiber bör fokuseras på, eftersom dessa i 
högre utsträckning tenderar att intas i lägre mängder än rekommendationerna i jämförelse 
med andra näringsämnen (Livsmedelsverket, 2017; Nordic Nutrition Recommendations, 
2012).  
 
Att vi behöver ändra hur vi äter finns det mycket forskning som styrker, men vad en hållbar 
konsumtion innebär är en fråga där det råder stor oenighet. Detta eftersom svaren kan präglas 
av såväl hälso- och klimataspekter som inte alltid går ihop (Livsmedelsverket, u.å.-a).  

1.3 Sambandet mellan klimatpåverkan och näringstäthet 
Utvärdering av ett livsmedels klimatpåverkan brukar sättas i relation till gram färdig produkt, 
men det är viktigt att ha i beaktning om klimatpåverkan mäts i CO2e per gram, per kcal, per 
gram protein eller i förhållande till ND (Livsmedelsverket, u.å.-a). Näringsinnehåll går idag 
att jämföras med klimatpåverkan i flera svenska kostdataprogram och livsmedelsdatabaser. 
Detta underlättar för många aktörer att göra ett medvetet val vid planering av måltider, såväl 
ur ett närings- som klimatperspektiv (Florén m.fl., 2015). Dock saknas data för många 
livsmedel, vilket gör att det är svårt att alltid kunna göra tillförlitliga bedömningar eller 
planering av matsedlar med lägsta möjliga klimatpåverkan. 
 
Internationellt sett finns det ingen erkänd metod för att mäta förhållandet eller sambandet 
mellan klimatpåverkan och ND i livsmedel, och den kunskap och metoder som finns 
tillgängliga för att mäta sambandet är begränsade. I dagsläget existerar det heller inte några 
internationellt vedertagna riktlinjer för vad en kost bör innehålla för att räknas som både 
näringsriktig och hållbar (Ritchie m.fl., 2018). Ett fåtal studier har dock ställt variablerna mot 
varandra för att beräkna sambandet mellan CO2e och näringsinnehåll (Drewnowski m.fl., 
2015; Hallström, Davis, Woodhouse, Sonesson, 2018; Smedman, Lindmark-Månsson, 
Drewnowski, Edman, 2010). 
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1.4 Mjölkens klimatpåverkan  i förhållande till näringstäthet 
Mjölkindustrin är idag i fokus av många anledningar, inte minst för att mjölk är en av de 
vanligaste dryckerna i Sverige (Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, 2019; Smedman 
m.fl., 2010). Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 2-5 dl mjölkprodukter per dag för 
att säkerställa intaget av kalcium, men sett utifrån klimatpåverkan så föreslås dock 
växtbaserade drycker framför mjölk (Livsmedelsverket, 2017). Debatten om växtbaserade 
alternativ till mjölkprodukter är idag aktuell, då dessa i större grad har etablerat sig på 
marknaden de senaste åren (Fuentes & Fuentes, 2017; Haas, Schnepps, Pichler, Meixner, 
2019). Växtbaserade produkter presenteras som alternativ till komjölk, som i många 
sammanhang beskrivs som ohållbar, ohälsosam och inte minst oetisk av förespråkare av en 
växtbaserad kosthållning (Lindström & Förbundet Djurens rätt, 2013). De växtbaserade 
alternativen riktar sig inte längre enbart till de som äter en växtbaserad kost eller inte kan 
konsumera mjölkprodukter på grund av allergi. De riktar sig även till de som vill göra mer 
miljömedvetna val och som emellanåt vill byta ut sin mjölk mot ett växtbaserat alternativ 
(Fuentes & Fuentes, 2017; Livsmedelsverket, 2017).  
 
När vi börjar byta ut de, i den svenska kosten, traditionella mjölkprodukterna mot 
växtbaserade alternativ påverkas vårt näringsintag. Mjölk är en naturlig källa till många 
näringsämnen, exempelvis protein, vitamin B12 och folat, (Livsmedelsverket, u.å.-c). Även 
om många växtdrycker är berikade med en del av de näringsämnen som finns i mjölk så finns 
det en risk att biotillgängligheten av de tillsatta ämnena är sämre i växtdrycker (Smedman & 
Lindmark-Månsson, 2015). Mjölk med högre fetthalt innehåller hög andel mättat fett, och 
genom att byta ut mjölk mot växtbaserade alternativ kan intaget av mättat fett minska 
avsevärt, vilket rekommenderas i de svenska kostråden (Livsmedelsverket, 2017). 
Mellanmjölk innehåller exempelvis 0,96 g mättat fett jämfört med 0,09 g i berikad 
havredryck och 0,15 g i berikad sojadryck (Livsmedelsverket, u.å.-b). Med andra ord behöver 
medvetenheten och kunskapen om näringsinnehållet i kosten öka vid en övergång till en 
växtbaserad kost, eftersom CI mätt i CO2e/kg inte följer samma mönster som CO2e/kJ 
(Livsmedelsverket, 2013).  
 
Flera studier har gjorts där ND jämförs med CI för mjölkprodukter och deras vegetabiliska 
motsvarigheter, men ingen kartläggning av litteraturen har gjorts. Tidigare forskning visar på 
att det finns både för och nackdelar med mjölk och växtdrycker, och dessa förhåller sig till CI 
och ND på olika sätt, både sett till existerande miljömål och  

2. Syfte 
Syftet i denna studie var att med scoping review undersöka förhållandet mellan CI och ND 
för mjölk och växtbaserade alternativ till mjölk. Vidare var syftet att undersöka vilka 
beräkningsmetoder som används för att beräkna detta förhållande.  

3. Metod och material  

Projektidén som inspirerat denna studie kommer från LRF Mjölk som såg ett behov av denna 
typ av kartläggning. Författarna var på företaget för en introduktion till projektet, men under 
arbetet har LRF Mjölk ej varit delaktiga. Källor, artiklar och litteratursökning har genomförts 
av författarna fristående från LRF Mjölk. LRF Mjölk fick sedan ta del av det slutgiltiga 
resultatet. 



 

11 

3.1 Scoping review 
För att besvara syftet i denna uppsats kan olika metoder användas. Exempelvis kan man 
genom en systematisk litteraturstudie se till siffrorna för hur näringsinnehållet och CI ser ut 
för mjölk och växtbaserade alternativ och göra statistiska analyser av sambandet. I den här 
studien ansågs det dock finnas anledning att både ha med kvantitativa och kvalitativa 
undersökningar för att besvara syftet, och därför uteslöts alternativet att genomföra en 
systematisk litteratursökning. Det finns många olika typer av metoder för att syntetisera 
kunskap och en av dessa är scoping reviews (tidigare även kallat “mapping reviews” eller 
“scoping studies”), vilket är den metod som har använts i denna studie. Scoping reviews 
används för att identifiera kunskap inom ett givet område samt för att identifiera och 
analysera kunskapsluckor inom det givna området för att skapa en grund för framtida 
forskning (Tricco m.fl., 2018). Scoping reviews kan även användas för att kartlägga 
definitioner, metoder och nyckelegenskaper inom det givna området (Peters m.fl., 2015). 
Olika ramverk för hur scoping reviews ska genomföras har utvecklats kontinuerligt under 
2000-talets början utifrån arbete initierat av Arksey & O’Malley (2005) som sedan utvecklats 
av Levac med kollegor (Levac, Colquhoun, O’Brien, 2010; Peters m.fl., 2015; Tricco m.fl., 
2018). Dessutom utökades de vedertagna riktlinjerna för systematiska litteratursökningar, 
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA), 2018 till 
att inkludera en förlängning och checklista anpassad för scoping reviews (PRISMA-ScR) 
(Tricco m.fl., 2018). Ramverk och riktlinjer behövs för att underlätta genomförandet av 
denna, förhållandevis oetablerade, typ av studie. Riktlinjerna för scoping reviews är också 
utformade för att kunna underlätta en transparent forskningsprocess med tydliga steg att följa 
för varje steg i undersökningen. Ramverken och riktlinjerna utvecklas till dags dato 
fortfarande och vid utförandet av en scoping review kan man välja vilka riktlinjer som ska 
följas. I denna studie har, utöver PRISMA-ScR (2018), även handledning och riktlinjer från 
JBI Reviewer’s Manual (2020) och Folkhälsomyndigheten (2017) använts för metoden 
(Handledning för litteraturöversikter, 2017; Peters m.fl., 2015; Tricco m.fl., 2018). För att 
kunna följa de anvisningar som institutionen angett för denna uppsats har strukturen för 
delarna i PRISMA-ScR hamnat i en annorlunda ordning (se tabell 2).  
 
Tabell 2. Uppsatsens struktur i förhållande till PRISMA-ScR (Tricco m.fl., 2018).  
N/A = Inte tillämpbart för scoping reviews 

PRISMA-ScR Del i uppsats  Sida (S) / Avsnitt (A) 

Title Förstasida S 1 

Abstract 
Structured summary 

Sammanfattning och abstract S 3-4 

Introduction 
Rationale 
Objectives 

 
Introduktion 
Syfte 

 
A 1.1-1.4 
A 2 

Methods 
Protocol and registration 
Eligibility criteria 
Information Sources 
Search 
Selection of sources of 
evidence 
Data charting process 
Data items 

 
Scoping review 
Strategi för litteratursökning 
Strategi för litteratursökning 
Litteratursökning 
Urvalsmetodik 
 
Extraktion av data 
Extraktion av data 

 
A 3.1, Bilaga 1 
A 3.2 
A 3.2 
A 3.2, Bilaga 2  
A 3.3 
 
A 3.4 
A 3.4, Tabell 3  
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Critical appraisal of individual 
sources of evidence 
Summary measures 
Synthesis of results 
Risk of bias across studies 
Additional analysis 

N/A 
 
 
N/A 
Extraktion av data 
N/A 
N/A 

 
 
 
 
A 3.4, Tabell 3  

Results 
Selection of sources of 
evidence 
Characteristics of sources of 
evidence 
Critical appraisal within sources 
of evidence 
Results of individual sources of 
evidence 
Synthesis of results 
Risk of bias across studies 
Additional analyses 

 
Urvalsmetodik 
 
Resultat 
 
N/A 
 
Resultat 
 
Resultat 
N/A 
N/A 

 
3.3, Figur 1, Tabell 3 
 
Tabell 3 
 
 
 
Tabell 3, A 4.1-4.3 
 
Tabell 3, A 4.1-4.3 

Discussion 
Summary of evidence 
Limitations 
 
 
Conclusions 

 
Sammanfattning av resultat 
Metoddiskussion, 
kunskapsluckor och framtida 
forskning 
Slutsats 

 
A 5.1 
A 5.2-5.3 
 
 
A 6 

 
 
Enligt riktlinjerna för scoping reviews ska ett protokoll för studiens genomförande följas. Om 
inget protokoll finns sedan tidigare så skapas detta innan studien påbörjas, för att öka studiens 
validitet (Peters m.fl., 2015; Tricco m.fl., 2018). Inget tidigare protokoll för denna studies 
syfte existerade sedan tidigare, därför skapades ett nytt protokoll utifrån PRISMAs riktlinjer 
för scoping review-protokoll och vägledning från andra scoping review-protokoll registrerade 
i BMJ Open (Coast m.fl., 2019; Jolley m.fl., 2017). Protokollet för denna scoping review har 
ej registrerats, men återfinns som en bilaga till denna studie (se bilaga 1).  

3.2 Strategi för litteratursökningen 
Litteratursökningen gjordes av författarna via databaser som tillgängliggjorts för studenter 
och anställda vid Uppsala universitet via Uppsala universitetsbibliotek. Den riktlinje som 
finns vid kartläggande litteraturöversikter är att, om möjligt, använda tre databaser vid 
litteratursökningen (Handledning för litteraturöversikter, 2017; Peters m.fl., 2015). Vid 
litteratursökningar är det inte ovanligt att litteratursökningen beställs via en bibliotekarie för 
att säkerställa kvalitet på sökningen. Denna gång var en beställning från en bibliotekarie ej 
aktuell, och därför har sökningen genomförts av författarna, vilket kan ha påverkat resultatet 
eftersom författarna ej har genomgått adekvat utbildning för att genomföra vetenskapliga 
litteratursökningar för scoping reviews.  
De tre databaser som användes var PubMed, Scopus och IBSS. PubMed är en databas som 
framför allt innehåller artiklar inom det medicinska området, Scopus innehåller artiklar inom 
många olika vetenskapliga discipliner och IBSS innehåller artiklar inom samhällsvetenskap 
och humaniora. De tre databaserna valdes för att skapa en bredd i sökningen med artiklar från 
olika vetenskapliga discipliner och olika studiedesigner. En pilotsökning gjordes med några 
få sökord i en av databaserna för att säkerställa att avgränsad litteratur finns som lever upp till 
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inklusionskriterierna. Pilotsökningen gav många resultat, och sökorden utökades allt efter 
sökningen genomfördes. Samtliga sökord som användes var ‘nutrition assessment’, ‘dairy 
products’, ‘vegan’, ‘dairy’, ‘carbon’, ‘nutrition’, ‘sustainability’, ‘environment’, 
‘environment sustainability’, ‘climate impact’, ‘plant based’, ‘plant based milk’, ‘healthy 
eating index’, ‘carbon footprint’, ‘food’, ‘non dairy’, ‘nutritional value’, ‘diet’, ‘impact’, 
‘nutritional’, och ‘milk’. I sökningarna användes olika kombinationer av sökorden och 
sökresultatet begränsades till publikationer som gjorts de senaste tio åren (2010-2020). 
Endast artiklar på engelska inkluderades i sökningen. En fullständig redogörelse med vilka 
sökord, vid vilka datum samt av vilken författare sökningarna genomförts går att finna i 
bilaga 2. För information om var en specifik artikel har hämtats från, kontakta någon av 
författarna. Om det var möjligt i databasen exkluderades artiklar som ej genomgått peer-
review vid sökningen. Både kvantitativa studier, kvalitativa studier och mixed-method-
studier inkluderades vid sökningen. 
 
I de fall deltagare har medverkat har endast artiklar där deltagarna är friska och i åldrarna 18-
60 år inkluderats för att följa samma åldersspann som NNR för vuxna individer (Nordic 
Nutrition Recommendations, 2012). Artiklarna som inkluderades skulle behandla 
näringsinnehåll och CI för framför allt mjölk eller växtbaserade alternativ till mjölk, 
alternativt för- eller nackdelar med olika typer av kosthållning där mjölk eller deras 
växtbaserade alternativ ingår. Endast vetenskapliga artiklar har inkluderats för att denna 
scoping review ska kunna stå på en vetenskaplig grund och vetenskaplig evidens.  
 
