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SAMMANFATTNING 

Global uppvärmning och klimatförändringar till följd av utsläpp av 
växthusgaser är problem som behöver hanteras av världsledare, 
nationer, organisationer och medborgare världen över. Sveriges 
offentliga konsumtion står för omkring 20% av landets totala 
nationella växthusgasutsläpp. Mat i allmänhet står för en betydande 
del av denna offentliga konsumtion.  

I denna studie undersöker vi offentlig konsumtion i Stockholms 
Stad och utvärderar huruvida olika gymnasieskolor skiljer sig åt 
sett till genomsnittligt växthusgasutsläpp. Vi diskuterar även 
huruvida vissa skolor skulle kunna vara en positiv förebild för 
andra skolor och vilken potentiell sänkning av Sveriges nationella 
växthusgasutsläpp detta skulle kunna medföra. För att genomföra 
studien byggdes en webbaserad prototyp som analyserade 
inköpsdata från Stockholms Stad och matchade dessa med 
livscykelanalyser från den öppna databasen LCAFDB. Sju av de tio 
undersökta skolorna delades in i två grupper: en grupp med låga 
(Grupp 1) och en med höga (Grupp 2) växthusgasutsläpp per 
livsmedel. Den genomsnittliga skillnaden mellan skolor i Grupp 1 
och 2 var 1,83 kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel. 71% av 
eleverna i undersökningen gick på en skola i Grupp 2. Flera skolor 
arbetade med att servera mer vegetarisk mat, men de skolor med 
lägst klimatavtryck var de som inte köpte in något nötkött över 
huvud taget. Den skola med allra lägst avtryck serverade enbart 
vegetarisk mat. De skolor som låg i Grupp 2 hade potentiellt kunnat 
sänka sina årliga växthusgasutsläpp med ca. 81,5 kg 
koldioxidekvivalenter per elev. Extrapolerat till en nationell nivå 
gällande 71% av Sveriges samtliga ca. 1,37 miljoner elever i grund- 
och gymnasieskolor motsvarar detta resultat en årlig 
utsläppsminskning på ca 79 000 ton. Resultatet var dock inte 
tillräckligt stort eller slumpmässigt utvalt för att kunna betraktas 
som generaliserbart. Med detta som grund nås i diskussionen 
slutsatsen att det finns goda argument för att låta vissa skolor stå 
som föredöme och inspirera de andra skolorna.  

Keywords: Växthusgasutsläpp; Klimatavtryck; Offentlig 
Konsumtion; LCA; Mat; Gymnasieskolor  

 

 

 

1. INTRODUKTION 
Klimatförändringar står för det största enskilda hotet mot vår 
planets fortsatta och framtida utveckling. Som ett av FNs 17 
hållbarhetsmål ligger det i allmänhetens och vetenskapssamfundets 
intresse att sträva efter nya sätt att begränsa och förminska 
utsläppen av växthusgaser i allmänhet och koldioxidekvivalenter i 
synnerhet. [24] 

I en globaliserad värld produceras mycket av det som konsumeras 
i Sverige i andra länder. Lei et al. beräknade 2007 på uppdrag av 
WWF att import enbart från Kina och Indien motsvarade ca nio 
procent av Sveriges totala nationella växthusgasutsläpp. [16] Detta 
ger en grund till att granska och beräkna utsläpp relaterade till 
konsumtion istället för produktion. Vidare argumenterade Larsen 
och Hertwich 2009 på omfattningen av utsläpp på kommunnivå. 
[12] Det existerar emellertid stora skillnader mellan olika 
livsmedel, och det går för en privatperson att sänka sitt personliga 
klimatavtryck genom att substituera vissa matvaror mot andra. Ett 
av de på senare tid mest uppmärksammade förändringarna är att 
helt eller delvis ersätta rött kött med vegetabiliska alternativ. Men, 
oavsett vilka förändringar en privatperson väljer eller inte väljer att 
göra kvarstår en omfattande offentlig konsumtion som ligger 
utanför gemene privatkonsuments direkta påverkan. Detta är t.ex. 
inköp av mat till offentliga enheter såsom äldreboenden och skolor. 
En studie av Bolin och Larsson på uppdrag av Göteborgs Kommun 
visade att all offentlig konsumtion i Göteborg stod för 23 av 
invånarnas totala växthusgasutsläpp. [15] Stockholms Stad arbetar 
mot Sveriges Kommuner och Landstings Agenda 2030, som 
innebär att kommunen ska uppfylla FN:s hållbarhetsmål senast 
2030. En av punkterna i kommunens handlingsplan handlar om att 
alla verksamheter inom kommunen ska arbeta på ett klimatsmart 
sätt. [11] 

Vi kan konstatera att det finns goda incitament för en kommun att 
regelbundet analysera offentlig konsumtion och hur denna går att 
alternera för ett lägre växthusgasutsläpp. Samtidigt vill vi 
understryka att denna typ av analys går djupare än att minska 
inköpet av t.ex. köttprodukter - det finns produkter vars korrelation 
till växthusgasutsläpp är mindre intuitiva och det är rimligt att anta 
det svårt för en tjänsteman med inköpsansvar på lokal nivå att hålla 
sig uppdaterad kring vad forskningssamfundet säger om varje 
specifik matvara.  

Därför har vi i denna studie undersökt rådata gällande matinköp 
från offentlig konsumtion för att analysera i vilken mån det skulle 
vara möjligt att sänka en kommuns växthusgasutsläpp genom att ta 
hänsyn till utsläpp vid inköp av livsmedel. Vi ämnade även att 



undersöka huruvida en teknisk plattform kan automatisera denna 
typ av analys. Eftersom det idag tycks vara svårt för kommuner och 
större organisationer att på ett enkelt sätt analysera sina inköp bör 
detta projekt fylla en kunskapslucka och ha potential att vid gott 
utfall ha effekt på faktisk konsumtion. Vår studie ingår i ett 
forskningsprojekt gällande Quantified Self och Miljömedvetenhet 
vid KTH. [8] 

2. TEORI OCH RELATERAD 
FORSKNING 
Den teoretiska grunden för denna studie består i första hand av ett 
grundläggande av vetenskapliga fakta kring klimatförändringar 
samt definierande av begrepp för att sedan ge utrymme åt forskning 
närmare relaterad till den typ av beräkningar denna studie avser att 
utföra.  

2.1 Klimatförändringar 
Globala temperaturökningar till följd av mänskliga utsläpp av s.k. 
växthusgaser är ett globalt problem. Climate Action listats som ett 
av FNs hållbarhetsmål gör att minskade utsläpp av växthusgaser 
har en naturlig plats på agendan vid forskning kring hållbarhet. [24] 
Allen m.fl. estimerade 2009 den globala temperaturökningen till 2° 
C, med 5-95% konfidensintervall för en ökning på 1,3-3,9° C. [1] 
Flera framstående klimatforskare argumenterade 2013, inför 
utvecklandet av FNs globala Sustainable Development Goals, för 
att mål för att motverka fattigdom och svält går hand i hand med 
mål för att bevara jordens livssupportsystem. [6] Med denna studie 
vill vi bidra till en mer hållbar framtid.  

