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Sammanfattning		
Vår	 konsumtion	 av	 vatten	 står	 i	 nära	 relation	 till	 vad	 vi	 äter.	 Virtuellt	 vatten	 är	 den	
mängd	 vatten	 som	 använts	 för	 att	 skapa	 en	 vara	 eller	 en	 tjänst.	 För	 att	 beräkna	 den	
påverkan	som	processens	alla	 ingående	delar	ger	ur	vattensynpunkt	används	metoden	
Water	 Footprint,	 vattenfotavtryck.	 Beräkning	 av	 vattenfotavtryck	 möjliggör	
kartläggning	 av	 hur	 virtuellt	 vatten,	 nämligen	 vattenanvändning	 för	 produktion	 av	
varor,	 flödar	mellan	 länder	på	grund	av	global	handel.	Totalkonsumtionen	av	kött	har	
ökat	 med	 hela	 70	 %	 och	 en	 genomsnitt	 svensk	 äter	 idag	 88	 kg	 kött	 per	 år.	 Då	
konsumtion	 av	 animaliska	 livsmedel	 är	 roten	 till	 de	 rådande	 miljöproblemen	
rekommenderas	 en	 ändring	 av	 konsumtionsvanor.	 En	 övergång	 mot	 animaliska	
livsmedel	med	mindre	klimatpåverkan	bör	ske.			
	
Denna	studie	syftar	 till	att	 jämföra	och	utvärdera	olika	proteinkällors	vattenfotavtryck	
med	 hänsyn	 till	 produktionslandets	 vattensituation,	 ur	 ett	 svenskt	
konsumtionsperspektiv.	Utifrån	formulerat	syfte	gjordes	en	jämförelsestudie	vars	avsikt	
var	 att	 beskriva	 Sveriges	 livsmedelskonsumtion	 och	 dess	 utmaningar	 ur	 ett	
hållbarhetsperspektiv	i	form	av	vattenfotavtryck.		I	jämförelsen	användes	de	animaliska	
proteinkällorna	 nötkött	 och	 kyckling	 samt	 de	 vegetabiliska	 proteinkällorna	 sojabönor	
och	gröna	ärtor.	Valet	av	proteinkällornas	produktionsländer	gjordes	utifrån	importdata	
tillsammans	 med	 ett	 svenskt	 alternativ.	 En	 överskådlig	 blick	 över	 proteinkällornas	
vattenfotavtryck	samt	inverkan	kopplat	till	ursprungslandets	vattensituation	skapades.	
De	avgörande	beräkningarna	av	vattenfotavtrycket	redovisades	 i	 liter	vatten	per	gram	
protein.		
	
Resultatet	 visade	 att	 nötkött	 har	 det	 största	 totala	 vattenfotavtrycket.	 Svenskt	 och	
Irländskt	 nötkött	 kräver	 30,6	 respektive	 23,7	 liter	 vatten/gram	 protein.	 Det	 lägsta	
vattenfotavtrycket	 i	 liter	 vatten/gram	 protein	 hade	 dansk	 kyckling	 på	 5,7	 liter/gram	
protein.	 Svensk	 kyckling	 krävde	 något	 mer,	 6,6	 liter	 vatten/gram	 protein.	 Vid	
produktion	 av	 sojabönor	 används	15,2	 liter	 vatten/gram	protein	 för	 amerikanska	 och	
20,2	 liter	 vatten/gram	 protein	 för	 brasilianska.	 Vattenfotavtrycket	 för	 svenska	 gröna	
ärtor	var	9,8	 liter	vatten/gram	protein,	dvs	högre	än	både	dansk	och	svensk	kyckling.	
Sannolikheten	 gällande	 resultatet	 ifrågasätts	 och	 diskuteras	 ingående	 under	 studiens	
diskussionsdel,	bland	annat	ifrågasätts	det	låga	vattenfotavtrycket	för	kyckling.											
	