Artiklar exkluderades om de inte uppfyllde inklusionskriterierna, om de hade fokus på 
specifika målgrupper (ex. äldre eller barn) och/eller specifika sjukdomstillstånd eller en tydlig 
bias för- eller emot animaliska mjölkprodukter. 

3.3 Urvalsmetodik 
Utifrån sökorden och de valda databaserna genomfördes sökningar individuellt av båda 
författarna. Även referenslistor för artiklarna som slutligen valts ut i fulltext granskades för 
ytterligare publikationer.  
Den första gallringen av artiklar gjordes utifrån titel och abstract av författarna separat direkt 
vid sökning, sedan korrigerades antalet efter borttagning av dubbletter och de kvarvarande 
artiklarna bearbetades av författarna tillsammans. De artiklar som fanns kvar efter första 
gallringen lästes i fulltext, om fulltext ej kunde hittas så exkluderades artikeln. Läsning av 
fulltexterna delades upp mellan författarna på grund av tidsbrist men exkludering skedde 
genom konsensus då författarna diskuterade artiklarnas innehåll med varandra. Av de artiklar 
som exkluderats efter läsning av fulltext har en motivering formulerats till varför artikeln 
exkluderades (se figur 1). Vid samtlig inkludering och exkludering av artiklar rådde 
konsensus mellan författarna. 
 
Litteratursökningen i databaser resulterade i 1308 artiklar och ytterligare 13 artiklar hittades 
ur referenslistor. Efter urval och granskning av titlar och abstract var 45 artiklar kvar som 
granskades i fulltext. Gallring efter läsning av fulltexter resulterade i att 31 fulltexter 
exkluderades med motivering (se figur 1) och 14 artiklar inkluderades slutligen i analysen.  
Ett flödesschema för att redovisa olika steg i litteratursökningen skapades enligt PRISMAs 
riktlinjer (se figur 1). 
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Figur 1. Flödesschema för litteratursökningen i enlighet med PRISMAs riktlinjer (Tricco m.fl., 2018). 

3.4 Extraktion av data 
Extraktionen av data ur de inkluderade artiklarna påbörjades efter litteratursökningen och 
följde riktlinjer och handledningsdokument för scoping reviews (Handledning för 
litteraturöversikter, 2017; Peters m.fl., 2020; Tricco m.fl., 2018). Extraktionen av data 
genomfördes för att kunna kondensera innehållet i de inkluderade artiklarna och få en 
överskådlig bild av resultaten, d.v.s. vad litteraturen säger om mjölk och växtbaserade 
alternativ till mjölk i förhållande till CI och ND samt vilka metoder som används. För att veta 
vilken data som skulle extraheras för att kunna skapa denna översikt av resultaten 
genomfördes en pilot-extraktion från en artikel för att skapa en mall för vilka variabler som 
skulle ingå i extraktionen av data. Utifrån mallen från pilot-extraktionen skapades en tabell 
innehållandes sammanfattningar av samtliga inkluderade artiklar (se tabell 3). Mallen och 
tabellen skapades i Google Kalkylark för att vara lättillgänglig för båda författarna. 
Variablerna i tabellen uppdaterades allt eftersom extraktionen av data genomfördes för att 
motsvara innehållet i samtliga artiklar. Exempelvis togs variablerna N=, interventionslängd 
och finansiering bort under arbetets gång, då dessa ej var applicerbara för alla artiklar. 
Därefter tillades Metod och Index och Metod och studiedesign bytte namn till Studiedesign.  
I tabellen inkluderades slutligen följande information om vardera artikel: författare och 
publikationsår, land, syfte, studiedesign, resultat, metod och index samt huvudfynd relevanta 
för denna scoping review (se tabell 3). Extraktionen skedde först individuellt av författarna 
och sedan granskades den extraherade datan i förhållande till artiklarna kontinuerligt av båda 
författarna under arbetet för att den extraherade datan skulle vara relevant mot syftet. 
Oenigheter mellan författarna under arbetets gång löstes genom diskussion. Huvudsakligt 
fokus inför presentation av resultaten lades på identifiering, karaktärisering och summering 



 

15 

av de resultat som framkommit i relation till uppsatsens syfte, samt på de kunskapsluckor 
som kunde identifieras. 

3.5 Etiska överväganden 
Vid studiens genomförande har riktlinjer för god forskningssed efterföljts (Vetenskapsrådet, 
2017). Endast studier som har blivit godkända av en etisk kommitté, eller där etiska 
överväganden har gjorts har använts i analysen i de fall deltagare har medverkat (Tricco m.fl., 
2018). Detta för att ytterligare minska risken för systematiska fel eller bias samt för att 
uppfylla ovan nämnda krav. Scoping reviews bör genomföras av minst två personer, vilket 
skedde i den här studien. Konsensus har rått mellan författarna vid inkludering och 
exkludering av artiklar till analysen. 
 
Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar i kronologisk ordning.  

NR Artikel Land Syfte Studiedesign Resultat Metod och index  
Huvudfynd relevant 
för scoping review 

1 (Smed
man 
m.fl., 
2010) 

Sverige Att mäta ND (% av 
NNR) för 21 
näringsämnen i 
förhållande till 
GHG-utsläpp för 
produktionen ur ett 
LCA-perspektiv 
(g/CO2e) genom att 
använda NDCI-
indexet.  

Metodprövning 
 

NDCI-indexet visade följande 
värden: Mjölk (,54), Läsk (0), 
Apelsinjuice (,28), Öl (0), 
Rödvin (,01), Mineralvatten 
(0), Sojadryck (,25), 
Havredryck (,07). Ett högt 
värde indikerar hög ND i 
förhållande till CI. 

NDCI, GHGE, Rek. 
intag 

Mjölk har högst ND i 
förhållande till GHG-
utsläpp bland de 
undersökta dryckerna. 

2 (Wern
er 
m.fl., 
2014) 

Danmark Att klargöra 
mjölkprodukters 
roll inom 
näringslära och 
nutrition och visa 
på val av kost i 
förhållande till 
GHG-utsläpp, samt 
att kombinera 
näringsvärden med 
värden för utsläpp 
av GHG. 

Fall-kontrollstudie Kosten med högt intag av 
mjölkprodukter hade högre 
näringsinnehåll än kosten som 
ej innehöll mjölkprodukter. Det 
fanns en signifikant korrelation 
mellan förändringar i Ca-intag 
och förändringar i intag av vit 
D, selen och riboflavin. Ett 
genomsnittligt intag av 
mjölkprodukter resulterade i 
GHG-utsläpp på 4,631g 
CO2e/dag.  

Landanvändning, 
GHGE, rek. intag.   

Mjölkprodukter står 
för ett högt utsläpp av 
GHG, men de är 
samtidigt näringstäta 
och det krävs mycket 
frukt och grönt för att 
täcka upp för 
näringsinnehållet om 
man helt utesluter 
mjölkprodukter från 
kosten. I framtiden 
bör flera aspekter än 
GHGE inkluderas.  

3 (West
hoek 
m.fl., 
2014) 

EU Att undersöka 
konsekvenserna för 
hälsa och klimat 
om konsumenter 
byter ut 
mjölkprodukter 
och kött till 
växtbaserade 
alternativ.  

Registerundersökning 
 
6 olika koster togs 
fram för EU-länderna 
som bestod av 50% 
reduktion av kött och 
mejeri som 
kompenserades av 
cerealier. GHGE, 
kväveutsläpp, land- 
och gödselanvändning, 
mättes samt 
fördelningen i EU.  

50% reduktion: minskat mättat 
fett, oförändrat proteinintag, 
minskat behov av fodermängd 
(frigjord landyta). GHGE kan 
minska med 42% vid en 50% 
minskning av kött och mejeri-
konsumtion. Att byta ut 
energimängden mot cerealier 
eller potatis ger dessa resultat, 
medan ett byte till frukt och 
grönsaker inte har samma 
effekt.  

Kväveutsläpp, 
GHGE, 
landanvändning 

Vid 50% reduktion av 
kött- och 
mjölkprodukter skulle 
näringsintaget 
fortfarande vara 
tillräckligt samtidigt 
som mängden mättat 
fett minskar (40%) 
och även GHGE 
(42%). 

4 (Drew
nowsk
i m.fl., 
2015) 

Frankrike Att undersöka 
relationen mellan 
energi- och 
näringsinnehåll i 
livsmedel med 
GHGE (CO2e).  

Registerundersökning 
 
GHGE beräknades 
med LCA för 483 
livsmedel (uttryckt 
som CO2e/100g eller 
100 kcal). ND-6 och 
ND-15 användes för 
ND och jämfördes med 
GHGE för fem 
livsmedelsgrupper.  

CO2e/100 g: Högst för 
animalier och lägst för 
sötsaker, mjölk och snacks, 
dvs. generellt gäller att ju högre 
energitäthet desto högre 
GHGE.  

CO2e/100 kcal: Lägst var 
spannmål och sötsaker. 
Livsmedel med lägre 

GHGE, ND- 6, ND- 
15 

Spannmål/sötsaker 
hade lägst CO2e per 
100kcal/g.  
Generellt hade energi- 
och näringstäta 
livsmedel höga 
GHGE. Vid hänsyn 
till hållbara livsmedel 
måste ND tas i 
beaktande.  
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energitäthet hade högre GHGE.  

Mjölk: Höga CO2e/100 g men 
lägre per 100 kcal/ND.  

 

5 (Röös 
m.fl., 
2016) 

Sverige Att utvärdera CI 
från havredrycks- 
produktion i 
jämförelse med 
mjölkproduktion 
Sverige.  
 
 

LCA 
 
Klimatavtrycket för en 
mjölkgård beräknades 
(fram till gårdsgrind) 
för fyra olika scenarier. 
Hänsyn togs till öppna 
landskap, biologisk 
mångfald, kött- och 
proteinbehov, skillnad 
i proteininnehåll.  

GHGE lägre vid produktion av 
havredryck  p.g.a. 
metanutsläppen. Vid 
produktion av kyckling och 
grödor var GHGE högre p.g.a. 
gödsel.  

GWP, IPCC- 
modellen, USEtox, 
AP, EP 

Går att minska CI 
(90%) genom att 
ersätta produktion av 
mjölk med havredryck 
på en gård. Kan dock 
orsaka andra problem 
som skörd-rotation 
och import av mjölk 
från länder. 

6 (Mäki
nen 
m.fl., 
2016) 

Finland Att ge en överblick 
av teknologiska, 
näringsmässiga 
och klimatmässiga 
aspekter av 
produktion och 
konsumtion av 
växtbaserade 
mjölksubstitut. 

Registerundersökning VMD produceras genom att 
extrahera växtmaterialet (plant 
material) i vatten för att sedan 
separera vätskan och formulera 
den slutgiltiga produkten. Det 
behövs homogenisering och 
värmebehandling för att säkra 
de mikrobiella kvaliteterna. 
Näringsinnehållet beror på 
vilken växt som har använts, 
hur den har processats och 
sedan berikats.  

PER, PCDAAS, 
GWP, 
landanvändning 

VMD har lägre CI och 
kräver mindre area 
vid produktion, men 
om VMD ska kunna 
användas som 
substitut till mjölk 
måste proteininnehåll- 
och kvalitet, samt 
berikningens 
biotillgängligheten, 
tas i hänsyn av 
tillverkarna. 

7 (Singh
al 
m.fl., 
2017) 

USA Att undersöka 
ingredienser och 
näringsinnehåll i 
VMD och jämföra 
dem med mjölk. 

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 
Intervention:  
Slumpmässigt urval av 
VMD. Dess innehåll 
och näringsvärde 
jämfördes med 
detsamma i komjölk 
och RDA.  

Likvärdigt energiinnehåll i 
bägge drycker. Bristfällig 
information om 
proteininnehåll- och kvalitet 
för de flesta VMD 
möjliggjorde endast jämförelse 
mellan dryckerna för kalcium 
och vitamin D. För VMD var 
dessa i jämförbara nivåer med 
komjölk, fastän 
biotillgängligheten var lägre i 
VMD. 

DIAAS, RDA.  Näringsinnehåll- och 
kvalitét kan variera i 
VMD och ofullständig 
information gör det 
opassande att helt 
byta ut mjölk mot 
VMD. Först lämpligt 
då biotillgänglighet- 
och proteinkvalitét 
kan säkerställas.  

8 (Casta
ñé & 
Antón, 
2017) 

Spanien, 
Danmark 

Att belysa vikten 
av människans 
kostval i relation 
till CI och 
näringsinnehåll 
genom att 
analysera  vegansk 
kost (VD) 
respektive 
medelhavskost 
(MD).   

Registerundersökning 
 
Veckomenyer med 
anpassades för en aktiv 
vuxen kvinna. ND 
beräknades med 
NRF9.3-index. CO2e 
anpassades efter 
näringsvärde 
(GWP/NRF9.3). 
Landanvändningens 
påverkan på den 
biologiska mångfalden 
mättes med RBI.  

Större skillnad mellan kosterna 
när GHGE relaterades till 
NRF9.3. Högre RBI för MD än 
VD. VD hade högre NRF9.3 än 
MD. För NRF9.3 togs ej 
hänsyn till biotillgänglighet.  
För båda dieterna var 
proteinbehovet uppfyllt, men 
ibland var Ca ej uppfyllt för 
VD främst p.g.a. frånvaron av 
mejeriprodukter.  

GWP,  NRF9.3, 
RBI, 
landanvändning  

VD var bäst för hälsa 
och klimat, men det 
bör förespråkas en 
kombination mellan 
VD och MD för att 
säkerställa nutritionell 
kvalitet.  
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9 (Seves 
m.fl., 
2017) 

Nederländ
erna 

Att undersöka om 
koster med mindre 
eller inget kött och 
mjölkprodukter har 
tillräckligt 
näringsinnehåll 
jämfört med EAR.   

Kvantitativ 
interventionsstudie 
 
Intervention:  
(1) "Less meat and 
dairy" - Mjölk- och 
köttprodukter 
reducerades med 30% 
ersattes med 
vegetabiliska substitut..  
(2)"No meat and dairy" 
- Mjölk- och 
köttprodukter ersattes 
med vegetabiliska 
substitut.  
24h recall x2 med 4 
veckors mellanrum. 