2.2 Fotavtryck och Livscykelanalyser 
Växthusgaser är ett samlingsbegrepp för gaser till följd av utsläpp 
förstärker växthuseffekten. I FNs Kyotoprotokoll 1998 nämndes 
koldioxid, metan, natriumoxid och ett antal kol-fluor-föreningar. 
[20] Alla växthusgaser har inte samma effekt på växthuseffekten, 
effekten är beroende på ett antal av gasens egenskaper. För att 
jämföra den s.k. Växthuspotentialen från utsläpp av olika gaser 
med varandra kalkyleras denna potential matematiskt och uttrycks 
relativt koldioxid (CO2), s.k. koldioxidekvivalenter (CO2e). [22] I 
denna studie kommer vi härmed referera till (t.ex. skolors) utsläpp 
av koldioxidekvivalenter som klimatavtryck.[26] 

För att mäta klimatavtryck används ofta den ISO-standardiserade 
utvärderingsmetoden Life Cycle Assesment (LCA), på svenska 
benämnt livscykelanalys. [7] Walter Klöpffer lyfte 1997 fram 
vikten av just LCA som ett mätsystem som bedömer och tar hänsyn 
till alla utsläpp i produktionskedjan från utvinnandet av råmaterial 
till återvinning. [9] 

2.3  Sveriges Växthusgasutsläpp och 
Offentliga Konsumtion 
En studie utförd av Naturvårdsverket 2008 visade att Sveriges 
årliga växthusgasutsläpp motsvarar ca. 10 ton 
koldioxidekvivalenter per capita, varav ca. 20 kommer från 
offentlig konsumtion. [21] På uppdrag av WWF Sverige gjorde 
Minx m.fl vid Stockholm Environment Institute 2008 en analys av 
Sveriges klimatavtryck och belyste vikten av att även beakta global 

                                                                    
1 http://lcafdb.org 

konsumtion vid beräkning av klimatavtryck. Medräknat global 
konsumtion är Sveriges klimatavtryck ca. 17% högre än om endast 
utsläpp som sker i Sverige hade beräknats. Studien påvisar även att 
staten, kommuner ej inräknade, står för ca. 14% av landets 
klimatavtryck, men även att staten har möjlighet till direkt 
påverkan på över 50% av dessa utsläpp. En av flera slutsatser är att 
staten bör föregå med gott exempel och sänka sina utsläpp genom 
att sätta stränga riktlinjer vid offentliga inköp av varor. [18] Även 
Bolin, Larsson m.fl. lyfter offentliga styrmedel för att minska 
utsläpp av koldioxidekvivalenter från matkonsumtion och 
flygresande fram som ett måste för att Sverige ska nå de 
internationella klimatmålen till 2050. [15] 

2.4  Klimatavtryck och Mat 

Det nuvarande systemet för att producera livsmedel påverkar 
miljön negativt på flera sätt, bland annat bidrar det till 
klimatförändringar. [4] Moll och Watson har undersökt hur 
jordbrukets totala miljö avtryck skulle kunna minskas med 70. Det 
redovisar att köttproduktionen är den del inom jordbruket som 
orsakar störst utsläpp. De konstaterar att det krävs 
konsumtionsförändringar som att övergå till vegetarisk kost med 
inslag av ägg och mejeriprodukter för att kunna uppnå större 
minskningar jordbrukets klimatavtryck. [19] Clarin och Johansson 
redovisar en liknande slutsats i sin rapport ”Hållbar konsumtion av 
jordbruksvaror” att om hela landet skulle övergå till en lakto-ovo 
vegetarisk kost skulle de totala utsläppen av växthusgaser minska 
med 10% i Sverige. [2] Enligt Larsson m.fl. står matkonsumtion i 
Sverige årligen för ca. 1,8 ton koldioxidekvivalenter per capita, 
vilket är långt mer än de 1,1 ton som orsakas av flygresor. Så 
mycket som 75 av dessa matrelaterade utsläpp kommer från 
konsumtion av kött- och mejeriprodukter, trots att dessa bara utgör 
35% av det totala kaloriintaget. [14] Vidare visar en studie av Lööv 
et al. att köttkonsumtionen i Sverige ökade med 40% mellan 1990 
och 2012, och att svensk konsumtion ligger något under EU-
genomsnittet som i sin tur är dubbelt så stor som resten av världens 
genomsnittliga köttkonsumtion per capita. [17] Sammantaget tyder 
teorin på att ett sätt att sänka de nationella utsläppen av 
koldioxidekvivalenter är att sänka mängden konsumerat nötkött.  

2.5 LCA-databaser 

Ett tidigare kandidatarbete vid CSC-skolar vid KTH utmynnade i 
Life Cycle Assessment of Food Database (LCAFDB) som är en 
databas som utnyttjar s.k. crowd sourcing för att låta användare 
bidra till databasen med data från vetenskapliga LCA-studier 
gällande livsmedels klimatavtryck. Databasen tillhandahåller en 
användare utsläppsdata, mätt i koldioxidekvivalenter (CO2e), för 
olika livsmedel. Databasen hänvisar även till utsläppsdatats 
vetenskapliga grund i form av forskningsrapporter. Då databasen 
kategoriserar varje livsmedel till en av 45 olika 
livsmedelskategorier är det även möjligt att få data kring en 
kategoris genomsnittliga växthusgasutsläpp.1 Denna databas 
kommer i vår studie utgöra en grund för inhämtning av 
koldioxiddata för livsmedel. En liknande databas utvecklades 
under 2014-2015 av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med 
syfte att göra data tillgänglig för fler offentliga aktörer. [3,5] Denna 
databas är till skillnad från LCAFDB inte öppen för allmänheten. I 
skrivande stund pågår arbetet med att implementera denna databas 
som underlag för klimatavtryck i systemet Hantera Livs, utvecklat 
av företaget DKAB och väl använt av kommuner runt om i landet 



för att sammanställa offentliga livsmedelsupphandlingar.2  

2.6 Relaterad Forskning 

Larsen och Hertwich skrev 2009 om vikten av att spåra 
konsumtionsbaserade utsläpp på kommunnivå. Man kunde i en 
närstudie av den norska staden Trondheim se hur 93 av kommunens 
totala klimatavtryck var till följd av s.k. indirekta utsläpp, dvs. 
utsläpp i led som ägs eller kontrolleras av en annan aktör men som 
till följd av konsumtion tillskrivs kommunen. [12] En metod för att 
spåra denna typ av konsumtionsbaserade utsläpp är att via tekniska 
hjälpmedel ge inköpare möjligheten att välja inköp som bidrar till 
lägre utsläpp. I samband med sammanställandet av en LCA-databas 
för offentlig måltidsplanering undersökte Florén m.fl. hur 
visualisering av klimatpåverkan kan hjälpa inköpare att välja 
livsmedel som bidrar till lägre växthusgasutsläpp. Enligt Florén 
m.fl. är en minskad klimatpåverkan från offentliga måltider med ca 
20% ett rimligt mål. [3]  Utöver de uppenbara fördelarna med att 
sänka offentlig klimatpåverkan lyfte Larsen och Hertwich i en 
studie från 2010 även fram indirekta motiv för detta. Initiativ för att 
påverka offentlig konsumtion kan medföra synergieffekter på 
privat konsumtion och medföra lägre växthusgasutsläpp även i 
detta led. [13]Det finns även ett syfte i att möjliggöra 
utsläppsevaluering på lokal nivå. Krause kom 2011 fram till att 
lokala initiativ – inte nationella regleringar och direktiv - är de 
främsta drivkrafterna för att engagera invånarna i en stad eller 
kommun klimatmässigt. [10] Wilson och Grant gjorde vid en 
nationell studie i Kanada samma observation. [25] 