Genom	 att	 studera	 vattenfotavtrycken	 ingående	 komponenter	 tillsammans	 med	
ländernas	 vattenstressindex	 skapades	 en	 djupare	 förståelse.	 Vid	 val	 av	 svenskt	 eller	
irländskt	nötkött	är	det	ur	vattenhållbarhetsperspektiv	fördelaktigt	med	konsumtion	av	
svenskt	nötkött.	Detta	då	vattenfotavtryckets	 ingående	komponenter	 för	det	 irländska	
nötköttet	 har	 en	 sämre	 inverkan	 på	miljön	 ur	 ett	 globalt	 perspektiv.	 För	 svensk	 eller	
dansk	 kyckling	 konsumeras	 med	 fördel	 den	 svenska	 kycklingen	 trots	 ett	 högre	
vattenfotavtryck,	 Danmarks	 vattenstressindex	 låg	 på	 hela	 15,5	 %	 i	 jämförelse	 med	
Sveriges	2,4	%.	Vattenstressindex	för	Brasilien	är	1,24	%	och	för	USA	22,6	%	vilket	gör	
att	 konsumtion	 att	 sojabönor	 från	 Brasilien	 är	 att	 rekommendera.	 Detta	 förstärks	 vid	



	
	

analys	av	vattenfotavtryckets	ingående	komponenter.	Sätt	till	hållbar	vattenanvändning	
är	konsumtion	av	gröna	ärtor	trots	sitt	låga	proteininnehåll	ett	bra	substitut.			 	



	
	

Abstract		
Our	consumption	of	water	is	closely	related	to	what	we	eat.	Virtual	water	is	the	amount	
of	 water	 needed	 to	 produce	 a	 product	 (good	 or	 service).	 To	 be	 able	 to	 calculate	 the	
water	consumption	the	method	water	footprint	is	used.	It	shows	all	ingoing	parts	of	the	
total	consumption	of	water.	Calculating	the	water	footprint	enables	the	mapping	of	the	
virtual	 water,	 namely	 water	 use	 for	 production	 of	 goods,	 flows	 between	 countries	
because	 of	 global	 trade.	 The	 total	 consumption	of	meat	 has	 risen	by	70%	since	1960.	
The	 Swedish	 average	 yearly	 consumption	 of	 meat	 amounted	 to	 88	 kg	 in	 2014.	
Consumption	of	 animal	products	 is	one	of	 the	biggest	 causes	 to	environmental	 issues,	
such	as	greenhouse	gas	emissions.	Because	of	the	large	environmental	impact	of	animal	
product	the	consumption	has	to	decrease.	People	need	to	eat	a	plant-based	diet	to	have	a	
smaller	impact.		
	
This	study	aims	to	compare	and	evaluate	different	protein	sources	water	footprint	with	
regard	to	 their	origin,	 from	a	Swedish	consumer	perspective.	Based	on	the	 formulated	
purpose,	 a	 study	 is	 made	 to	 describe	 Sweden's	 food	 consumption	 and	 its	 challenges	
from	a	sustainability	perspective	in	regard	to	the	water	footprint	of	protein	sources.	In	
the	 comparison	 of	 protein	 sources	 a	 selection	 based	 on	 Swedish	 consumption	 and	
possible	substitutes	to	meat.	The	selected	animal	based	sources	where	beef	and	chicken	
and	 the	vegetable	protein	sources,	 soybeans	and	green	peas.	The	origin	of	 the	protein	
sources	where	based	on	Swedish	import	statistics.	Thereafter	an	overview	was	made	on	
the	water	 footprint	of	 the	different	sources.	Calculation	was	made	by	taking	the	water	
footprint	 [Liter	 per	 kg]	 and	 the	 amount	 of	 protein	 [g	 per	 100	 g]	 to	 get	 the	 water	
footprint	 per	 gram	 of	 protein	 [Liter	 per	 gram].	 To	 get	 a	 deeper	 understanding	 of	 the	
implications	 of	 the	 footprint	 a	 combination	 of	 the	 footprint	 and	 the	 current	 water	
current	water	situation	was	created.		
	