För (2) minskade GHGE mest 
och likaså protein- och SFA-
intaget samt Ca, Zn, vit A och 
vit B12. Ingen av gruppernas 
energiintag påverkades 
avsevärt. intaget av kostfiber 
ökade för bägge grupper.  
Kött hade högst GHGE och 
högst landyta vid produktion 
jämfört med köttsubstitut, men 
med hög variation inom 
kategorin kött. Männens 
matvanor gav upphov till högre 
GHGE och använd landyta än 
kvinnorna. 

GHGE, EAR Det är möjligt att 
minska konsumtionen 
av kött och 
mjölkprodukter med 
30% för att få en 14% 
mindre CI utan att 
riskera otillräckligt 
intag av 
näringsämnen. Total 
exkludering av kött- 
och mjölkprodukter  i 
kosten kan dock 
utgöra risk för 
näringsbrist.  

10 (Schus
ter 
m.fl., 
2018) 

USA Att jämföra 
näringsinnehållet i 
komjölk jämfört 
med NDMA, med 
fokus på de 
näringsämnen som 
konsumeras minst. 

Registerundersökning NDMA innehöll ej tillräckligt 
Ca eller protein (förutom 
sojadryck) eller fosfor. 
Berikade NDMA innehöll 
tillräckliga mängder av vit A, 
D och Ca, i vissa fall mer än 
komjölk. Mg fanns i liknande 
mängd i NDMA som i 
komjölk. Kostfiber fanns ej 
tillräckligt i någon av de 
undersökta produkterna. 
Komjölk hade mer SFA än 
NDMA men inget tillsatt 
socker till skillnad från 
NDMA. Prismässigt var 
komjölk billigare än NDMA.   

DGA För att avgöra om 
NDMA är ett bra 
substitut för 
mjölkprodukter måste 
det specificeras varför 
man väljer NDMA 
som alternativ.  
Sojadryck är det enda 
lämpliga substitutet 
till mjölkprodukter 
avseende 
näringsinnehåll.  
 

11 (Drew
nowsk
i, 
2018) 

USA Att beskriva olika 
mått och metoder 
för hållbara 
kostmönster, med 
fokus på 
mjölkprodukter.  

Litteraturöversikt  Områden för hållbara 
livsmedel samt mått för dessa 
är: NP (näring per 100 
kcal/g/portion), NRF9.3 
Ekonomi - kcal/näringsämne 
per krona. Valideras mot 
NRF9.3.  
Samhälle - Social acceptans via 
FFQ. 
Miljön - GHGE, Kan valideras 
mot NRF9.3, gram och HEI.  
Konsumenter anser att 
växtbaserat är bättre för miljö 
och hälsa, men att det måste 
vägas mot kostnad och 
näringsvärde.  

NRF9.3, HEI, 
GHGE 

Mjölk är en viktig 
källa till många 
näringsämnen och är 
både ett billigt och 
näringstätt livsmedel. 
I-länder äter mer 
växtbaserat vilket i 
framtiden kan bli 
problematiskt för 
proteinkvaliteten samt 
Fe- och Ca-intaget. 
Det är viktigt att tänka 
på hur man definierar 
mått och enheter när 
man mäter hållbarhet i 
förhållande till 
näringsinnehåll.  

12 (Chai 
m.fl., 
2019) 

Danmark Att undersöka 
vilken kosthållning 
som har lägst CI 
m.h.a. LCA på 
vegansk, 
vegetarisk och 
omnivor kost.  

Systematisk 
litteratursökning 
 
 

Vegansk kost har generellt 
lägre GHGE än omnivor- och 
lakto-ovo-vegetarisk kost. 
Undantag vid konsumtion av 
högt processade veganska 
substitut. Utvärdering av 
eventuella näringsbrister bör 
göras för växtbaserade koster 
(B12, järn, kalcium). Det går 
att hitta synergier mellan 
hälsosamma- och hållbara 
koster. 

GHGE, 
vattenanvändning, 
landanvändning  

En vegansk kost har 
minst GHGE per 2000 
kcal. Ju mer animalier 
det är i kosten desto 
större blir vatten- och 
landanvändningen. En 
helt växtbaserad kost 
behöver vara lokalt 
producerad för att ha 
lägst CI av alla 
kosthållningar.  
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13 (Haas 
m.fl., 
2019) 

Österrike Att undersöka (1) 
synen på 
växtbaserade- och 
mjölkprodukter 
samt (2) 
köpmotiven bakom 
dessa.  
 

Kvalitativ och 
kvantitativ studie  
 
Studien baseras på (1) 
en kvantitativ 
enkätstudie (n=1001) 
och (2) kvalitativa 
fokusgrupper (en 
mjölkgrupp och en 
växtdryckgrupp á n = 
30).  

(1) Synen på mjölk var 
generellt bättre (med undantag 
energiinnehåll och allergener) i 
jämförelse med sojadryck.  
(2) Anledning att köpa 
sojadryck var 
vegansk/vegetarisk 
kosthållning eller 
laktosintolerans. Undantag till 
kaffet.   
 

N/A Ökad konsumtion av 
växtbaserade 
alternativ till mjölk 
gör det viktigt att 
förstå konsument- 
beteenden för 
produktutveckling och 
hållbara livsstilar. 
Mjölk är 
näringsmässigt ett 
bättre alternativ för 
konsumenterna än 
växtdrycker.  

14 (Schol
z-
Ahren
s m.fl., 
2020) 

Tyskland Att ge en översikt 
av produktion och 
komposition av 
växtdrycker, att se 
till konsumentens 
motivation att 
växla från mjölk 
till växtdryck samt 
att jämföra pris för 
dessa.  

Registerundersökning Växtdryckers näringsinnehåll, 
proteinkvalitet och pris varierar 
mycket beroende på vilken bas 
som har använts, men stor 
variation kan även förekomma 
inom samma kategori beroende 
på berikning.  

PDCAAS, DIAAS, 
NBU, PER, PPV, 
Pris (Euro), NP.  

Om växtdrycker ska 
användas på samma 
sätt som mjölk så 
måste närings- 
innehållet tas i 
beaktning. Hela 
näringsintaget måste 
anpassas för att uppnå 
samma 
näringsinnehåll i 
kosten.  

 
 

4. Resultat 
Resultatet är en kartläggning av 14 vetenskapliga artiklar som publicerades mellan 2010 och 
2020 av forskare från Danmark (21%), Finland (7%), Frankrike (7%), Nederländerna (7%), 
Spanien (7%), Sverige (14%), USA (21%) och Österrike (7%). Om det var deltagare med i 
studien var dessa i åldrarna 18-60 år. Artiklarna handlar om mjölk och/eller växtbaserade 
alternativ till mjölk och CI, näringsinnehåll, ND eller både och, alternativt dieter 
innehållandes animaliska eller växtbaserade mjölkprodukter och CI, näringsinnehåll, ND 
eller både och.   
Nedan presenteras resultatet som extraherats från artiklarna i löpande text. Metoderna som 
har använts i artiklarna för att mäta eller definiera CI och ND presenteras i bilaga 3, men 
frekvenstabeller för hur ofta de olika metoderna förekom presenteras nedan i figur 2 och figur 
3.  

4.1 Mjölk och växtbaserade alternativ i förhållande till klimatpåverkan  
Samtliga artiklar som undersökte skillnaden mellan mjölk och växtbaserade alternativ till 
mjölk visar på att växtbaserade alternativ har lägre påverkan på klimatet sett till CO2e per g. 
Exakt hur stor skillnaden är varierar dock mellan artiklarna. Seves m.fl. (2017) visar att en 
30% reduktion av kött- och mjölkprodukter i kosten kan leda till en 14% minskning av 
påverkan på klimatet, medan Westhoek m.fl. (2014) i en studie visade att utsläppen av GHG 
kunde minska upp till 42% i en kost med 50% reduktion av kött- och mjölkprodukter.  
I den systematiska litteratursökningen som Chai m.fl. (2019) genomförde visades ett 
samband mellan CI och mängden animalier i kosten när de undersökte olika dieters CI mätt i 
g CO2e per 2000 kcal. Den kost som hade lägst CI var växtbaserad med lokalproducerade 
livsmedel. Undantag rådde dock om kosten var växtbaserad men innehöll stor konsumtion av 
högt processade växtbaserade köttsubstitut, där skillnaden inte var lika stor i jämförelse med 
en kost innehållandes animalier. Den undersökning som Mäkinen m.fl. (2016) genomförde 
visade att växtdrycker som producerats genom utvinning av växtmaterial i vatten hade lägre 
CI än mjölk, framför allt då växtdrycker krävde mindre area vid produktion.  
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Några studier visade dock på en annan dimension av CI för livsmedel. Drewnowski m.fl. 
(2015) genomförde en studie för att undersöka relationen mellan energi- och näringsinnehåll i 
livsmedel med deras CI utifrån LCA för 483 livsmedel. Studien visade att skillnaden i utsläpp 
skiljde sig åt mycket för olika livsmedel beroende på om CI mättes i g CO2e per 100 g, per 
100 kcal eller i förhållande till ND. Mjölk hade hög CI per 100 g, men värdena sjönk mycket 
sett till CI i förhållande till ND. Även Smedman m.fl. (2010) visade att mjölk hade låg CI i 
förhållande till ND (NDCI 0,54) i jämförelse med exempelvis sojadryck (NDCI 0,25) och 
havredryck (NDCI 0,07).  
 
Skillnaden i CI för produktionen av mjölk och växtdrycker tydliggjordes i en studie av Röös 
m.fl. (2016) som menade att CI skulle kunna minska med 90% om all mjölkproduktion 
ersätts med produktion av havredryck. Detta skulle dock kunna ge upphov till andra problem 
för klimatet, ex. ökad import som höjer utsläppen i andra delar av produktionskedjan eller 
problem med skördrotationen.  

4.2 Mjölk och växtbaserade alternativ i förhållande till näringstäthet  
Resultatet talar för att mjölk har stor betydelse för hälsan. Enligt Smedman m.fl. (2010) och 
Drewnowski (2018) är mjölk en näringstät dryck då den bidrar med en stor mängd 
näringsämnen till liten energikostnad och som dessutom svarar väl mot rekommenderat intag 
av flera näringsämnen. Smedman m.fl. (2010) analyserade några av de vanligast 
konsumerade dryckerna i Sverige (mjölk, läsk, apelsinjuice, öl, vin och kolsyrat vatten på 
flaska) samt två växtdrycker (sojadryck och havredryck) med avseende på ND. Det visades 
att mjölk var den dryck av de undersökta dryckerna som hade högst ND.  
Även mjölkproteinernas kvalitet och kvantitet har stor betydelse för många av kroppens 
funktioner. Flera av de inkluderade artiklarna lyfte att mjölkprotein har en hög 
biotillgänglighet och hög kvalitet vilket underlättar för kroppens upptag (Drewnowski, 2018; 
Scholz-Ahrens m.fl., 2020; Schuster m.fl., 2018; Singhal m.fl., 2017; Smedman m.fl., 2010; 
Werner m.fl., 2014). Utöver detta är drycken en god källa till flertal olika essentiella 
mikronutrienter som exempelvis kalcium, vitamin D och A, B12, järn och zink. Dessa 
näringsämnen är viktiga i kosten för många av kroppens funktioner (Drewnowski, 2018; 
Mäkinen m.fl., 2016; Scholz-Ahrens m.fl., 2020; Schuster m.fl., 2018; Singhal m.fl., 2017; 
Smedman m.fl., 2010; Werner m.fl., 2014).  

4.3 Förhållandet mellan klimatpåverkan och näringstäthet för mjölk och växtbaserade 
alternativ 
Mjölk hade högre påverkan på klimatet än växtdrycker sett till förhållandet av g färdig 
produkt, men mjölk hade också högre ND än växtdrycker. De artiklar som jämförde mjölk 
och växtdrycker enades om att växtdrycker kan användas som ett alternativ till mjölk med 
lägre CI, men att växtdrycker i dagsläget ej bör konsumeras på samma sätt som mjölk ur ett 
näringsmässigt perspektiv (Drewnowski, 2018; Haas m.fl., 2019; Mäkinen m.fl., 2016; 
Scholz-Ahrens m.fl., 2020; Schuster m.fl., 2018; Singhal m.fl., 2017; Werner m.fl., 2014).   
 
När man mäter hållbarhet i förhållande till ND är det enligt Drewnowski (2018) viktigt att 
tänka på vilka enheter man använder, då ett livsmedel kan få olika värden beroende på vad CI 
eller utsläpp mäts i förhållande till.  
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4.3.1 Metoder för att beräkna klimatpåverkan i förhållande till näringstäthet i litteraturen 
Artiklarna som inkluderats har använt olika metoder för att samla in och beräkna data. En 
fullständig sammanställning av metoderna som har använts går att finna i bilaga 3. Nedan 
presenteras två frekvenstabeller för de identifierade metoderna för att mäta CI och ND (figur 
2, figur 3).  
 

 
Figur 2. Frekvens av metoder för att mäta CI i de inkluderade artiklarna.   
 

 
Figur 3. Frekvens av metoder för att mäta ND i de inkluderade artiklarna.   
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4.3.1.1 Metoder för beräkning av klimatpåverkan i förhållande till näringsinnehåll för 
livsmedel 
I artiklarna förekommer olika metoder för att beräkna CI i förhållande till ND. Den 
huvudsakliga skillnaden är hur ND och näringsinnehåll definieras och presenteras. I samtliga 
fall där ND jämförs med CI används CO2e som mått på CI. 
 