2.6 Syftesförklaring 

Givet de stora hållbarhetsutmaningar som världen står inför finns 
ett direkt behov att sänka Sveriges nationella växthusgasutsläpp. 
Då en ansenlig del av Sveriges nationella klimatavtryck går att 
härleda till offentlig matkonsumtion, och då flera studier pekar på 
vikten av att samhället går i bräschen för att sänka sina utsläpp bör 
en ökad klimatmedvetenhet vid upphandel till offentliga enheter 
kunna tjäna två syften: dels att faktiskt sänka klimatavtrycket från 
offentlig konsumtion, dels att verka samhällsinfluerande och 
föregå med gott exempel för medborgarna. 
Då det redan idag pågår arbete för att ge kommunala enheter direkt 
tillgång till klimatdata gällande sina inköp anser vi det relevant att 
kartlägga och försöka beräkna potentialen i att jämföra kommunala 
enheters prestation, jämföra dessa med varandra och utefter detta 
ge feedback. Vår prototyp kan även komma skolor utan resurser att 
köpa in egna sammanställningsverktyg till godo, t.ex. friskolor.  

2.7 Frågeställning 

Hur skiljer sig det genomsnittliga växthusgasutsläppet per 
livsmedel åt mellan olika gymnasieskolor i Stockholms Stad, och 
vilken förbättringspotential skulle finnas om skolor med höga 
utsläpp skulle ta efter skolor med lägre utsläpp? 
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3. METOD  
Centralt för metoden var utvecklandet av en Prototyp som 
automatiserade koldioxidberäkningar.  

3.1 Prototyp 

För att kunna visualisera och utföra beräkningar med studiens 
kvantitativa data, men också för att framstegen eventuellt skulle 
vara möjliga att nyttjas vidare utav t.ex. kommunala enheter, 
skapades en webbsideprototyp. Prototypen lät användaren ladda 
upp ett dokument med en sammanställning av offentliga inköp i 
den form som skapas av upphandlingssystemet Hantera Livs. Med 
hjälp av en ordmatchningsalgoritm matchades inköpsrader mot 
livsmedel i databasen LCAFDB. Data gällande livsmedlets 
växthusgasutsläpp hämtades från databasen och sorterades per 
enhet angiven i sammanställningsdokumentet, samt 
kategoriserades per kategori enligt de 45 kategorier som användes 
i LCAFDB. (Se Fig. 1) 

I de fall då databasen saknade information gällande ett livsmedels 
växthusgasutsläpp användes medelvärdet från den kategori som 
livsmedlet tillhörde. I de fall även denna data saknades, eller då det 
inte gick att matcha eller kategorisera ett inköp mot ett känt 
livsmedel eller kategori användes data från originalfilen, framtagen 
av Statens Tekniska Forskningsinstitut3. Dessa inköp placerades 
under kategori 46, Övrigt/Ej matchat.  

Kalkylerade data presenterades slutligen för användaren som 
kunde jämföra de olika enheternas totala växthusgasutsläpp med 
hjälp av stapeldiagram (se Fig. 2), samt utläsa hur stor andel av 
totalt växthusgasutsläpp respektive massa olika kategorier stod för 
med hjälp av fraktionsstapeldiagram. (se Fig. 3) Data exporterades 
slutligen till Microsoft Excel för att analyseras mer genomgående 
och sedermera utgöra resultatdelen i denna rapport.  

En förhoppning är att prototypen ska kunna komma kommunala 
enheter till godo, och idag finns visat intresse från åtminstone ett 
håll inom kommunen. Prototypen byggdes med hjälp av 
webbspråken HTML, CSS och JavaScript och går att finna 
på: http://xml.csc.kth.se/~podqvist/kandidatApp/index.html  

  

3 http://dkab.se 



Figur 1. Diagram över prototypens funktionalitet.  

 

 

Figur 2. Visualisering av genomsnittligt utsläpp per skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Kategorivis representation över en skolas inköpta 
massa och växthusgasutsläpp. 

 

3.2 Dataanalys och vetenskaplig 
anknytning 

I det här pappret valde vi att undersöka Stockholms Stads inköp av 
livsmedel. Rådata bestod av exceldokument som innehöll 
kommunens samtliga inköp för varje kvartal 2016, med detaljer 
kring bl.a. vilken enhet inom kommunen som gjort inköpet, 
produktens namn och produktgrupp, samt vilken kvantitet som 
köpts in och till vilket pris. Efter att ha detaljstuderat data beslöts 
det att gymnasieskolor inom kommunen var lämpliga för en 
jämförelse då gymnasieelever befinner sig inom ett mindre 
åldersspann än grundskoleelever, vilket bör medföra att t.ex. 
portionsstorlekar inte varierar lika mycket beroende på elevernas 
åldersfördelning. Filerna innefattade tio gymnasieskolor varav två 
uteslöts ur studien på grund av att de var restaurangskolor vilket 
antogs kunna påverka resultatet. En enhet uteslöts då det 
misstänktes och inte gick att utesluta att den inköpta maten till 
denna enhet gällde mer än en gymnasieskola. En skola uteslöts då 
stora delar av verksamheten på denna lades ner under 2016.  

För att kunna jämföra skolor av olika storlek normaliserades 
växthusgasutsläpp med avseende på inköpt massa. Detta 
resulterade i ett mått på växthusgasutsläpp per inköpt livsmedel 
(kg/kg), och kan ses som ett genomsnittligt utsläpp för respektive 
skolas livsmedelinköp. För att bädda för djupare analyser av 
skolornas skillnader beräknades för varje kategori andelen 
koldioxidekvivalenter och andelen massa som denna kategori stod 
för.  

För att kunna dra mer generella slutsatser undersöktes huruvida 
skolorna kunde delas in i olika grupper med avseende på 
genomsnittligt växthusgasutsläpp. För att motivera en 
gruppindelning analyserades de genomsnittliga utsläppen statistiskt 
och ett konfidensintervall på 95% beräknades för varje skola med 
hjälp av kvartalsdata. Efter att ha delat in skolor med oförenliga 
konfidensintervall i två grupper beräknades konfidensintervall på 
95% för varje grupp. För att utröna huruvida en eventuell 
korrelation mellan skolornas storlek och utsläppt 
koldioxidekvivalenter per livsmedel förelåg beräknades 
Pearsonkoefficienten för sambandet mellan datapunkterna. Utöver 



detta gjordes även en mindre genomgång av de undersökta 
skolornas uttalade kostfilosofi.   

Då sju av de återstående åtta skolorna gick att dela in i två statistiskt 
särskiljbara grupper, beslöts det att göra en gruppindelning, i hopp 
om att kunna uttyda tydliga och generaliserbara trender mellan de 
två grupperna. I samband med detta bestämdes det även att inte 
göra en djupare analys av Skola 7, som ju låg mellan de båda 
grupperna. Detta nämns även i Gruppering och Urval, 4.2, samt 
diskuteras vidare under 5.5, metodkritik.  

4. RESULTAT 
Genom att låta underlagen från Stockholms Stad analyseras i vår 
prototyp beräknades för varje skola: totalt växthusgasutsläpp, total 
inköpt massa samt växthusgasutsläpp per massa.  
 

Tabell 1. Resultat per skola 

Skola 

Total mängd 
CO2e-utsläpp 
(kg) 

Total mängd 
inköpta livsmedel 
(kg) 

CO2e-utsläpp 
per inköpt 
livsmedel (kg/kg) 

Skola 1 772975 210888 3,67 

Skola 2 140443 44298 3,17 

Skola 3 6571 4452 1,48 

Skola 4 79781 53685 1,49 

Skola 5 44960 26116 1,72 

Skola 6 39125 104551 3,74 

Skola 7 91719 34744 2,64 

Skola 8 163232 51473 3,17 

Skola 9 489882 144554 3,39 

Skola 10 10174 5758 1,77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    
4 https://skolmaten.se/blackebergsskolan/ 
5 http://enskedegardsgymnasium.stockholm.se/skolrestaurang 
6 http://globalagymnasiet.stockholm.se/vegetarisk-skolmat-0 
7 http://internationalschoolofthestockholmregion.stockholm.se/good-school-food-keeps-students-
learning 

4.1  Skolornas Kostfilosofi 
Information kring skolornas kostfilosofi hämtades från respektive 
skolas hemsida. Fokus låg på att ta reda på: huruvida och hur ofta 
vegetarisk mat serverades, huruvida hållbarhet var en faktor som 
togs hänsyn till i matplaneringen. (Tabell 2) 
 

Tabell 2. Information kring skolornas kostfilosofi  
Skola Information från hemsida 

Skola 1 Av matsedeln framgår att ett vegetariskt alternativ 
serveras varje dag.4 

Skola 2 
Har alltid ett vegetariskt alternativ och ett 

alternativ fritt från fläskkött. Detta framgår 
emellertid inte i matsedeln. 5 

Skola 4 Serverar endast vegetarisk mat. Hållbarhet nämns 
som en anledning till detta.6 

Skola 5 
Strävar mot att alltid servera två rätter varav en 

vegetarisk. Vegetariska alternativ framgår i 
matsedeln. 7 

Skola 6 
Har ingen information om sin skolmat förutom 

matsedeln. På denna syns inga vegetariska 
alternativ. 8 

Skola 7 

Nämner ej vegetarisk mat eller hållbarhet. 
Serverar enligt egen utsago mycket grönsaker, 

varma och kalla, arbetar extra med att följa 
tallriksmodellen. 9 

Skola 8 
Har ingen information om sin skolmat förutom 
matsedeln. På denna syns vegetariska alternativ 

varje dag och en helt vegetarisk dag. 10 

Skola 9 
Serverar alltid tre rätter varav en vegetarisk. En 

dag i veckan är all mat vegetarisk. Har varit med i 
ett pilottest för att förbättra skolmaten. 11 

 

4.2 Gruppering och Urval 

Tabell 3. 95 %konfidensintervall för varje skolas 
växthusgasutsläpp i kg CO2e per kg livsmedel.  

Nam
e 

Grup
p 

Genomsnittligt 
CO2e per 
livsmedel 

Standard 
-

avvikelse 
95%  Konf. 

Intervall Min 
95% Konf. 

Intervall Max 
Skol
a 1 2 3,67 0,38 2,90 4,44 

Skol
a 2 2 3,17 0,10 2,97 3,37 

Skol
a 3 - 1,48 0,52 0,43 2,52 

Skol
a 4 1 1,49 0,03 1,42 1,55 

Skol
a 5 1 1,72 0,07 1,59 1,85 

Skol
a 6 2 3,74 0,09 3,56 3,92 

Skol
a 7 - 2,64 0,17 2,31 2,97 

Skol
a 8 2 3,17 0,13 2,90 3,44 

Skol
a 9 2 3,39 0,16 3,07 3,71 

Skol
a 10 - 1,77 0,18 1,40 2,13 

Genom att, baserat på kvartalsvisa avvikelser, beräkna ett 

8 http://karrtorpsgymnasium.stockholm.se/kalender 
9 http://lindeparkensgymnasiesarskola.stockholm.se/halsa 
10 http://midsommarkransensgymnasium.stockholm.se/matsedel 
11 http://spangagymnasium.stockholm.se/restaurang-grytan 



konfidensintervall på 95 för varje skolas växthusgasutsläpp gick det 
att uttyda huruvida det fanns signifikanta skillnader mellan 
skolorna. (Tabell 1) Underlaget för Skola 3 och Skola 10 var för 
litet då de inte serverar sin egen lunch och större delen av deras 
uppköp sedermera görs av en underleverantör. Av skolorna med 
komplett måltidsservering visade sig att Skola 4 och 5 var 
signifikant åtskilda från Skola 1, 2, 6, 8 och 9. Detta motiverade en 
gruppindelning, se Tabell 1. Skola 7 överlappade båda grupperna 
och uteslöts sedermera ut gruppindelningen. Konfidensintervall på 
95% beräknades för de båda grupperna och visade sig ej överlappa. 
(Tabell. 3).  

Med ambition att avgränsa undersökningen för att hitta breda, 
generaliserbara trender beslöts det att fokusera på de två statistiskt 
åtskiljbara grupperna. Därför undersöks inte Skola 7 lika djupt i 
resten av rapporten, trots att den hade ett fullständigt underlag. Mer 
om detta i metoddiskussion, 5.5.  

Tabell 4. Konfidensintervall för grupp 1 och 2. 

Grupp 
Genomsnittligt 
CO2/Livsmedel Standardavvikelse 

Konf. Intervall 
(95%), min 

Konf. Intervall 
(95%), max 

Grupp 1 1,60 0,12 1,37 1,84 

Grupp 2 3,43 0,24 2,95 3,91 

 
Ur Tabell 4 går det att utläsa att skolorna i Grupp 1 i genomsnitt 
hade ett signifikant lägre växthusgasutsläpp per livsmedel. 
Skillnaden uppgick till:  
 

3,43 − 1,60 = 1,83	+,/+, 
 

4.3 Korrelation mellan antal elever 
och utsläpp per skola. 

18,7 av eleverna i studien gick i en skola i Grupp 1. Motsvarande 
siffra för Grupp 2 var 71,0 och 10,3 för de skolor som inte låg i 
Grupp 1 eller 2. För att utröna en eventuell korrelation mellan 
skolornas storlek och det genomsnittliga växthusgasutsläppet 
beräknades Pearsonkonstanten för en korrelation mellan antal 
elever och koldioxidekvivalenter per livsmedel för varje skola. 
Skola 3 och 10 uteslöts ur denna beräkning då matinköp för dessa 
skolor inte avser hela måltider.  
 

./01234+3/55676/48 = (: − :)(< − <)
(: − :)=(< − <)=

= 0,6676	

 

 

 

 

 

                                                                    
12 Ett läsår ska enligt Skolförordningen innehålla minst 178 dagar.  

4.4 Inköpt Massa per Skola	

 
Tabell 5. Inköpt mängd livsmedel per elev (kg) 

Skola 
Inköpt mängd 

livsmedel per Elev 

Skola 1 175 

Skola 2 88 

Skola 4 80 

Skola 5 100 

Skola 6 137 

Skola 7 285 

Skola 8 97 

Skola 9 262 

Tabell 5 visar inköpt mängd livsmedel per elev. Siffrorna varierar 
mycket mellan olika skolor. Detta kan t.ex. förklaras med att 
utomstående kan ges möjlighet att äta på vissa skolor, och att så 
sker i olika utsträckning.  