Smedman mfl. (2010) använde i sin artikel NDCI-indexet, där ND beräknas utifrån mängden 
av ett specifikt näringsämne som återfinns i 100 g av ett livsmedel, vilket sedan divideras 
med rekommenderat intag för samma näringsämne. Detta multipliceras med summan av de 
näringsämnen i livsmedlet som bidrar med ≥5% av rekommenderat intag dividerat med 21. 
För att sätta detta i relation till CI divideras detta värde med CO2e för 100 g av livsmedlet 
(Smedman m.fl., 2010).  
En liknande metod användes av Werner m.fl. (2014), men då inkluderades endast de 
näringsämnen i livsmedlet som uppnådde ≥15% av det rekommenderade intaget.  
För att enligt NCDI-indexet beräkna ett livsmedels ND i förhållande till CI används följande 
formel (Smedman m.fl., 2010):  
𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡	𝑖	𝑒𝑡𝑡	𝑙𝑖𝑣𝑠𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙	𝑌	

= 	 3 4100 ×
𝑀ä𝑛𝑔𝑑	𝑎𝑣	𝑛ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑚𝑛𝑒	𝑋	𝑖	100	𝑔	𝑎𝑣	𝑌

𝑅𝑒𝑘.		𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔	𝑎𝑣	𝑛ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑚𝑛𝑒	𝑋 >
!"	$ä&'$()ä*$+$

	

× 	4
𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑛ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠ä𝑚𝑛𝑒𝑛	𝑖	𝑌	 ≥ 5%	𝑎𝑣	𝑟𝑒𝑘. 𝑖𝑛𝑡𝑎𝑔	

21 >	

 

𝑁𝐷𝐶𝐼	𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 = 	4
𝑁ä𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡	𝑖	𝑌
𝐶𝑂!𝑒	𝑓ö𝑟	100	𝑔	𝑎𝑣	𝑌

> 

 
Mjölk var den dryck som enligt Smedman m.fl. (2010) hade högst ND (53,8) men var också 
bland de drycker som hade högst värde på g CO2e (99). Om dessa värden jämförs med 
sojadryck (ND 7,6; g CO2e 30) och havredryck (ND 1,5; g CO2e 21) visar detta ett positivt 
samband mellan CI och ND. 
 
Tabell 3. Antalet näringsämnen, ND, GHGE och värdet på NDCI för mjölk, sojadryck och havredryck 
beroende på om de näringsämnen som uppnår >5% av rek. intag räknas med eller >15% av rek. intag 
räknas med. Värden på näringsinnehåll och GHGE är tagna från Smedman m.fl. (2010), men har 
avrundats med fler decimaler än i den ursprungliga artikeln. *=Rek. intag enligt NNR för kvinnor 30-
60 år (Nordic Nutrition Recommendations, 2012). 
  Antal 

närings- 
ämnen >5% 
av rek. 
intag* 

Antal 
närings- 
ämnen 
>15% av 
rek. intag* 

ND vid 
>5% 

ND vid 
>15% 

GHGE 
(g CO2e) 

NDCI 
>5% 

NDCI 
>15% 

Mjölk 8 2 47,7 11,92 99 ,48 ,12 

Sojadryck 3 0 7,4 N/A 30 ,25 N/A 

Havredryck 1 0 1,5 N/A 21 ,07 N/A 
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Drewnowski m.fl. (2015) har istället använt sig av två modeller för att utvärdera ND i olika 
livsmedel: ND-6 som baserats på procentuella innehållet av 6 näringsämnen (protein, vitamin 
D, kalcium, fosfor, kalium och magnesium) i förhållande till rekommenderat intag och ND-
15 som baserats på innehållet av 15 näringsämnen (protein, kostfiber, vitamin A, C, D och E, 
tiamin, riboflavin, niacin, folat, kalcium, järn, fosfor, kalium och magnesium). När de två 
modellernas värden för olika livsmedel sattes i förhållande till GHGE (g CO2e) fanns ett 
positivt samband mellan båda modellerna och GHGE. Med andra ord har livsmedel som 
enligt dessa två modeller har hög ND även hög CI.  
 
Seves m.fl. (2017) presenterar g CO2e i förhållande till näringsämnen var och en för sig i 
olika livsmedel däribland mjölkprodukter och deras sojabaserade motsvarigheter, medan 
Castañé & Antón (2017) har jämfört innehållet av olika näringsämnen i en hel kost med 
GWP och RBI.  

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 
Mjölk innehåller många näringsämnen som behövs för att kroppen ska fungera, men 
mjölkproduktionen har stor CI till följd av utsläpp av GHG under produktionens livscykel. 
Växtdrycker är ett alternativ till mjölk som i regel har lägre påverkan på klimatet, men 
växtdrycker saknar många av de näringsämnen som mjölk innehåller. Det finns inget 
internationellt erkänt sätt att jämföra ND med CI, men i Sverige har NDCI-indexet använts. 
Sett till detta index har mjölk låg CI i förhållande till ND, medan växtdrycker har en högre 
påverkan på klimatet i förhållande till ND. Detta för att näringsinnehållet i mjölk 
“kompenserar” för en högre påverkan på klimatet. Växtdrycker har i regel lägre påverkan på 
klimatet, men också en mycket lägre ND i jämförelse med mjölk. 
De huvudteman som identifierades i de inkluderade artiklarna är desamma som rubrikerna i 
resultatdelen av rapporten: Mjölk och växtbaserade alternativ i förhållande till CI, Mjölk och 
växtbaserade alternativ i förhållande till ND, Förhållandet mellan CI och ND för mjölk och 
växtbaserade alternativ samt Metoder för beräkning av CI, ND och förhållandet mellan 
dessa. Artiklarna har tagit upp näringsinnehåll och ND för kost som innehåller mjölk eller 
växtdrycker i helhet såväl som mjölk och växtdrycker i synnerhet. Näringsinnehåll har setts 
utifrån enskilda näringsämnen och energimängd och ND har beräknats utifrån innehåll av 
olika näringsämnen alternativt olika sätt att beräkna protein- och/eller aminosyrakvaliteten i 
mjölk och växtbaserade alternativ. Artiklarna har även tagit upp olika metoder för att mäta 
klimat- och miljöpåverkan, där den vanligast förekommande metoden i artiklarna var GHGE. 
Många av artiklarna har även inkluderat beräkning av miljöpåverkan för mjölk och 
växtbaserade alternativ och/eller kost där dessa ingår. Denna studie hade för avsikt att se till 
CI och inte miljöpåverkan, men dessa resultat togs ändå med för att illustrera en större 
komplexitet inom det undersökta området.  

5.1.1 CI  
I de inkluderade artiklarna var det vanligt att tillämpa LCA för att beräkna eller analysera 
mjölk och växtdryckers CI. Däremot skiljde det sig i vilka metoder och variabler som 
inkluderades i analysen vilket i de flesta fall berodde på vilken aspekt av klimat- eller 
miljöpåverkan som undersöktes. GHGE var ofta en indikator på GWP, fosfor- och 
kväveutsläpp för övergödning och landanvändning användes för att mäta påverkan av den 
biologiska mångfalden. Trots att LCA är en vedertagen och pålitlig metod så bör den 
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användas med omsorg, till rätt syfte och med medvetenhet om dess begränsningar (Röös, 
2012). Exempelvis är LCA ett bra verktyg då man vill generera kvantitativ data såsom 
vattenanvändning och CO2e, men mindre tillämpbar för andra viktiga faktorer vilka påverkar 
klimatet som exempelvis minskat matsvinn, bevarande av ekosystem, förändringar i markens 
kollagring och avskogning  (Rosa, 2017; Röös m.fl., 2016; Wallman m.fl., 2013).  

5.1.1.1 Metoder i förhållande till internationella mål  
Beroende på vilken målsättning som finns och ur vilken synvinkel analysen görs är LCA ett 
mer eller mindre passande verktyg. För exempelvis Parisavtalet, som har tydligt fokus på att 
reducera GHGE, kan LCA vara en bra metod för att identifiera var de största posterna för 
GHGE finns och där störst nytta en intervention skulle göra. Många mål som inkluderas i 
Agenda 2030 är istället mer övergripande och ger en helhetsbild av den hållbara utvecklingen 
(Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen - Sveriges miljömål, u.å.). Det är 
exempelvis svårt att gör en kvantitativ beräkning på hållbar konsumtion och produktion, 
skyddandet av ekosystem eller främjande av biologisk mångfald. Detta berörde Röös m.fl. 
(2016) och menade att det saknas studier där de betande djurens betydelse för öppna landskap 
och det levande växt- och djurriket räknas in som positiv CI. Flera av de inkluderade 
artiklarna menade att det i framtiden behöver utvecklas nya metoder som vid sidan av, eller 
som ett komplement, till LCA kan ge en bättre helhetsbild av produktionens positiva och 
negativa klimat- och miljöpåverkan (Röös, 2012; Drewnowski, 2018; Drewnowski m.fl., 
2015; Werner m.fl., 2014). Dessa framtida metoder behöver även standardiseras för att 
underlätta Sveriges nationella och gränsöverskridande miljöarbete (Miljöarbete i Sverige, 
2018).  

5.1.1.2 Metoder i förhållande till de svenska miljömålen 
Trots de ovan nämnda bristerna med LCA så inkluderar metoden trots allt de största 
klimatposterna (Livsmedelsverket, u.å.-a; Florén m.fl., 2015; Florén, 2017) och skulle därför 
kunna ge en nära bild av hur mycket mjölkprodukter belastar klimatet. Givet detta menas att 
det finns tillräcklig grund för att påstå att mjölkprodukter är ett av de livsmedel med högst 
utsläpp av g CO2e och många författare enas om att växtdrycker generellt har en lägre CI än 
mjölkdrycker (Castañé & Antón, 2017; Chai m.fl., 2019; Drewnowski m.fl., 2015; Mäkinen 
m.fl., 2016; Röös m.fl., 2016; Seves m.fl., 2017; Werner m.fl., 2014; Westhoek m.fl., 2014). 
Men vad gäller definitionen av hållbar utveckling och huruvida mjölkkonsumtionen antingen 
främjar eller hämmar arbetet mot de svenska miljömålen och den hållbara utvecklingen råder 
det polariserade åsikter om. Vissa menar att nackdelen med mjölkkonsumtionen är de stora 
GHGE som orsakas av fodersmältningen men även ammoniakutsläpp från hantering av 
stallgödsel (Röös m.fl., 2016; Castañé & Antón, 2017; Mäkinen m.fl., 2016). Dessa faktorer 
utgör exempelvis problematik för miljömålen Begränsad klimatpåverkan och Ingen 
övergödning. Å andra sidan finns fördelar med mjölkproduktionen såsom att de betande 
djuren bidrar till öppna landskap och är därmed positivt för den biologiska mångfalden vilket 
i sin tur främjar miljömålet Ett rikt odlingslandskap och växt- och djurliv (Florén m.fl., 2015; 
Livsmedelsverket, u.å.-a; Wallman m.fl., 2013; Sveriges miljömål - Sveriges miljömål, u.å.). 
En del studier hävdar att en reduktion av GHGE skulle kunna uppnås om människor bytte ut 
mjölk till NDMA (Röös m.fl., 2016; Seves m.fl., 2017), samtidigt som andra menar att trots 
att en minskad mjölkkonsumtion skulle kunna sänka kostens CI i form av GHGE så skulle 
antalet betande djur bli färre och således missgynna odlingslandskapet (Röös m.fl., 2016); 
Livsmedelsverket, u.å.-a). Att ändra sin konsumtion av mjölk till NDMA behöver därför inte 
nödvändigtvis gynna samtliga aspekter av Sveriges miljömål (Kamb m.fl., 2019).  
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5.1.1.3 Klimatpåverkan i förhållande till hållbarhet  
Ett antal av de inkluderade artiklarna presenterar förslag på hur en reduktion, istället för total 
elimination, av mjölkprodukter kunde minska GHGE både i teorin och praktiken (Röös m.fl., 
2016; Seves m.fl., 2017; Westhoek m.fl., 2014). Andra artiklar menade dock att en 
växtbaserad kost inte nödvändigtvis automatiskt är bättre för klimatet i de fall den utgörs av 
starkt processade köttsubstitut eller vegetabilier som belastat klimatet i andra delar av världen 
(Chai m.fl., 2019; Werner m.fl., 2014), exempelvis avokado och mandel som kräver mycket 
vatten vid produktion. Utöver detta är den information som finns att tillgå om NDMAs miljö- 
och CI ofullständig (Mäkinen m.fl., 2016; Röös m.fl., 2016). Antalet studier som jämför CI 
för mjölk och NDMA är enligt Röös m.fl. (2016), men även utifrån resultatet från denna 
uppsats, mycket få. Trots att LCA antagligen är den för tillfället vedertagna metoden för att 
beräkna ett livsmedels CI (Röös, 2012) så är den dyr att genomföra, föränderlig (Florén m.fl., 
2015; Röös, 2012) och har därför enbart brukats på en liten del av alla livsmedel på 
marknaden (Röös, 2012). Används metoden på rätt och samma sätt av samtliga aktörer, samt 
grundar sig på data av hög kvalitet, så skulle den dock kunna vara en stor hjälp för att 
identifiera var i produktkedjan det behövs störst förändring för att minska utsläppen och 
därmed CI för flera livsmedel.  
 
Olika länder har olika resurser och förutsättningar (Rosa, 2017), vilket gör att en aspekt för 
klimatet kanske är av stor vikt i ett land men mindre kritiskt för ett annat. Vattenanvändning 
är sådant exempel, då vattenförsörjningen i Sverige inte hittills har varit ett stort problem för 
lantbruket. I andra delar av världen kan det dock vara en mycket kritisk aspekt, och då blir 
vattenanvändning ett viktigare mått i den LCA man genomför (Wallman m.fl., 2013). 
Sveriges konsumtion orsakar avsevärt högre GHGE i jämförelse med övriga länder i EU 
(Kuylenstierna m.fl., 2019) vilket kan tala för att CO2e borde vara en viktig variabel att titta 
på i en LCA som genomförs i Sverige. Det är dock viktigt att komma ihåg att Sverige 
importerar mycket livsmedel, vilket medför belastning på klimatet i andra delar av världen 
(Rosa, 2017; Wallman m.fl., 2013). Skulle Sveriges konsumtion istället uteslutande utgöras 
av livsmedel som producerats i Sverige så skulle GHGE vara betydligt lägre, eftersom 
svenskt jordbruk har låg CI sett till användning av bekämpningsmedel, kväve- och 
fosforläckage samt GHGE (Kuylenstierna m.fl., 2019). Det är med andra ord viktigt att skilja 
på produktion och konsumtion i detta sammanhang, eftersom Sveriges konsumtion belastar 
klimatet mer än den inhemska produktionen.  
 
Kuylenstierna m.fl. (2019) menar att den delade uppfattningen om hur hållbar utveckling ser 
ut och ska uppnås beror på de olika aktörernas synvinklar. Det finns olika faktorer som bidrar 
till att den nuvarande livsmedelsproduktionen ej är hållbar, såsom urbanisering, 
temperaturförändring och den globaliserade handeln. Dessa faktorer är dock inte beständiga 
utan kan ändras, och det kan dessutom framkomma nya klimatproblem- som lösningar i 
framtiden. Vidare menar Kuylenstierna m.fl. (2019) att det därför är viktigt att analysera vilka 
svårigheter- och möjligheter som kan utspela sig i framtiden så att robusta handlingsplaner 
för hållbar utveckling kan förberedas för samtliga scenarier.  