 

 

4.5 Kategorivis Jämförelse mellan 
Skolor 

I Bilaga 1 följer en kategorivis jämförelse av alla skolor. För varje 
kategori har andelen växthusgasutsläpp respektive massa beräknats 
för varje skola. Under den förhållandevis stora kategorin Ej 
Matchat/Övrigt ligger inköp som prototypen inte lyckats para ihop 
med ett livsmedel, i dessa fall har ett utsläppsvärde hämtats från det 
befintliga underlaget från Stockholms Stad. Det kan vara t.ex. 
halvfabrikat, kryddor och, men även vissa livsmedel som 
egentligen borde hamnat i en annan kategori kan ha hamnat här. 
Detta diskuteras vidare under 5.5 Felkällor. 

De båda skolorna i Grupp 1 köpte i stort sett inte in något nötkött. 
I Grupp 2 utgjorde nötkött mellan 2.7% och 4.3% av den inköpta 
massan, vilket motsvarade mellan 23.3% och 31.6% av respektive 
skolas totala klimatutsläpp. Nötkött var för skolorna i Grupp 2 den 
livsmedelsgrupp som stod för i särklass högst andel klimatutsläpp i 
relation till andel massa. Vidare skiljde sig inte andelen inköpt 
livsmedel grönsaker och svamp mellan de olika grupperna sett till 
massa. Emellertid utgjorde gruppen en något högre andel 
klimatutsläpp bland skolorna i Grupp 1 än i Grupp 2. Detta 
misstänkas bero på att mer Tofu och Sojaprotein köptes av skolorna 
i Grupp 1, två köttsubstitut som har högre klimatutsläpp än många 
andra livsmedel inom Grönsaker och Svamp.   

4.6 Potentiella utsläppssänkningar 

Differensen mellan de två gruppernas genomsnittliga utsläpp är 
som tidigare konstaterat 1,83 kg/kg. Ett läsår innefattar enligt 
skolförfattningen minst 17812 dagar och dagligen serveras ca 250g 
lunch. Med hjälp av dessa siffror är det möjligt att uppskatta 
förbättringspotentialen per elev och år:  



 

0,25 ∗ 1,83 ∗ 178 = 	81,435	+,	BC=		

Förbättringspotentialen rymmer alltså ca 75,6 kilo 
koldioxidekvivalenter per elev som går på en skola med högre 
genomsnittutsläpp. Under läsåret 2016/2017 går 73 63713 elever på 
gymnasieskolor i Stockholms Län. Ca. 71% av de undersökta 
eleverna visade sig enl. fig. M gå på en skola med högre utsläpp. 
Ponerat att detta samband skulle hålla för hela Stockholm Län 
skulle denna utsläppssänkning årligen motsvara:   

73637		×	81,435	×		0,71	 = 4257607	+,	BC=			

	≈ 4250	834	BC=			

Det går 343 91114 elever på svenska gymnasieskolor. Extrapolerat 
till en nationell nivågällande elever på gymnasieskolor i hela 
Sverige skulle denna utsläppssänkning årligen motsvara: 

343	911×	81,435	×		0,71	 = 19	884	539	+,	BC= 

≈ 20	000	834	BC=		

Det går 1 367 86715 elever i alla åldersklasser på svenska skolor 
från lågstadium till gymnasium. Extrapolerat till en nationell nivå 
gällande samtliga elever på svenska skolor skulle denna 
utsläppssänkning årligen motsvara: 

1	367	867×	81,435	×		0,71	 = 79		077	497	+,	BC=	 

≈	79	000	834	BC=	

5.  DISKUSSION 

Det gick i analysen av de olika skolorna att urskilja två tydliga och 
statistiskt signifikanta grupper sett till genomsnittligt utsläppt 
kilogram koldioxidekvivalenter per kilogram livsmedel. Dessa 
grupper hänvisas till som Grupp 1, med relativt låga 
utsläppsmängder, respektive Grupp 2, med relativt höga 
utsläppsmängder. En skola, Skola 7, låg i gränslandet mellan 
grupperna och uteslöts därför ut gruppanalysen. Två skolor, Skola 
3 och Skola 10, hade för lite underlag för att placeras i någon av 
grupperna. 71 % av eleverna i studien gick på en skola i Grupp 2, 
samma siffra för Grupp 1 var 18,69%. Pearsonkonstanten mellan 
genomsnittligt utsläpp och antal elever på skolan var ca. 0,67, 
vilket inte pekar på någon korrelation.  

5.1  Grupp 1 

Grupp 1 består av Skolorna 4 och 5, det vill säga de skolor som i 
studien visade sig ha en lägre genomsnittlig mängd 
växthusgasutsläpp per mängd livsmedel. (Tabell 3). Det 
genomsnittliga växthusgasutsläppet för skolorna i Grupp 1 var 1,60 
kg koldioxidekvivalenter per kg livsmedel – ca. 1,83 kg mindre än 
genomsnittet för skolorna i Grupp 2. (Tabell 4) 

5.1.1  Kostfilosofi 

Skola 4 uttalar på sin hemsida en målsättning att arbeta mot 
hållbarhet i serveringen av skolmat och har därför valt att enbart 
servera vegetarisk mat. Skola 4 är även den skola som i 
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undersökningen visade sig ha lägst växthusgasutsläpp, 1,49 kg 
CO2e per kg livsmedel. Detta anknyter väl kring tidigare nämnd 
teori om att det finns goda möjligheter att sänka växthusgasutsläpp 
genom att konsumera vegetarisk kost, samt att det är av stor vikt 
att sänka köttkonsumtionen för att kunna sänka växthusgasutsläpp. 
[23] Skola 5 serverar dagligen två rätter till lunch varav en alltid är 
vegetarisk, detta gör emellertid även skolorna i Grupp 2. (Tabell 
2). 

5.1.2 Inköp och Utsläpp per Kategori 

I analysen av skolornas inköp per kategori gick det att urskilja 
några gemensamma nämnare bland de två skolorna i Grupp 1. 
Framförallt köptes låga andelar griskött och nötkött. Istället 
upphandlades andra proteinkällor som baljväxter, sojaprotein (det 
sistnämnda hamnar under potatis och rotfrukter enligt LCAFDB:s 
kategorisering) och svampprotein vilket ger betydligt mindre 
avtryck än exempelvis animaliskt protein som nötkött och griskött. 
En större andel i skolornas växthusgasutsläpp motsvarades istället 
av ost och grönsaker. Ost stod för 2-3% av massan vid inköp 
gällande Skola 4 och 5, men ca. 13-14% av växthusgasutsläppen. 
(Bilaga 1.) Detta är värt att notera: Trots att ost räknas som 
vegetariskt är det en animalisk produkt som orsakar relativt höga 
växthusgasutsläpp. Om skolorna kan hitta ett komplement till ost 
finns potential att sänka deras klimatavtryck ytterligare.  

5.2  Grupp 2 

Grupp 2 består av Skola 1, 2, 6, 8 och 9, det vill säga skolorna med 
högre genomsnittligt utsläpp. (se Tabell 3). Det genomsnittliga 
växthusgasutsläppet för skolorna i Grupp 2 var 3,43 kg 
koldioxidekvivalenter per kg livsmedel – ca. 1,83 kg eller två 
gånger högre än genomsnittet för skolorna i Grupp 1. (Tabell 4) 

5.2.1 Kostfilosofi 

Gemensamt för samtliga skolor i Grupp 2 förutom skola 9 var att 
de inte uttalade någon målsättning angående hållbarhet gällande sin 
skolmat. Skola 9 uppgav att de en gång i veckan serverade enbart 
vegetarisk mat för att spara in på miljön. Trots denna vision hade 
skolan ett förhållandevis högt utsläpp per kilo. Nästan alla skolor 
uppgav på ett eller annat sätt, i likhet med Skola 5 som låg i Grupp 
1, att de dagligen serverade ett vegetariskt alternativ. Det nämndes 
emellertid aldrig att det var hållbarhet som skulle vara argumentet 
för detta.  

5.2.2 Inköp och Utsläpp per Kategori 

En tydlig trend bland skolorna i Grupp 2 var att deras inköp av 
nötkött stod för en stor del av det totala utsläppet, ca. 20% - 35%, 
men en relativt liten del av den totala massan, ca. 2,5% - 4.5%. 
Utöver detta fanns det för skolorna i Grupp 2 inga direkt 
generaliserbara trender bland kategorifördelningen för vare sig 
utsläppt koldioxidekvivalenter eller inköpt massa. (Bilaga 1) 

5.3  Skolor ej i Grupp 1 eller 2 

De skolor som varken delades in i Grupp 1 eller Grupp 2 var Skola 
3, 7 och 10. Skola 3 och 10 hade gemensamt att deras 
inköpsunderlag inte svarade för skolans lunchservering då 
underleverantörer serverade denna. Skola 7 nämnde varken 
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vegetarisk mat eller hållbarhet på sin hemsida, men däremot en 
strävan mot att servera en stor andel grönsaker. Skola 7 hade ett 
genomsnittligt växthusgasutsläpp på 2,64 kg CO2e per kg 
livsmedel, vilket var lägre än samtliga skolor i Grupp 2.  

5.4  Analys 

Den största och mest signifikanta skillnaden mellan skolor i Grupp 
1 och Grupp 2 är andelen inköpt nötkött. 0% - 3% av alla 
växthusgasutsläpp bland skolorna i Grupp 1 utgörs av denna 
kategori, samma siffror för skolorna i Grupp 2 ligger mellan 20% 
och 35%. Utöver nötkött är det svårt att hitta några generaliserbara 
skillnader mellan inköpen för skolor i Grupp 1 och skolor i Grupp 
2. Vidare är det värt att notera att bland skolorna i Grupp 2 låg Skola 
9, en skola som en dag i veckan serverade enbart vegetarisk mat 
och som på sin hemsida uppgav sig arbeta mycket med hållbarhet. 
Trots dessa ansträngningar var skolans växthusgasutsläpp bland de 
högsta i studien, mycket till grund av kategorin nötkött som stod 
för 3,35% av skolans inköpta massa men hela 27,15% av dess totala 
klimatavtryck. Detta pekar på att lägre klimatavtryck inte uppnås 
enbart genom att skapa vegetariska alternativ eller vegetariska 
dagar – istället är det viktigt att följa upp vilka livsmedel som står 
för stora utsläpp och reducera dessa. I denna studie är det generellt 
sett nötkött som gör skillnaden mellan ett högt och ett lågt utsläpp. 
Detta ligger väl i linje med Larssons tidigare forskning som visar 
att växthusgasutsläpp som härleds till kött står för en betydligt 
större del än vad livsmedlet faktiskt utgör på tallriken. I Larssons 
forskning redovisas emellertid växthusgasutsläppet i relation till 
kalorimängd medan vi i denna studie endast analyserat 
växthusgasutsläpp i relation till massa. [14] 

5.4  Potential 

Studien ämnade i sitt syfte att utröna huruvida det fanns några 
skillnader i genomsnittligt utsläpp mellan olika skolor. Studiens 
resultat tyder på att det finns stora och signifikanta skillnader 
mellan hur mycket koldioxidekvivalenter olika skolor släpper ut. 
Resultatet visar att ca. 71% av alla elever i undersökningen gick på 
en skola som, om de minskat sina utsläpp till en nivå där den bättre 
gruppen skolor befann sig, i genomsnitt haft potential att minska 
sina växthusgasutsläpp med 1,83 kg per inköpt kilo livsmedel. 
Studien pekar också på att skolornas benägenhet att servera 
vegetarisk mat vissa dagar i veckan eller som alternativ till vanlig 
mat inte nödvändigtvis sänker skolornas växthusgasutsläpp – 
istället var det benägenheten bland skolorna i Grupp 1 att helt dra 
in på det nötkött som troligtvis sänkte dessa skolors klimatutsläpp.  
 
Den primära skillnaden mellan skolor i Grupp 1 och 2 är andelen 
inköpt nötkött – relativt låga andelar i massa utgör regelbundet 
mycket högre andelar med avseende på koldioxidekvivalenter. Den 
enda helt vegetariska skolan i studien låg i Grupp 1. Givet detta 
finns stor potential i en bredare kostförändring där fler skolor 
utesluter nötkött ur sina kostplaner, likt Skola 4 och 5 gör. En 
beräkning visar att växthusgasutsläppen i Stockholm relaterade till 
mat som serveras i gymnasieskolor hade kunnat sänkas med 4 000 
ton koldioxidekvivalenter per skolår. En motsvarande beräkning 
extrapolerad till att gälla alla elever på grund- och gymnasieskolor 
i Sverige visar att de nationella växthusgasutsläppen relaterade till 
mat som serveras i gymnasieskolor hade kunnat sänkas med 79 000 
ton koldioxidekvivalenter per skolår. Det vidare tycks finnas goda 
användningsområden för en prototyp som kan låta en inköpare 
planera och utvärdera inköps klimatavtryck. En prototyp kan utföra 
beräkningar betydligt fortare än vad som hade varit möjligt 
manuellt, och hämtar avancerade data från databasen LCAFDB, 

vilket även får ses i ljuset av de goda synergieffekter som kan 
uppnås genom att göra allmänheten mer engagerad i klimatfrågor. 
[10, 13]   

5.5  Metoddiskussion 

Det finns för- och nackdelar med att själv utveckla och bygga ett 
automatiserat beräkningsverktyg för analys av kvantitativa data. 
Fördelarna består bland annat av att det öppnar upp för nya och mer 
omfattande typer av beräkningar och analyser än vad som varit 
möjligt att genomföra manuellt eller med befintlig mjukvara. 
Nackdelarna är emellertid att det är svårt att helt gardera sig mot 
fel, i detta fall är det steget då produktnamn matchas mot 
livsmedelsnamn som inte är helt felsäkert. Detta har medfört att 
data i vissa fall blivit mindre detaljerad på grund av att för varje 
skola livsmedel av varierande mängd har kategoriserats under ”Ej 
Matchat/Övrigt”. En bättre ordmatchning med en mer utvecklad 
ordbok hade minimerat denna kategori. 
 
Det går även att diskutera gruppindelningen och vad som faktiskt 
undersöktes i resultatdelen. Vi valde i denna rapport att helt 
fokusera på de två grupperna och vilka skillnader som gick att 
uttyda mellan de båda. Till följd av detta, lämnades Skola 7, som ju 
låg mitt emellan de båda grupperna, utanför. Möjligtvis kan viktiga 
insikter gått förlorade på grund av grund av denna indelning.   
 