5.1.2 Näringstäthet  
När ND beräknas på olika sätt och med hänsyn till olika näringsämnen så skiljer sig resultatet 
för vilket livsmedel som har högst ND. Ett ND-värde som har tagit hänsyn till många 
näringsämnen, eller endast innehållet av näringsämnen som uppnår en viss % av 
rekommenderat intag, kommer vara till fördel för livsmedel som innehåller många olika 
näringsämnen eller livsmedel som innehåller stora mängder av vissa näringsämnen. ND är ett 
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mått på mängden näring i förhållande till exempelvis energi eller rekommenderat intag 
(Nordic Nutrition Recommendations, 2012), men när man endast ser till ND i enskilda 
livsmedel kan bilden av vilka livsmedel som är bra och dåliga bli snedvriden. ND i 
förhållande till CI bör ses till kosten i helhet för att få en rättvis bild, inte till de enskilda 
komponenterna i kosten. Med det sagt så finns det fördelar med livsmedel som har ett högre 
näringsinnehåll i förhållande till energimängd. En aspekt är att vi blir fler och fler människor, 
och livsmedel med högre ND kan då med större chans säkerställa näringsbehovet hos 
befolkningen med de resurser för livsmedelsproduktion som finns. Livsmedel med högre ND 
är generellt också bättre för hälsan (Ritchie m.fl., 2018). För att komma upp i samma 
näringsinnehåll behöver livsmedel med låg ND intas i större mängd och med det även riskera 
att resultera i ett högre energiintag än vad kroppen behöver. Den ökade förekomsten av 
kostrelaterade sjukdomar i samhället kommer dock inte att lösas av enskilda livsmedel, 
eftersom relationen mellan samhällets matvanor, CI och näringsinnehåll är mer komplex 
(Lindgren m.fl., 2018). ND bör beräknas utifrån rekommenderade intag av olika 
näringsämnen från fastställda näringsrekommendationer, vilket enligt kostråden för 
närvarande är 2-5 dl mjölkprodukter per dag (Livsmedelsverket, u.å.-c). Med andra ord 
kommer värden på ND variera mellan länder, beroende på de lokala 
näringsrekommendationerna.  
NDMAs lämplighet som substitut för komjölk ur ett näringsperspektiv har ifrågasatts i de 
inkluderade artiklarna i denna studie, trots att energiinnehållet och förekomsten av flera 
vitaminer till synes är likvärdigt eller högre i berikade NDMA. Mjölk är dock en viktig källa 
för ett stort antal naturligt förekommande näringsämnen med god biotillgänglighet, som, med 
den forskning som finns att tillgå idag, inte helt kan säkerställas med på samma sätt av 
berikning i NDMA (Mäkinen m.fl., 2016; Scholz-Ahrens m.fl., 2020; Singhal m.fl., 2017). 
Framför allt värt att lyfta är kalcium, och dess roll för växande barn och ungdomar men även 
för upprätthållandet av den vuxna människans skelett (Scholz-Ahrens m.fl., 2020). Enligt 
Seves m.fl. (2017) går det dock att minska på mjölkkonsumtionen till fördel för berikade 
NDMA utan att riskera näringsbrist. Det ska också tilläggas att det i artiklarna även 
förekommer negativa hälsoaspekter av mjölkkonsumtion. De mättade fettsyrorna i mjölk med 
högre fetthalt kan utgöra en risk för ett förhöjt kolesterolvärde samt öka risken för exempelvis 
hjärt- och kärlsjukdomar (Singhal m.fl., 2017; Werner m.fl., 2014). Livsmedelsverket 
rekommenderar i svenska kostråden ett minskat intag av mättat fett, och föreslår därför magra 
mjölkprodukter framför feta (Livsmedelsverket, 2017). Andra artiklar visade motsägelsefullt 
att mjölkkonsumtion skulle kunna minska risken att drabbas av en rad olika hälsoproblem, 
däribland hjärt- och kärlsjukdomar (Scholz-Ahrens m.fl., 2020). Detta styrks i en artikel av 
Smedman & Lindmark-Månsson (2015) som även menar att konsumtion av mjölkprodukter 
är ett enkelt sätt att få i sig många olika näringsämnen. För att näringsmässigt jämföra mjölk 
och växtbaserade alternativ så är mjölk ett livsmedel med högt innehåll av många olika 
näringsämnen som inte återfinns naturligt i NDMA. Dessa näringsämnen kan dock 
förekomma naturligt i andra livsmedel som gör att en kost i helhet kan uppfylla 
näringsrekommendationerna både med och utan mjölk. Kosten kommer dock behöva ha olika 
komposition beroende på vilken dryck som används.  
 

5.1.3 Förhållandet mellan klimatpåverkan och näringstäthet 
Livsmedelsverket rekommenderar ett intag av 2-5 dl mjölkprodukter per dag, men samtidigt 
rekommenderas NDMA som ett mer miljövänligt alternativ till mjölk (Livsmedelsverket, u.å.-
c; Smedman & Lindmark-Månsson, 2015). De svenska kostråden grundar sig i 
rekommendationer för en näringsriktig kosthållning som främjar hälsan, men det är samtidigt 
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viktigt att ta hänsyn till vilken CI kosten har med hänsyn till de miljömål som vi har att 
förhålla oss till.  
 
Näringsinnehåll sätts i förhållande till CI i fem av de i resultatet inkluderade artiklarna, och 
det som samtliga av dessa visar på är att ett livsmedel som har hög påverkan på klimatet kan 
ha ett näringsinnehåll som, på ett sätt kan “väga upp” för de utsläpp som sker vid produktion. 
Exempelvis har många av de livsmedel med väldigt låg CI också ha ett väldigt lågt 
näringsinnehåll, vilket innebär att de livsmedlen inte själva kan utgöra en stor del av kosten 
ur ett hälsoperspektiv. Åt andra hållet behöver de livsmedel som har både hög CI och hög ND 
kanske endast intas i liten mängd för att uppnå ett högt intag av näring. De artiklar som har 
jämfört ND med CI har alla jämfört olika mått på ND med g CO2e, och resultaten har varierat 
beroende på hur ND har beräknats.  
Drewnowski m.fl. (2015) jämförde g CO2e per 100 kcal utifrån två mått på ND där det enda 
(ND-6) baserades på 6 olika näringsämnen och det andra (ND-15) baserades på 15 olika 
näringsämnen. I båda fallen fanns det ett positivt samband mellan ND och g CO2e. Med 
andra ord så är näringsinnehållet i livsmedel enligt Drewnowski m.fl. (2015) sammankopplat 
med hur stor CI samma livsmedel har.  
I Smedman m.fl. (2010) baserades värdet på ND för 8 olika drycker (där bl.a. mjölk, 
havredryck och sojadryck ingick) på 21 näringsämnen som sedan sattes i relation mot 
rekommenderat intag enligt NNR. Detta jämfördes därefter med g CO2e.  
 
Mjölk var den dryck som hade högst ND (53,8) men också bland de drycker som hade högst 
värde på g CO2e (99). Om dessa värden jämförs med sojadryck (ND 7,6; g CO2e 30) och 
havredryck (ND 21; g CO2e 21) så styrker det resultaten från Drewnowski m.fl. (2015) om 
sambandet mellan ND och CI i livsmedel. Smedman m.fl. (2010) satte dock även värdena 
mot varandra i NDCI-indexet, vilket visade att mjölk har hög ND i förhållande till CI i 
jämförelse med sojadryck och havredryck. Werner m.fl. (2014) använder sig av en liknande 
formel som Smedman m.fl. (2010) för att beräkna förhållandet mellan ND och CI, men i 
Werners formel tas endast de näringsämnen som uppfyller >15% av rekommenderat intag i 
beaktning, jämfört med Smedman m.fl. (2010) som har satt begränsningen till de 
näringsämnen som uppfyller >5% av rekommenderat intag. Den beräkning som endast tar 
med näringsämnen som uppfyller >15% av rekommenderat intag kommer att få ett lägre 
värde på ND för de livsmedel som innehåller liten mängd av många olika näringsämnen (se 
tabell 2). Med detta i ryggen kan det konstateras att mer forskning och kalibrering av 
beräkningsmetoder behövs.  

5.2 Kunskapsluckor och framtida forskning 

5.2.1 Hållbarhet och klimatpåverkan 
Enligt Kuylenstierna m.fl. (2019) enas aktörer om att arbetet mot en hållbar utveckling är av 
största vikt, men olika uppfattningar finns om vad ett hållbart samhälle innebär och hur det 
ska uppnås. Agenda 2030 menar att hållbarhet bör ses ur ekonomiska, sociala och 
miljömässiga dimensioner simultant (Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, 
2020). Även inom Sveriges miljökvalitetsmål finns det mål utifrån dessa tre dimensioner. 
Detta gör att uppfyllandet av ett mål ibland kan bli på bekostnad av ett annat. Att byta ut 
mjölk mot växtbaserade alternativ kan exempelvis begränsa CI, men det kan även vara 
ogynnsamt för den biologiska mångfalden (Livsmedelsverket, u.å.-a) vilket får implikationer 
sett utifrån en miljömässig dimension. Personer med olika socio-demografiska tillhörigheter, 
sjukdomstillstånd eller preferenser är ytterligare faktorer som behöver tas hänsyn till när 
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hållbarhet diskuteras. Mjölk en viktig del av den svenska matkulturen och arbete med 
mjölkkor bidrar till en levande landsbygd och småskalig produktion. Mjölk är en viktig 
näringskälla för växande individer som är lättillgänglig och ekonomiskt besparande. För 
personer som äter en växtbaserad kost eller mjölkproteinallergiker kan NDMA vara en 
mycket viktig källa till näringsämnen och en bra ersättning till mjölkprodukter i matlagning. 
Detta är viktiga aspekter även för den sociala dimensionen. Vidare är produktionen av 
mjölkprodukter en viktig inkomstkälla för Sverige (Kuylenstierna m.fl., 2019) och har därför 
en viktig roll för den ekonomiska dimensionen. Det råder brist på forskning om vad hållbar 
konsumtion egentligen innebär (Kamb m.fl., 2019) och det är viktigt att framtida forskning 
inom detta område tar alla dessa dimensioner i beaktning (Svenska och internationella 
klimatmål, 2017).  
 
Det lättaste sättet för Sverige att uppnå de globala klimatmålen skulle vara att helt stänga ner 
samtlig produktion och importera allt vi konsumerar istället. I teorin skulle detta innebära att 
Sverige nollställer sina utsläpp, även om det i praktiken innebär att utsläppen bara flyttas till 
andra länder istället. LCA är ett viktigt verktyg för klimatberäkning men besitter i dagsläget 
brister då många viktiga faktorer, exempelvis produktion i andra länder, exkluderas till följd 
av metodens systembegränsningar eller för att dokumentationen i andra länder är bristfällig. 
Detta kan generera missvisande klimattal (Röös, 2012). Sverige importerar redan idag 
mycket livsmedel från andra länder och orsakar därför CI i andra delar av världen 
(Kuylenstierna m.fl., 2019). CI från svensk mjölkproduktion fångas exempelvis till stor del 
upp i en LCA, eftersom svensk mjölkproduktion till största del sker inom Sveriges gränser, 
till skillnad från en importerad sojadryck, där produktionen till största del sker i andra länder. 
Andra viktiga aspekter av miljöpåverkan, snarare än CI, som ej beaktas i LCA och som 
saknar vedertagna beräkningsmetoder är förändring i markens kollagring, påverkan på den 
biologiska mångfalden eller förändring av landanvändning (Livsmedelsverket, u.å.-a; 
Wallman m.fl., 2013). Ett exempel på detta är sojaodlingen i Brasilien som indirekt har stor 
CI. Den globala efterfrågan på livsmedel som är beroende av foder och som ofta innehåller 
soja, har orsakat skövling av regnskog i Brasilien till förmån för sojaodlingar. Förändring av 
markanvändning ger upphov till GHGE och påverkar den biologiska mångfalden (Florén 
m.fl., 2015). Dessutom kan stora mängder bekämpningsmedel behövas vid sojaodlingen 
(Wallman m.fl., 2013). För denna aspekt av produktionen finns ingen vedertagen metod att 
beräkna CI, och därför exkluderas detta ofta i LCA vilket kan utgöra en mycket stor felkälla 
för klimattalen (Kuylenstierna m.fl., 2019; Livsmedelsverket, u.å.-a; Röös, 2012; Wallman 
m.fl., 2013). Givet detta bör metoder utvecklas i framtiden för att inbegripa en mer 
heltäckande bild för att kunna se till andra aspekter, exempelvis vad som fanns på marken där 
sojaodlingarna finns idag och ha med det i beräkningen av ett livsmedels klimattal. 
Tilläggningsvis är LCA en dyr metod som av kostnadsskäl kan begränsa tillgänglig 
information om de livsmedel som finns på marknaden och kan försvåra för konsumenter att 
göra medvetna val (Röös, 2012). En tanke skulle kunna vara att kostnaden för att genomföra 
en LCA för sina produkter subventioneras för att möjliggöra för fler aktörer att kunna 
beräkna CI på ett transparent sätt med väldokumenterad och pålitlig data. 
 
Förhållandet mellan miljö och klimat kan exemplifieras i både Agenda 2030 och de svenska 
miljökvalitetsmålen där begreppet miljö omfattar samtliga delmål och där klimatmålen utgör 
en del av det hela (Rosa, 2017; Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen, 2020). 
Även om CI går att behandla separat, genom att exempelvis beräkna GHGE, så ingår CI som 
en del av den större påverkan på miljön. Den integrerade relationen har likaså framgått i 
uppsatsens resultat där klimat och miljö i många fall har behandlats tillsammans. Av denna 
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anledning inkluderades även de studier som mätt miljöpåverkan i helhet snarare än CI i 
synnerhet, då dessa aspekter visade sig vara starkt beroende av varandra.  