Vidare genomfördes undersökningen på tio kommunala 
gymnasieskolor i Stockholms Stad och urvalet är givetvis inte 
tillräckligt slumpmässigt för att kunna sägas svara för alla 
gymnasieskolor i hela Stockholm, än mindre i hela Sverige. De 
potentiella utsläppssänkningar som presenterat i resultatet kan inte 
med säkerhet antas representera alla Stockholms eller Sveriges 
gymnasieskolor. Undersökningen var begränsat till tio skolor - 
inom Stockholms Kommun finns det 90 gymnasieskolor, vilket 
betyder att vi endast undersökt en bråkdel av dessa. Givet detta 
bristfälliga underlag är det även värt att ställa sig kritisk till 
slutsatsen kring att 71% av alla elever i undersökningen gick på en 
skola i Grupp 2. Trender och samband som visat sig i denna studie 
behöver därför inte med säkerhet gå att generalisera till att gälla alla 
kommunens eller landets gymnasieskolor. 
 
5.6  Övriga Felkällor 
 
Resultatet byggdes på data i form av excel-filer som tillhandahölls 
av Stockholms Stad. Trots att filerna uppgavs avse samtliga 
livsmedelsinköp som gjorts av offentliga enheter under 2016 
framstod underlaget som misstänkt inkomplett för vissa enheter. 
T.ex. var av inköpt massa per elev väldigt olika från skola till skola. 
(Tabell 5) Detta innebär att resultatet kan vara mer eller mindre 
trovärdigt per skola beroende på hur fullständiga inköpsdata som 
faktiskt tillhandahölls. Därför anser vi det viktigt att poängtera att 
det krävs mer noggranna undersökningar och kartläggningar av 
skolornas inköp för att kunna göra en helt felfri granskning och 
jämförelse skolorna sinsemellan.  
 
Huvudkällan för beräkningen av resultatet var data från databasen 
LCAFDB. Informationen i databasen är inmatad av användare som 
hänvisar till vetenskapliga livscykelanalyser. Det skulle vara 
möjligt att ifrågasätta databasens trovärdighet, då databasen i teorin 
skulle kunna manipuleras av en användare med en annan agenda än 
att bidra till forskningssamfundet. Emellertid finns i nuläget endast 
sexton registrerade användare och i praktiken är så gott som all data 



inmatad av två användare med anknytning till KTH.16 Vidare måste 
nya data godkännas av en administratör för att räknas in i 
databasen. Därför går att argumentera för att de data som är 
uppladdade i databasen är trovärdiga, och därmed tål att användas 
i vår studie. Vidare saknar databasen information för vissa 
livsmedel, i dessa fall har genomsnittsdata för livsmedlets 
livsmedelskategori använts. I undantagsfall, då även 
livsmedelskategorier saknade data eller då prototypen inte kunde 
matcha inköp till ett visst livsmedel, användes de befintliga 
koldioxiddata som fanns i inköpsunderlaget. Dessa data vilar på 
vetenskaplig grund, men antalet datakällor är endast ett trettiotal, 
vilket bedöms som få.17 Dessa faktorer bidrar till vikten av att 
understryka att data och slutsatser i vår studie, i likhet med 
livscykelanalyser, är approximationer.  
 
Vidare är det viktigt att påpeka att livscykelanalyser är svåra och 
omfattande att genomföra. I framställandet av ett livsmedel finns 
ett stort antal variabler som påverkar växthusgasutsläpp, till 
exempel hur långt och med vilket transportmedel livsmedlet 
transporteras under sin livstid. Exempelvis bör växthusgasutsläppet 
för nötkött som både tillverkas och konsumeras i Sverige vara lägre 
än för kött som tillverkas på en annan kontinent för att sedan 
transporteras till och konsumeras i Sverige. Det kan även krävas 
olika mycket energi att framställa livsmedel på olika platser på 
jorden och vid olika tidpunkter på året, vilket kan motivera en 
längre transport eller konsumtion endast då ett livsmedel är i 
säsong. Detta bör tas i aktning vid tolkning av resultatet för denna 
studie, då ett och samma livsmedel beräknats med exakt samma 
livscykelbaserade växthusgasutsläpp, oberoende av livsmedlets 
ursprung och odlingstidpunkt. Väl utförda livscykelanalyser är av 
stor vikt för hållbarhetsarbete i samband med matkonsumtion då de 
öppnar för förståelse av de komplexa faktorer som påverkar ett 
livsmedels växthusgasutsläpp, men det bör beaktas att de är 
approximationer.  
 
5.7  Framtida Forskning 

Vår undersökning pekar på att det finns stora skillnader mellan 
skolorna, och att skolorna går att gruppera in i grupper med lägre 
respektive högre växthusgasutsläpp. En förklaring tycks vara att 
skolorna i Grupp 1 köper in mycket mindre nötkött än vad skolorna 
i Grupp 2 gör. Vidare skulle orsakerna till denna inköpsskillnad 
behöva undersökas vidare. Det tycks inte vara direkt korrelerat med 
huruvida skolorna är benägna att servera vegetariska alternativ – i 
stort sett alla skolor i studien erbjuder detta. Emellertid hamnade 
skola 4, den enda skola som enbart serverar vegetarisk mat, i 
Grupp. Då skillnaden i inköp mellan skolor i Grupp 1 respektive 
Grupp 2 gick att härleda till mängden inköpt nötkött skulle det vara 
intressant att undersöka klimatavtrycket för en skola som serverar 
all typ av mat förutom nötkött. En stor potential kan ligga i detta 
då helt vegetarisk mat av många fortfarande kan anses som radikalt 
eller icke önskvärt. Kanske behöver en skola inte vara strikt 
vegetarisk för att sänka sitt klimatavtryck väsentligt, utan kanske 
skulle dessa skolor istället kunna ersätta nötkött med fläskkött, 
kyckling och fisk? Vidare är det förstås viktigt att bedriva vidare 
forskning kring skillnader mellan skolors matrelaterade 
växthusgasutsläpp i större skala än detta. Gärna i relation till 
sociala och ekonomiska faktorer som påverkar skolan. Det kan 
även vara av intresse att fortsätta undersöka hur offentliga 
ansträngningar för att sänka växthusgasutsläpp påverkar privat 
konsumtion. Det skulle även vara intressant att undersöka hur 
klimatavtrycket skulle kunna sänkas genom att låta de med 

                                                                    
16 http://lcafdb.org/ 

inköpsansvar för en enhet använda ett hjälpmedel likt den prototyp 
som utvecklades inom ramen för denna studie. Det skulle även vara 
intressant att analysera Skola 7, den skola som låg mellan de två 
grupperna, för att se vilka slutsatser som kan dras kring denna.  

6.  SLUTSATS 
Studien kunde identifiera två grupper av skolor med tydliga 
skillnader i genomsnittligt utsläpp av koldioxidekvivalenter per 
livsmedel: Grupp 1 bestod av två skolor med ett lägre 
genomsnittligt växthusgasutsläpp, Grupp 2 som bestod av fem 
skolor med ett högre genomsnittligt växthusgasutsläpp. Två skolor 
uteslöts ur grupperna på grund av bristfälligt dataunderlag. En 
skola uteslöts ur grupperna då den låg i samma konfidensintervall 
som både Grupp 1 och Grupp 2. Genomsnittligt växthusgasutsläpp 
var ej korrelerat till skolornas storlek. Alla skolor i studien uppgav 
på något sätt att de dagligen serverade ett vegetariskt alternativ. 
Den enda studerade skolan som enbart serverade vegetarisk mat 
hamnade i Grupp 1. 71% av eleverna i studien gick i en skola i 
Grupp 2, 26,5% gick i en skola i Grupp 1. Låga klimatavtryck gick 
inte nödvändigtvis hand i hand med benägenhet att erbjuda 
vegetariska alternativ. Istället låg den tydliga skillnaden mellan 
Grupp 1 och 2 i inköpen av nötkött. Skolorna i Grupp 2 köpte in 
nötkött, griskött och övrigt vilket stod för ca 20%-35% av 
skolornas totala klimatavtryck. Skolorna i Grupp 1 köpte in så gott 
som inget kött över huvud taget.  