5.2.2 Näringstäthet 
För att NDMA ska kunna användas som ett näringsmässigt ekvivalent alternativ till mjölk 
behöver näringsinnehållet förbättras. I dagsläget når <5 näringsämnen i exempelvis sojadryck 
och havredryck upp till minst 5% av rekommenderat intag, jämfört med mjölk där 8 
näringsämnen uppnår minst 5% av rekommenderat intag (se tabell 2) (Nordic Nutrition 
Recommendations, 2012). Trenden visar att konsumtionen av NDMA troligtvis kommer att 
öka (Livsmedelskonsumtion och näringsinnehåll, 2019), vilket även innebär att behovet av 
näringsriktiga NDMA kommer att bli större för att säkerställa näringsintaget hos de som 
väljer ett växtbaserat alternativ framför mjölk. Idag sker berikning av NDMA i många länder, 
och NDMA som berikas kan i förekommande fall innehålla mer av vissa näringsämnen, 
exempelvis vitamin B12, än mjölk. Studier indikerar dock att biotillgängligheten för 
näringsämnen som berikats är sämre än när samma ämnen förekommer naturligt i livsmedel. 
En kartläggning om exakt hur bra eller dålig biotillgängligheten är i NDMA finns dock inte, 
och för att säkerställa vad som behöver förbättras behöver problemet först specificeras. För 
att mjölk och NDMA ska kunna vara näringsmässigt likvärdiga skulle framtida forskning 
behövas för hur man, förutom näringsinnehållet, även säkerställer biotillgängligheten för 
berikade näringsämnen i NDMA. Utöver detta kan det även diskuteras kring 
vitaminberikning av mat ur flera aspekter, inte minst när det kommer till hållbarhet och 
hållbar konsumtion. Produktionen och hanteringen av berikningsmedel påverkar klimatet, 
och även detta borde inkluderas i beräkningarna.  
 
Mjölkbranschen är också i förändring, med fler gårdar som lägger ner och trots det 
produceras nästan samma mängd mjölk. Enligt Jordbruksverkets statistik har mängden mjölk 
som en ko producerar per år gått från ca 4000 liter år 1970 till närmare 8700 liter år idag. 
Detta ifrågasätts av förespråkare för en växtbaserad kosthållning, då det kan riskera att hota 
den goda djurhållning som Sverige är känd för (Lindström & Förbundet Djurens rätt, 2013). 
För vad händer med vår djurvälfärd om de små jordbruken övergår till större, mer industriella 
jordbruk där varje ko behöver producera mer mjölk för att möta den svenska konsumtionen? 
Frågor av denna typ besvarades inte i denna uppsats men är av vikt i framtida studier.  
 
De svenska kostråden uppmanar både till konsumtion av mjölk och NDMA som alternativ till 
mjölk (Livsmedelsverket, u.å.-c). Som tidigare nämnts i den här uppsatsen bör debatten inte 
vara så svart och vit som media framställer den, som att det finns två alternativ: att dricka 
mjölk eller att inte göra det. För att skapa förutsättningar för god kosthållning som även är 
långsiktigt hållbar för klimatet och hälsan bör kostråden anpassas till att befolkningen idag 
inte ska kunna välja antingen eller, utan lite av varje när det kommer till mjölkprodukter och 
växtbaserade alternativ. Exempelvis skulle kanske en ny tallriksmodell kunna tas fram som 
vägledning för att visa hur kosten bör vara uppbyggd för någon som vill äta mer vegetabiliskt 
men inte helt utesluta animalier. För att kunna skapa detta behövs mer forskning som 
undersöker hur en svensk kost kan näring- och klimatanpassas både med och utan animalier.  
 
Utöver detta behövs det mer forskning om hälsoeffekterna av mjölk. Resultatet i denna 
uppsats visade på att mjölk både kunde vara både hälsofrämjande och skadligt för hälsan. 
Detta främst på grund av att animalier innehåller en stor andel mättat fett i jämförelse med 
växtbaserade produkter (Singhal m.fl., 2017; Werner m.fl., 2014). Samtidigt finns det en 
växande debatt om mjölkens food matrix (näringsmatris), vilket är den komplexa strukturen 
av näringsämnen i ett livsmedel. Detta är avgörande för biotillgängligheten av näringsämnena 
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och följaktligen effekten på hälsan. Forskning visar att fettsyrorna i mjölken kan vara 
hälsofrämjande tack vare den näringsmatrisen som de är en del av. Vidare menas att trots det 
näst intill identiska näringsinnehållet som NDMA och mjölk kan ha så besitter ändå NDMA 
inte samma biotillgänglighet, vilket kan bero på att näringsmatriserna skiljer sig (Thorning 
m.fl., 2017). Mer forskning inom området krävs för att framtida kostrekommendationer kan 
ta hänsyn till dessa aspekter. Som tidigare nämnt är mjölk är hälsofrämjande för att det 
innehåller många näringsämnen, däribland kalcium som krävs för skelettets uppbyggnad 
framför allt hos barn som växer men även hos vuxna för att upprätthålla skelettets funktion 
(Scholz-Ahrens m.fl., 2020). Och om mjölk kan drickas i måttlig mängd utan att riskera 
eventuell hälsofara är det viktigt att undersöka var gränsen går för barn respektive vuxna för 
när konsumtionen riskerar att bli skadlig och hur detta skiljer sig åt för mjölk med olika 
fetthalter. En oproportionerligt stor mjölkkonsumtion hos yngre barn kan exempelvis utgöra 
risk för minskat intag av andra livsmedel och och därmed viktiga näringsämnen i kosten. 
Exempelvis kan ett stort intag av kalcium hämma upptaget av järn (Lönnerdal, 2010). Denna 
aspekt är inte något som behandlas i den här uppsatsen, men var gränserna går behöver 
identifieras för framtida kostråd. 

5.2.3 Förhållandet mellan klimatpåverkan  och näringstäthet  
Som resultatet visade är sambandet mellan CI och ND för livsmedel, och framför allt mjölk, 
ett tämligen orört område. Många av de inkluderade artiklarna och metoderna som användes 
såg dessutom till g eller kg produkt istället för ND när livsmedels CI undersöktes, vilket kan 
ge en snedvriden bild när ett livsmedel ska granskas. Växtbaserade alternativ hade generellt 
lägre CI än mjölk men även lägre mängd näringsämnen per 100 g. För att nå upp i till samma 
näringsinnehåll som mjölk skulle därför en större mängd vegetabilier behöva konsumeras. 
Därför skulle detta trots allt kunna riskera att resultera i högre CI i slutändan (Werner m.fl., 
2014).  
Eftersom det finns ett positivt samband mellan CI och ND (Drewnowski, 2018) så kan det 
vara problematiskt, ur ett hållbarhetsperspektiv, att ha en kost bestående av enbart livsmedel 
med hög ND. Det kan dock också vara problematiskt ur en näringsmässig aspekt att endast 
äta livsmedel med låg CI, eftersom dessa även har lägre ND enligt resultatet av denna 
scoping review. 
Samma problematik lyfts i de svenska och internationella klimatmålen där arbetet mot att 
uppnå ett mål kan äventyra chansen att uppnå ett annat, i detta sammanhang målet Begränsad 
klimatpåverkan på bekostnad av målet God hälsa (Svenska och internationella klimatmål, 
2017). Utifrån resultatet i denna scoping review förefaller även NDCI-indexet (Drewnowski 
m.fl., 2015; Smedman m.fl., 2010; Werner m.fl., 2014) som det enda mått som gör ett 
närmande till att kunna hantera det komplexa samband som finns mellan CI och ND. 
Området är dock fortfarande outforskat och behöver ges större utrymme i debatten och 
forskningen. Internationellt vedertagna metoder för att beräkna detta samband behöver 
utformas så att arbetet mot en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen kan ske i 
enlighet med de multidimensionella aspekterna av Agenda 2030. Det är viktigt att se till CI 
och ND för kosten i helhet, eftersom man inte kan överleva på bara en typ av livsmedel.  
 

5.3 Metoddiskussion  

5.3.1 Scoping reviews 
Scoping reviews görs i syfte att kartlägga eller syntetisera evidens för ett specifikt ämne samt 
identifiera eventuella kunskapsluckor där mer forskning behöver genomföras. Genom att 
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genomföra en scoping review får man en överblick av det valda forskningsområdet, men 
överblicken blir ofta bredare än vid en systematisk litteraturöversikt (Tricco m.fl., 2018). 
Om man jämför scoping reviews med en systematisk litteraturöversikt är scoping reviews inte 
begränsade till att syntetisera resultat från enbart kvantitativa studier med hög evidens. 
Eftersom scoping reviews kan kartlägga resultat från många olika typer av studier (Peters 
m.fl., 2015) är det en bra metod för många av de tvärvetenskapliga frågeställningar som ofta 
ställs inom kostvetenskapen som vetenskaplig disciplin. I denna scoping review har 
majoriteten av artiklarna varit kvantitativa studier, men möjligheten att ta med även 
kvalitativa studier har diversifierat resultatet. Metoderna för datainsamling i de inkluderade 
artiklarna varierade, vilket gör att en statistisk syntes av data inte skulle resultera i något 
användbart resultat.  
Det fanns många svårigheter i att hitta artiklar som kunde inkluderas i resultatet enligt de 
fastställda kriterierna för inklusion och exklusion. Detta på grund av att det fanns många 
artiklar som handlade om CI i förhållande till näringsinnehåll mer övergripande än specifikt 
för vissa livsmedelsgrupper, exempelvis mjölk. Det finns även ett antal artiklar som enbart 
fokuserade på antingen CI eller näringsinnehåll, men där resultaten ej var applicerbara för 
denna studie eftersom de inte levde upp till inklusionskriterierna.  
Ofta genomförs scoping reviews av ett forskarteam och personer som är utbildade inom 
litteratursökning ingår vid studiens genomförande. När ett forskarteam med tvärvetenskaplig 
komposition genomför en scoping review så kan olika författare se artiklar och resultat ur 
olika perspektiv och bidra till en bred diskussion. Utöver att författarna i den här uppsatsen 
var få, var dessutom båda författarna ovana vid metoden och avsaknaden av begränsande 
riktlinjer har gjort att uppsatsens struktur inspirerats av, utöver riktlinjer och 
handledningsdokument, andra uppsatser på samma vetenskaplig nivå tillgängliga via Digitala 
Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Många av de publicerade uppsatserna som skrivits på samma 
vetenskapliga nivå som denna har följt PRISMAs riktlinjer, men ej samma struktur, varpå ett 
aktivt val att frångå PRISMAs struktur har gjorts (se tabell 2) för att i större utsträckning 
kunna följa den studiehandledning som institutionen bistått med.  
Eftersom scoping reviews är en metod som kontinuerligt uppdateras med nya riktlinjer och 
ramverk så kan utformningen variera. Detta har tagits i beaktning under arbetets gång, och 
tidigare scoping reviews på både högre och lägre vetenskaplig nivå har använts som 
vägledning vid utformningen av uppsatsens struktur, samtidigt som anvisningar från 
institutionens studiehandledning har påverkat uppsatsens olika delar, då dessa anvisningar ej 
går i linje med PRISMAs riktlinjer.   

5.3.1.1 Litteratursökning  
Sökorden borde, på grund av inklusionskriterierna, i de första sökningarna varit mer 
specificerade mot mjölk och ND för att underlätta vid granskningen av sökresultaten. Det 
krävdes ytterligare en sökning några veckor efter den första sökningen genomfördes (se 
bilaga 2) för att säkerställa att alla artiklar inom ämnet som uppfyllde inklusionskriterierna 
inkluderades. Ett sätt att uppnå en mer specificerad sökning hade varit att genomföra en mer 
omfattande pilotsökning i förväg, för att lättare identifiera och avgränsa applicerbara sökord 
tidigt. Litteratursökningen borde också ha genomförts ännu mer strukturerat, med ett 
tydligare dokumenterat tillvägagångssätt, för att säkerställa att all litteratur på området täcktes 
vid det första söktillfället. Istället för att göra flera sökningar med olika sökord i de olika 
databaserna borde en och samma sökning utvecklats och byggts på enligt det exempel som 
återges i PRISMA-ScR. När detta uppmärksammades av författarna var det på grund av 
bristande resurser ej längre möjligt att göra om litteratursökningen från början. Om 
litteratursökningen genomförts av en bibliotekarie med adekvat kunskap inom 
litteratursökningar är det möjligt att resultatet och inkluderade artiklar blivit annorlunda. 
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Detta får ses som en felkälla, och exakt hur det påverkat resultatet är svårt att säga utan en ny 
litteratursökning som genomförts av just någon utbildad. En ytterligare brist i undersökningen 
är att den endast genomfördes av två personer, vilket är minimum enligt PRISMAs riktlinjer.  

5.3.1.2 Scoping review-protokoll 
För scoping review-protokollet följdes PRISMAs riktlinjer för scoping review-protokoll 
(Tricco m.fl., 2018) tillsammans med handledning från JBI Reviewers Manual (Peters m.fl., 
2015). För ytterligare förslag på formuleringar och exempel togs inspiration från protokoll 
registrerade vid BMJ Open (Coast m.fl., 2019; Jolley m.fl., 2017). Forskningsfrågorna i 
protokollet skiljer sig från syftet i den slutliga uppsatsen, detta eftersom syftet omformulerats 
efter bearbetning av resultat och diskussion för att bättre stämma överens med den röda 
tråden i uppsatsen. Detta är en felkälla, eftersom litteratursökningen har baserats på de 
frågeställningar som står i protokollet, och inte på uppsatsens slutgiltiga syfte. En mer 
genomförlig pilotsökning borde ha gjorts utifrån de ursprungliga frågeställningarna för att 
redan i protokollet kunna ha ett färdigformulerat syfte till uppsatsen. Protokollet hade kunnat 
uppdateras allt eftersom litteratursökningen genomfördes för att bättre stämma överens med 
resultaten, men eftersom ett scoping review-protokoll enligt riktlinjerna ska skrivas innan 
studien (Peters m.fl., 2015, 2020; Tricco m.fl., 2018) har protokollet ej uppdaterats, trots att 
det under omständigheterna (att författarna är oerfarna inom metoden) kanske skulle ha 
kunnat anses tillåtet. Det optimala hade varit om protokollet ersatt det uppsats-PM som 
lämnades in inför skrivandet av uppsatsen. Protokollet hade då kunnat granskas av fler 
personer och gett uppsatsen en tydlig riktning från början.  

5.3.1.3 Presentation av resultatet 
I tabell 2 presenterades de inkluderade artiklarna i kronologisk ordning. I många scoping 
reviews är det vanligt att gruppera artiklar efter liknande resultat eller metoder, vilket alltså 
inte har gjordes i denna studie. Detta för att resultatet från artiklarna, enligt författarna, inte så 
naturligt kunde grupperas, eftersom många av artiklarna hamnade i flera olika grupper och 
för att en kronologisk presentation kunde visa på utvecklingen inom detta område. Endast 
artiklar från 2010-2020 inkluderades, och hela tidsspannet är representerat i resultatet. Om 
artiklarna hade varit fler hade det troligtvis dock fallit sig mer naturligt och underlättat för 
läsaren att presentera resultatet i grupperingar istället för kronologiskt.  

5.3.1.4 Andra sätt att genomföra scoping reviews 
Som tidigare nämnt finns det flera olika riktlinjer som kan följas vid utförande av en scoping 
review, och i den här uppsatsen har PRISMA-ScR använts som grund med ytterligare 
vägledning från JBI Reviewers manual och Folkhälsomyndighetens handledningsdokument. 
En annan riktlinje som nämndes i metoddelen av den här uppsatsen, och som PRISMA-ScR 
grundar sig i, är Levac m.fl. (2010) som har en checklista byggt på sex steg jämfört med 
PRISMA-ScR som består av 27 punkter. Det sista och sjätte steget i riktlinjerna av Levac 
m.fl. (2010) är Consultation (konsultation) och är ett frivilligt steg som bygger på att inhämta 
åsikter från olika aktörer. I det här fallet hade sådana aktörer kunnat vara Livsmedelsverket, 
personer med mjölkproteinallergi eller personer som äter en växtbaserad kost, någon som 
jobbar inom mjölkindustrin och/eller med NDMA. Informationen som samlas in kan sedan 
integreras i diskussionen av den genomförda kartläggningen för att få ytterligare bredd i 
studien. Om tid och resurser hade funnits hade detta varit ett bra tillskott till denna uppsats, 
eftersom författarna var få och ytterligare perspektiv från utomstående aktörer hade bidragit 
till en annan förståelse inom ämnet. Om denna studie genomförts utifrån riktlinjer från Levac 
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m.fl. (2010) hade utformningen blivit annorlunda, eftersom de riktlinjerna är mindre 
specificerade jämfört med PRISMA-ScR (Tricco m.fl., 2018). Detsamma gäller om 
riktlinjerna från Arksey & O’Malley (2005), som är de första vedertagna riktlinjerna för 
scoping reviews, hade använts eftersom även dessa är mindre specificerade än PRISMA-ScR 
och endast består av fem steg.   
 

5.4 Uppsatsens resultat i relation till kostvetare och dietister 
Efterfrågan på växtbaserade alternativ till animaliska produkter blir allt större från både 
konsumenter, grossister och restauranger (Haas m.fl., 2019), och utbudet ökar med fler 
alternativ på marknaden (Fuentes & Fuentes, 2017). De som arbetar inom nutrition och kost 
kommer ställas inför en stor utmaning nu, när efterfrågan på hållbara matsedlar ökar i skolor, 
på arbetsplatser och inom vården. Eftersom animaliska produkter har en större påverkan på 
klimatet än vegetabilier är övergången till en kost baserad på en större del vegetabilier 
nödvändig, men det måste ske på rätt sätt för att säkerställa hög näringskvalitet i kosten för 
alla konsumentgrupper. Detta gäller utöver animalier i helhet även för mjölk specifikt, 
eftersom mjölkprodukter idag står för en stor del av det dagliga intaget av kalcium, och det är 
en av de vanligaste dryckerna i Sverige. De svenska kostråden rekommenderar ett dagligt 
intag av mjölkprodukter (mjölk, yoghurt eller fil), och detta kan i dagsläget inte direkt 
ersättas av vegetabiliska alternativ eftersom dessa inte har ett likvärdigt näringsinnehåll. Vem 
man ger kostråd till kommer att påverka hur rekommendationerna ser ut, då vissa människor 
av medicinska, ideologiska eller livsstilsrelaterade anledningar inte har möjlighet att 
applicera animalier, exempelvis mjölk, i sin kost. De näringsämnen som finns i hög grad i 
animalier jämfört med vegetabilier behöver då tillgodoses på andra sätt, eller så behöver 
kostråden anpassas till att innehålla mer vegetabilier där näringsämnena förekommer, om än i 
mindre grad.  
 
Den här uppsatsen är även viktig för kostvetare och dietister för att bidra med en kartläggning 
om vilka metoder som ligger bakom de klimattal som man arbetar med. Att veta hur siffrorna 
har tagits fram är viktigt för att kunna sätta dem i relation till kostråden eller matsedlarna man 
utformar. Vid kontakt och dialog med olika aktörer, som konsumenter, politiker eller 
grossister, är det viktigt att kunna argumentera för varför en produkt bör användas istället för 
en annan, trots att åsikten från aktören skiljer sig. Liksom Röös (2012) menar är det viktigt att 
vid kostplanering inte vara ensidig för antingen näringsinnehåll eller CI separat, utan att ta 
hänsyn till dessa tillsammans inklusive övriga miljöaspekter. Om man som kostvetare jobbar 
med exempelvis just menyplanering- eller utveckling är detta viktig kunskap att ha med sig. 
Att förstå metoderna bakom siffrorna ger också ökade förutsättningar att kunna vara 
källkritisk mot litteratur som beskriver livsmedel eller kost som hållbart, eftersom den här 
uppsatsen visar på att hållbarhet kan antyda till flera olika aspekter, både inom klimat och 
hälsa.  

6. Slutsats 
Denna scoping review visade att högre ND i regel även innebar högre påverkan på klimatet. 
Mjölk hade högre ND än växtbaserade alternativ, både avseende mängd av olika 
näringsämnen och proteinkvalitet, vilket även innebar att mjölk hade högre CI än 
växtbaserade alternativ. Den vanligaste metoden för att mäta CI för mjölk och växtbaserade 
alternativ var GHGE mätt i g CO2e och den vanligaste metoden att mäta ND var olika former 
av proteinkvalitet. Endast en metod förekom i artiklarna som mätte förhållandet mellan 
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variablerna, NDCI-indexet, som visade att mjölk hade lägre CI i förhållande till ND än 
NDMA i samma studie. Det fanns dock ingen, vad denna studie kunnat identifiera, 
internationellt vedertagen metod för att mäta samband eller förhållande mellan CI och ND i 
livsmedel. Frågan om vad som är mest hållbart, mjölk eller växtbaserade alternativ, är dock 
mer komplex än vad denna uppsats kunnat besvara och det finns därför mycket utrymme för 
framtida forskning, både när det kommer till hållbarhet och näringsinnehåll.  

Omnämnanden 
Stort tack till Ann-Kristin Sundin på LRF Mjölk som introducerade oss för projektet. Det har 
varit givande att få bidra till ett område där det är tydligt att det krävs mer forskning.  

Intressekonflikt 
Även om projektet har genomförts i samråd med LRF Mjölk har det ej funnits någon 
intressekonflikt för någon av författarna. Studien har ej haft någon extern finansiering. 
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Bilaga 1. Scoping review-protokoll 

Titel  
Klimatpåverkan och näringstäthet för mjölk och växtbaserade alternativ till mjölk: ett scoping 
review-protokoll 
 
Frågeställningar 

● Vilket samband finns mellan klimatpåverkan och näringstäthet för mjölk och växtbaserade 
alternativ till mjölk?  

● Hur mäts sambandet mellan klimatpåverkan och näringstäthet?  
● Vilka för- och nackdelar finns det med existerande metoder som används för att mäta 

sambandet mellan klimatpåverkan och näringstäthet?  
 
Introduktion 
Livsmedelsproduktionen innefattar framför allt negativ påverkan på miljön, i form av övergödning och 
växthusgasutsläpp, men även positiva i form av öppna landskap och rikt odlingslandskap. Målet för 
Sverige, att år 2050 uppnå ett maximalt koldioxidutsläpp på 20 miljarder ton, gör att det är av intresse 
att diskutera hur man bör gå tillväga för att minska och beakta koldioxidutsläppen från 
livsmedelsproduktionen (Livsmedelsverket, 2013). Det är dock oundvikligt att helt nollställa den 
klimatpåverkan som vår livsmedelskonsumtion resulterar i, då människan är i behov av en viss mängd 
energi och näring för att överleva. Detta sätter höga krav på vår livsmedelsproduktion. Det finns sätt 
att korrigera för livsmedelsproduktionen för att minska klimatavtrycket samtidigt som det finns vissa 
naturliga biologiska processer som ej går att undvika (Livsmedelsverket, 2013). Exempel på detta är 
biologiska processer i marken som ger upphov till lustgasutsläpp som finns oberoende människans 
leverne. Dessa blir dock betydligt större i samband med odling och produktion av mineralgödsel. 
Vidare ger idisslande djur upphov till betydligt större växthusgasutsläpp än icke-idisslande djur, 
eftersom deras matsmältning resulterar i utsläpp av metangas. Samtidigt har uppfödning av kor med 
avseende till både mjölk- och köttproduktion betydligt lägre klimatpåverkan än de kor som föds upp för 
enbart köttproduktion (Livsmedelsverket, 2013). Att vi behöver ändra hur vi äter är många överens 
om. Det är däremot viktigt att notera att det som är bra för klimatet är inte alltid det optimala ur ett 
helhetsperspektiv. Det kan till exempel vara bra att minska på nötköttsproduktionen och mängden 
idisslande djur ur ett klimatperspektiv men inte med avseende på det svenska miljömålet “ett rikt 
odlingslandskap”. Detta eftersom idisslande djur bidrar till öppna landskap och goda odlingsmarker.  
Mjölkindustrin är idag i fokus av många anledningar. Inte minst för att mjölk tillhör de vanligaste 
dryckerna i Sverige, tillsammans med läsk, juice, öl, vin och kolsyrat vatten på flaska. Ur ett 
klimatperspektiv så föreslås växtbaserad mat och dryck framför animalisk mat och dryck (Smedman 
m.fl., 2010). Debatten om växtbaserade mjölkprodukter är ständigt aktuell, då dessa bara de senaste 
åren har tagit sig in som en verklig konkurrent på marknaden av mjölkprodukter (Fuentes & Fuentes, 
2017) till följd av den ökade miljömedvetenheten hos konsumenter som har ökat efterfrågan på 
alternativ till den tidigare outbytbara komjölken. De växtbaserade produkterna presenteras som 
alternativ till den konventionella mjölken, som i många sammanhang beskrivs som ohållbar, 
ohälsosam och inte minst oetisk av förespråkare av en växtbaserad kost (Fuentes & Fuentes, 2017). 
Men de växtbaserade alternativen riktar sig inte enbart till de som äter en växtbaserad kost eller inte 
kan konsumera konventionella mjölkprodukter på grund av allergi. De riktar sig även till de som vill 
göra mer miljömedvetna val och någon gång då och då byta ut sin konventionella mjölk mot ett 
växtbaserat alternativ (Fuentes & Fuentes, 2017). Huruvida ett växtbaserat alternativ har mindre 
påverkan på klimatet är dock inte självklart. Olika växtbaserade alternativ har olika klimatpåverkan 
och vissa alternativ kan till och med ha en större klimatpåverkan än det konventionella alternativet, till 
följd av exempelvis transporter (Chai m.fl., 2019). Forskning visar att en växtbaserad kost, där 
animalier byts ut mot grönsaker, spannmål och baljväxter, har en lägre påverkan på klimatet än en 
kost som innehåller animalier. Om den växtbaserade kosten däremot är av sådan art att animalier 
byts ut till processade växtbaserade köttsubstitut är skillnaden i klimatpåverkan ej nämnvärd jämfört 
med en kost som innehåller animalier (Chai m.fl., 2019). 
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När vi börjar rannsaka valen av mjölkprodukter och i större grad byter ut traditionella alternativ mot 
växtbaserade alternativ påverkas vårt näringsintag. I en studie genomförd av Seves m.fl. (2017) 
framgår det att en kost där kött och mjölkprodukter bytts ut mot växtbaserade alternativ ökade risken 
för ett otillräckligt näringsintag av flera mikronutrienter. Kvaliteten och biotillgängligheten för 
näringsämnen i vegetabilier är också lägre, vilket innebär att personer som följer en strikt växtbaserad 
kost kan behöva komplettera sitt näringsintag med kosttillskott för att komma upp i de 
rekommenderade intagen (Seves m.fl., 2017). Med andra ord behöver medvetenheten och 
kunskapen om näringsinnehållet i kosten öka vid en övergång till en växtbaserad kost, eftersom 
klimatpåverkan mätt i CO2e/kg inte följer samma mönster som CO2e/kJ (Livsmedelsverket, 2013).  
 
Näringstäthet går idag att jämföras med klimatpåverkan i flera svenska kostdataprogram och detta 
underlättar för många offentliga aktörer att göra ett medvetet val vid planering av måltider, både ur ett 
näringsperspektiv tillika ett klimatperspektiv (Florén m.fl., 2015). Dock saknas data för många 
livsmedel när det kommer till framför allt klimatpåverkan, vilket gör att det är svårt att alltid kunna göra 
tillförlitliga bedömningar av matsedlar. 
  
Flera studier har gjorts där näringstäthet jämförs med klimatpåverkan för mjölkprodukter och deras 
vegetabiliska motsvarigheter, men till vår vetskap har ingen kartläggning av resultaten från de olika 
studierna gjorts, varpå vi anser att denna scoping review är nödvändig för att identifiera eventuella 
kunskapsluckor.  
 
Metod 
I denna review kommer riktlinjer från PRISMA-ScR och handledningsdokument från JBI Reviewers 
Manual användas för utförandet av uppsatsen (Tricco m.fl., 2018). Strukturen och upplägget kommer 
dock anpassas efter de riktlinjer som getts från institutionen. Denna scoping review genomförs av två 
författare utan tidigare erfarenhet av scoping reviews.  
 