Vi drog därför slutsatsen att skolorna i Grupp 2 kan dra nytta av att 
studera hur skolorna i Grupp 1 arbetar med sin matservering. Den 
genomsnittliga skillnaden mellan de båda grupperna var 1,83 kg 
koldioxidekvivalenter per inköpt kilo livsmedel vilket innebär att 
vissa skolor hade över dubbelt så stora växthusgasutsläpp som 
andra. Sett till hela Stockholms Stads gymnasieskolor skulle detta 
motsvara ett årligt reducerat växthusgasutsläpp på 4 250 ton. Sett 
till hela Sverige skulle samma siffra motsvara 79 000 ton 
koldioxidekvivalenter. Det borde därför vara av samhälleligt 
intresse att studera internt hur olika skolor löser uppgiften och dra 
nytta av varandras kunskap.  

17 http://dkab.se/ 
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8. BILAGOR 

Bilaga 1. Procentuell andel av respektive skolas totala växthusgasutsläpp och massa som utgörs av respektive 
livsmedelskategori. 

Grupp Grupp 1             Grupp 2       Övriga         

Skola Skola 4 Skola 5 Skola  1 Skola 2 Skola 6 Skola 8 Skola 9 Skola 7 Skola 3 Skola 10 

  Co2 Massa Co2 
Mass

a Co2 
Mas
sa Co2 Massa Co2 Massa Co2 Massa Co2 

Mass
a Co2 Massa Co2 

Mass
a Co2 Massa 

nötkött 0,2% 0,0 1,6 0,1 22,8 3,0 28,3 3,3 31,6 4,3 23,3 2,7 27,1 3,3 32,6 3,1 3,5 0,2 0,0 0,0 

griskött 0,1 0,0 0,3 0,1 2,4 1,6 0,5 0,3 1,9 1,2 1,8 1,0 3,1 1,8 0,0 0,0 0,1 0,0 3,3 1,0 
bageriprodukter 
söta eller feta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0 0,1 

baljväxter 2,4 5,4 1,7 4,8 0,3 1,7 0,8 4,2 0,4 2,2 0,1 0,6 0,2 1,1 0,7 2,9 0,0 0,0 0,0 0,1 

bröd 1,1 2,2 2,9 6,6 0,9 4,5 0,9 3,8 0,7 3,6 0,6 2,6 0,9 4,2 0,8 2,9 3,2 6,3 3,7 8,7 

choklad 0,0 0,0 1,4 1,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,7 0,6 0,2 0,1 

fil och yoghurt 1,7 1,9 2,8 3,4 0,5 1,3 0,5 1,1 0,3 0,7 1,3 2,9 0,2 0,5 0,7 1,4 3,1 3,3 0,5 0,7 

fisk och skaldjur 0,3 0,1 0,4 0,2 4,5 3,5 3,2 2,3 3,9 3,4 4,5 3,1 5,9 4,1 4,7 3,2 0,0 0,0 0,9 0,4 

frukt och bär 4,5 7,7 3,2 7,4 2,2 9,2 1,4 5,1 1,1 5,6 1,2 4,5 0,7 3,5 0,5 1,6 6,5 
14,
0 

15,
7 28,1 

fågel 0,2 0,1 3,1 1,0 3,2 3,2 3,3 2,8 5,1 4,6 3,5 3,1 4,5 4,3 3,5 2,7 0,0 0,0 1,1 0,4 

grädde 4,2 1,8 0,8 0,4 2,0 2,1 3,2 3,0 1,6 1,7 2,2 2,0 2,9 2,9 1,6 1,3 0,0 0,0 0,3 0,2 
grönsaker och 
svamp 40,7 35,5 

24,
9 

15,
4 11,3 

18,
0 14,2 19,8 14,7 19,8 12,7 15,5 13,0 

18,
2 15,4 28,5 11,1 3,1 8,4 5,0 

juice och nektar 0,9 0,4 0,8 0,4 0,9 0,9 1,0 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3 1,2 1,1 1,1 0,8 2,5 0,9 7,1 3,1 
kaffe te och 
kakao 0,0 0,0 2,2 0,9 0,0 0,0 1,4 1,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,9 0,6 2,6 0,9 9,0 4,0 
konserverad 
frukt och bär 0,3 2,1 0,3 3,1 0,2 4,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,5 0,1 1,2 0,1 1,0 0,1 1,0 0,8 7,9 

läsk 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 1,2 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,0 0,3 0,9 0,6 2,3 

margarin 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
mjöl och 
stärkelse 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 1,1 0,1 0,4 0,1 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 0,1 0,4 0,0 0,0 0,5 1,7 

mjölk 2,1 2,3 
19,
7 

24,
6 2,2 6,0 6,2 14,2 3,2 8,6 10,6 24,3 6,1 

15,
0 6,0 11,4 24,3 

26,
0 

14,
1 18,1 

nötter 1,0 0,9 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,6 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 

oljor 1,1 1,8 0,3 0,6 0,2 0,6 0,2 0,8 0,2 0,9 0,1 0,5 0,2 0,6 0,6 1,9 0,0 0,0 0,1 0,2 

ost 13,6 2,3 
13,
0 2,5 3,5 1,4 4,2 1,5 3,7 1,6 3,8 1,4 6,6 2,5 1,0 0,3 3,7 0,6 

18,
3 3,6 

pasta 1,5 3,4 0,3 0,8 0,2 1,2 0,2 1,2 0,2 1,0 0,4 2,0 0,3 1,6 0,7 2,6 0,1 0,2 0,0 0,0 
potatis och 
rotfrukt 0,8 11,2 0,6 8,4 0,3 

10,
1 0,4 10,2 0,3 9,6 0,3 10,4 0,4 

13,
6 0,8 18,3 0,0 0,2 0,0 0,3 

ris 7,8 4,1 1,4 1,0 2,7 3,2 2,2 2,3 3,0 3,6 3,1 3,3 1,6 1,9 5,0 4,4 0,0 0,0 0,1 0,1 

smör 1,2 0,3 5,2 1,4 0,4 0,2 1,0 0,5 0,8 0,4 1,2 0,6 0,9 0,4 0,0 0,0 0,2 0,0 7,0 1,9 
socker honung 
och sirap 0,4 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1,4 1,7 
sylt och 
marmelad 1,7 0,6 2,8 1,2 0,5 0,5 0,7 0,5 1,2 1,1 0,6 0,5 1,8 1,5 0,7 0,4 0,0 0,0 0,2 0,1 

vatten 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 1,2 0,1 0,6 0,0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 0,5 2,8 
13,
6 0,1 0,6 

vegetariskt 
mejeri 0,5 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

ägg 1,3 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 1,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,6 

övrigt kött 0,4 0,0 0,8 0,1 6,9 1,6 6,2 1,2 7,5 1,8 6,5 1,3 7,0 1,5 8,9 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kryddor 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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