Inklusionskriterier  
Artiklarna som väljs ut i litteratursökningen ska behandla näringsinnehåll och klimatpåverkan i framför 
allt mjölkprodukter eller deras växtbaserade motsvarigheter eller för- eller nackdelar med olika typer 
av kost där mjölkprodukter eller deras växtbaserade motsvarigheter ingår.  
Inkluderade artiklar bör primärt vara utfärdade inom gränserna för Europa. I de fall artiklar ej lever upp 
till denna begränsning men trots det erhåller resultat som är tillämpbart för Sverige kommer även 
dessa att inkluderas. Det kommer inkluderas både kvantitativa och kvalitativa studier, och i de fall 
deltagare har medverkat kommer endast artiklar där deltagarna är mellan 18-60 år inkluderas, för att 
inte få ett fokus på specifika målgrupper (e.g. äldre eller barn). Det kommer även endast inkluderas 
studier där deltagarna är friska, så att inte fokus hamnar på specifika sjukdomstillstånd eller 
behandling av dessa med hjälp av kost.  
Publikationer som kommer att inkluderas är vetenskapliga artiklar där fulltexter finns tillgängliga via de 
databaser som tillgängliggörs via Uppsala universitetsbibliotek. Det kommer även inkluderas rapporter 
från myndigheter och information på myndigheters hemsidor. Anledningen till att just dessa typer av 
publikationer har valts ut är för att denna scoping review ska kunna stå på en vetenskaplig grund och 
inte antaganden som ej grundar sig i vetenskaplig evidens.  
 
 
Strategi för litteratursökningen 
Litteratursökningen gjordes via databaser som tillgängliggjorts av Uppsala Universitet. De databaser 
som nyttjades var PubMed, Scopus och IBSS. Vanligast använda sökord var ‘vegan’, ‘dairy’, ‘dairy 
products’, ‘nutrition’, ‘nutrition value’, ‘food’, ‘healthy eating’, ‘nutrition assessment’, ‘climate’, 
‘environment’ och ‘sustainability’. I sökningen användes olika kombinationer av sökorden och 
sökresultatet begränsades till publikationer som gjorts de senaste tio åren (2010-2020). Vidare 
begränsningar av sökresultat gjordes avseende språk, dvs. enbart de som publicerades på engelska 
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och svenska. Slutligen begränsades sökningen om möjligt till de artiklarna som blivit peer-reviewed. 
Om ytterligare lämpliga sökord upptäcktes under litteraturgenomgången inkluderades även dessa i 
flödesschemat efterhand.  
 
 
Urvalsmetodik 
Utifrån sökorden och de valda databaserna gjordes sökningar individuellt av båda författarna. 
Litteratursökningen i databaser resulterade i 1308 artiklar och ytterligare 13 artiklar hittades ur 
referenslistor. Efter urval och granskning av titlar och abstract var 45 artiklar kvar som granskades i 
fulltext. Gallring efter läsning av fulltexter resulterade i att 31 fulltexter exkluderades med motivering 
(se figur 1) och 14 artiklar inkluderades slutligen i analysen.  Ett flödesschema för att redovisa olika 
steg i litteratursökningen skapades enligt PRISMAs riktlinjer (se figur 1). 
 
 
 

 
Figur 1. Flödesschema för litteratursökningen.  
 
Extraktion av data 
För att bistå läsare med deskriptiv sammanställning för vilka utdrag från valda artiklar som kan 
kopplas till syftet och frågeställningarna utformas en tabell för samtliga inkluderade referenser med 
tillhörande information. Ur publikationerna extraheras följande information: 

● författare 
● publikationsår 
● land 
● syfte 
● antal deltagare (om applicerbart) 
● metod 
● studiedesign 
● interventionens längd (om applicerbart) 
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● resultat 
● huvudfynd relevanta för denna scoping review.  

 
Det noteras även om referensen blivit inkluderad- eller exkluderad samt motivering för detta.  
  
Analys och presentation av resultat 
Resultaten kommer att deskriptivt kartläggas snarare än statistiskt analyseras. Kartläggning kommer 
göras för resultaten i de olika artiklarna och en presentation av var det finns kunskapsluckor i 
undersökningen kommer göras, exempelvis skulle en indelning av resultaten för de animaliska 
mjölkprodukterna kunna jämföras med en indelning för resultaten för de växtbaserade 
mjölkprodukterna. 
 
Presentation av resultat 
Förutom en deskriptiv presentation för kartläggningen av de sammanställda resultaten som framtagits 
kommer även, om möjligt, dessa att presenteras grafiskt i form av tabeller eller diagram. Huvudsakligt 
fokus vid presentationen av resultaten kommer att läggas på identifiering, karaktärisering och 
summering av de resultat som uppkommit i relation till syftet samt eventuella kunskapsluckor som kan 
vidare bearbetas i framtida forskning.  
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Bilaga 2.  
Redogörelse av litteratursökningens genomförande.  
 

Namn: Karin 
Databas: 
Pubmed 
Datum: 
2020-04-03 

Sökord Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #1 Nutrition assessment [MeSH 
Terms] AND dairy products 
[MeSH Terms] NOT milk, 
human [MeSH Terms] 

2010-2020 171 14 7 

 

Namn: Karin 
Databas: IBSS 
Datum: 
2020-04-03 

Sökord Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #1 Vegan AND Dairy 2010-2020 
Peer reviewed 

46 3 3 

Sökning #2 Dairy AND Carbon AND 
Nutrition 

2010-2020 
Peer reviewed 

107 5 5 

Sökning #3 (SU.exact("DAIRY 
PRODUCTS") AND 
SU.exact("NUTRITION")) 

2010-2020 
Peer reviewed 

21 2 2 

 

Namn: Karin 
Databas: 
Scopus 
Datum: 
2020-04-03 

Sökord Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #1 Vegan AND Dairy 2010-2020 120 12 5 

 

Namn: Amalia 
Databas: DiVa  
Datum: 
2020-04-04 

Sökord Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning # 1  nutrition OCH sustainability 
OCH environment sustainability 
OCH environment 

2010-2020 27 2 2 

 

Namn: Amalia 
Databas: 
Pubmed 
Datum: 
2020-04-04  

Sökord Övriga 
urvalskriterier  

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #1 (((((nutrition) AND 
(sustainability)) AND (climate)) 
AND (impact)) AND 
(environment)) AND (diet) 

2010-2020 37 6 6 

Sökning # 2 (((plant based milk) AND 
(dairy)) AND (environment)) 
AND (nutrition) 

2010-2020 71 4 2 

Sökning # 3  ((healthy eating index) AND 
(carbon footprint)) AND (food) 

2010-2020 15 3 2 

 



Bilaga 2.  
Redogörelse av litteratursökningens genomförande.  

Namn: Amalia 
Databas: 
Uppsala 
universitets- 
bibliotek  
Datum: 
2020-04-04 

Sökord Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning # 1  (non dairy OCH nutritional 
value OCH climate OCH 
impact) 

2010-2020 
Endast fulltexter 

77 7 5 

Sökning # 2 (healthy eating index OCH 
nutrition OCH environment 
OCH climate OCH diet) 

2010-2020 
Endast fulltexter 

65 3 3 

 

Namn: Amalia 
Databas: 
Scopus  
Datum: 
2020-04-04 

Sökord 
 
 

Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #1 nutritional  AND value  AND 
climate  AND impact  AND 
environment  AND  food 
 

 50 3 3 

 

Namn: Karin 
Databas: 
Scopus  
Datum: 
2020-04-22 

Sökord 
 
 

Övriga 
urvalskriterier 

Antal träffar Urval 1 Urval 2 

Sökning #114 ( ( "DAIRY"  OR  "MILK" )  AND 
( "PLANT-BASED"  OR 
"NONDAIRY"  OR  "VEGAN" ) 
AND  ( "CLIMATE"  OR 
"CARBON"  OR  "CARBON 
FOOTPRINT"  OR 
"ENVIRONMENT" )  AND  ( 
"NUTRITION"  OR 
"NUTRITIONAL 
ASSESSMENT" )  AND NOT  ( 
"HUMAN MILK"  OR  "BREAST 
MILK" ) ) 
 

2010-2020 501 5 5 

 
 



Bilaga 3. Metoder för beräkning av CI och ND 

Beräkningsmetoder för ND  

Metod Beskrivning Referenser 

ND- profiling Bedömer näringsinnehållet för given 
energimängd och syftar till att åtskilja 
närings- och energitäta livsmedel från 
varandra. Variationer av metoden 
förekom gällande antal inkluderade 
näringsämnen 

(Drewnowski, 2018; 
Drewnowski m.fl., 2015; 
Smedman m.fl., 2010) 

NRF9.3 

( )RF9.3 R IM  N = ∑
 

 
N − ∑

 

 
L  

 

Bedömer näringstätheten utifrån nio 
näringsämnen som uppmanas att 
konsumera (NR) samt tre att begränsa 
(LIM) (Drewnowski, 2018). NR 
inkluderar protein, fibrer, vitamin A- 
C- och E, kalcium, kalium, järn och 
magnesium och LIM inkluderar 
mättat fett, tillsatt socker och 
natrium.  
Beräkningen kan gestaltas enligt 
följande formel 

(Castañé & Antón, 2017) 

SAIN, LIM nutrient density score Liknar NRF9.3 med skillnaden att 
den klassificerar livsmedel till en av 
fyra näringstäthetsgrupper 

(Drewnowski, 2018; 
Drewnowski m.fl., 2015) 

PDCAAS (Protein digestible 
corrected amino acid score) 

Protein digestible corrected amino 
acid score) bedömer proteinkvaliteten 
baserat på innehållet av aminosyror 
samt dess upptagningsförmåga 

(Scholz-Ahrens m.fl., 2020; 
Schuster m.fl., 2018) 

DIAAS (Digestible indispensible 
amino acid score) 

Bedömer proteinkvaliteten baserat på 
innehållet av aminosyror samt dess 
upptagningsförmåga i nedre delen av 
jejunum  

(Singhal m.fl., 2017) 

PER (protein efficiency ratio) Räknas ut genom att dividera en 
individs kroppsmassa med totalt 
proteinintag 

(Mäkinen m.fl., 2016) 

PPV (protein productive ratio)  
 

Beräknas utifrån andelen protein som 
en enhet utgörs av dividerat med 
mängd protein som intas  

(Scholz-Ahrens m.fl., 2020).  

NPU (net protein utilization)  Motsvarar den mängd protein i 
livsmedel som behålls i kroppen efter 
konsumtion  

(Scholz-Ahrens m.fl., 2020).  
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https://www.zotero.org/google-docs/?47zFJj
https://www.zotero.org/google-docs/?47zFJj
https://www.zotero.org/google-docs/?47zFJj
https://www.zotero.org/google-docs/?8T9P75
https://www.zotero.org/google-docs/?YdscQK
https://www.zotero.org/google-docs/?Ee1SSE
https://www.zotero.org/google-docs/?Ee1SSE
https://www.zotero.org/google-docs/?eUawEE
https://www.zotero.org/google-docs/?fnSR9B


Bilaga 3. Metoder för beräkning av CI och ND 

Beräkningsmetoder för klimat- och miljöpåverkan  

Metod  Beskrivning Referenser  

GHGE 
 

Utsläpp av växthusgaser mätt i g CO2e  (Chai m.fl., 2019; 
Drewnowski, 2018; 
Drewnowski m.fl., 2015; 
Mäkinen m.fl., 2016; Röös 
m.fl., 2016; Seves m.fl., 2017; 
Smedman m.fl., 2010; Werner 
m.fl., 2014; Westhoek m.fl., 
2014) 

Landanvändning  
 

Som konsekvens av biologisk mångfald mätt i m2 
som behövs för att producera en enhet (ex. kg, 
liter) livsmedel som indikation på RBI eller som 
summan av markytan som används av såväl det 
betande djuret som till grödorna som odlas till 
djurets foder.  

(Chai m.fl., 2019; Röös m.fl., 
2016; Seves m.fl., 2017; 
Westhoek m.fl., 2014; Castañé 
& Antón, 2017) 

Vattenanvändning  Mätt i l vatten som behövs för att producera ett kg 
livsmedel  

(Chai m.fl., 2019). 

MITERRA-Europe 
model  
 

Baseras på utsläpp av kväve och växthusgaser  (Westhoek m.fl., 2014). 

Global warming 
potential (GWP)  
 

Baserades på LCA fram till gårdsgrind, utsläpp 
från transport till återförsäljare samt energiåtgång 
från tillagning  

(Castañé & Antón, 2017).  

IPCC-metodologin  
 

För att beräkna kväveoxidutsläppen från jorden  (Röös m.fl., 2016). 

ICBM-modellen  
 

Användes för att räkna ut förändring av kollagring 
i marken  

(Röös m.fl., 2016). 

USEtox  Beräknar användning av bekämpningsmedel som 
indikation på gifter i miljön  

(Röös m.fl., 2016). 

EP (eutrophication 
potential)  
 

Mätte övergödning potentialen ett visst ämne har 
med 

- ekvivalenter som referensenhetPO4  

 (Röös m.fl., 2016).  

AP (Acidification 
potential) 
 

Är ett mått på försurningspotentialen ett ämne har 
med - ekvivalenter som referensenhetSO2   

(Röös m.fl., 2016).  
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https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?hbnu1z
https://www.zotero.org/google-docs/?UgdlfA
https://www.zotero.org/google-docs/?UgdlfA
https://www.zotero.org/google-docs/?UgdlfA
https://www.zotero.org/google-docs/?5yTCVj
https://www.zotero.org/google-docs/?5yTCVj
https://www.zotero.org/google-docs/?UgdlfA
https://www.zotero.org/google-docs/?H1kxtq
https://www.zotero.org/google-docs/?ASeeTr
https://www.zotero.org/google-docs/?N3pMhP
https://www.zotero.org/google-docs/?Gfjfum
https://www.zotero.org/google-docs/?ViECnM
https://www.zotero.org/google-docs/?Q48AIR
https://www.zotero.org/google-docs/?t5ut7f
https://www.zotero.org/google-docs/?VoLKhb


Bilaga 3 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelning mellan författare 
 

 Arbetsfördelning (%) 

 Karin Amalia 

Planering av 
undersökningen och 
uppsatsarbetet 

50 50 

Litteratursökning 50 50 

Datainsamling 50 50 

Analys 50 50 

Skrivandet av uppsatsen 50 50 

 
 
Arbetsfördelningen under uppsatsen har varit jämn, och i huvudsak har båda författarna lagt 
lika ner lika mycket tid på alla delar. Karin tog dock extra ansvar för metod och material, och 
Amalia tog extra ansvar för miljömålen, vilket resulterade i att fördelningen blev annorlunda 
för de delarna av uppsatsen. Uppsatsskrivarna har läst varandras texter för att båda vara 
insatta i alla delar av uppsatsen under arbetets gång.  
När det kommer till kontakt med handledare så har båda uppsatsskrivarna varit delaktiga via 
mail och under digitala möten.  
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