The	 results	 showed	 that	 beef	 has	 the	 largest	 total	water	 footprint.	 Swedish	 and	 Irish	
beef	requires	30.6	and	23.7	liters	/	gram	of	protein.	Danish	chicken	had	the	lowest	water	
footprint	in	liters	water	/	gram	protein	of	5.7	liters	/	gram	of	protein.	Swedish	chicken	
had	 a	 bit	 higher	 footprint	 of	 6.6	 liters	 of	water	 /	 gram	 of	 protein.	 The	 production	 of	
soybeans	in	the	US	used	the	amount	of	15.2	liters	/	gram	of	protein.	The	production	of	
soybeans	 in	 Brazil	 had	 a	 water	 footprint	 of	 20.2	 liters	 /	 gram	 of	 protein.	 The	 water	
footprint	of	Swedish	green	peas	was	calculated	to	9.8	liters	of	water	/	grams	of	protein,	
which	 is	 higher	 than	 both	 the	Danish	 and	 Swedish	 chicken.	 The	 results	 probability	 is	
both	questioned	and	discussed	in	the	discussion	part	of	the	report.	Where	the	low	water	
footprint	of	chicken	is	highly	questioned.		
	
By	studying	the	water	footprint´s	components	together	with	the	countries'	water	stress	
index	 created	a	deeper	understanding.	 From	a	water	 consumption	view	 it	 is	 better	 to	
consume	Swedish	beef	rather	than	beef	from	Ireland.	This	is	because	of	the	components	
of	the	Irish	water	footprint	has	a	 larger	 impact	on	the	water	availability.	 	Even	though	
the	 Swedish	 chicken	 has	 a	 larger	 water	 footprint	 it	 is	 a	 better	 choice	 because	 of	 the	
water	 situation	 in	 Denmark.	 Denmark´s	 water	 stress	 index	 was	 as	 high	 as	 15.5%	 in	
comparison	with	Sweden	2.4%.	The	Water	stress	 index	 for	Brazil	 is	1.24%	and	the	US	
22.6%,	which	mean	that	the	consumption	of	soybeans	from	Brazil	is	recommended.	Just	
taking	 the	 components	 of	 the	 water	 footprint	 in	 consideration	 makes	 same	
recommendation.	If	only	seen	to	sustainable	water	consumption	green	peas	are	despite	
its	low	protein	content,	a	good	substitute.		 	
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1	Inledning		
Vatten	 är	 inte	 bara	 vår	 mest	 värdefulla	 naturresurs	 utan	 även	 kärnan	 för	 en	 hållbar	
utveckling.	 Det	 är	 en	 oersättlig	 resurs	 som	 stödjer	 fattigdomsbekämpning,	 ekonomisk	
tillväxt	 och	 miljömässig	 hållbarhet.	 Mänskligheten	 fordrar	 rent	 vatten	 likaså	 jordens	
ekosystem	och	dess	funktioner	(UN-Water,	2015).	Idag	står	människan	inför	en	enorm	
utmaning;	att	bevara	och	skydda	denna	vitala	resurs.	
	
Enligt	 FN	 ökade	 väldens	 befolkning	 under	 1900-talet	 med	 tre	 gånger,	 samtidigt	 som	
efterfrågan	på	rent	vatten	ökade	mer	än	sex	gånger.	 Idag	använder	 jordens	befolkning	
54	 procent	 av	 det	 åtkomliga	 sötvattnet	 på	 jorden.	 Med	 den	 förväntade	
befolkningsökningen	kommer	användningen	av	sötvatten	att	stiga	till	70	procent	till	år	
2025.	 Om	 sedan	 vattenanvändningen	 per	 person	 ökar	 i	 samma	 takt	 kommer	
sötvattenanvändningen	öka	till	hela	90	procent	till	år	2025.	Detta	innebär	att	människan	
lämnar	 endast	 en	 tiondel	 av	 jordens	 tillgängliga	 sötvatten	 till	 andra	 levande	 varelser	
(Naturvårdsverket,	2010).										
			
FAO’s	slogan	”The	world	is	thirsty	because	it	is	hungry”	är	ett	väl	myntat	uttryck	(FAO,	
2015).	Vår	konsumtion	av	vatten	står	 i	nära	 relation	 till	 vad	vi	 äter.	 Jordbrukssektorn	
står	 för	omkring	70	%	av	det	 globala	vattenuttagen.	 I	 vissa	 länder,	 även	väldigt	 torra,	
används	 mer	 än	 90	%	 av	 den	 totala	 vattenkonsumtionen	 av	 jordbruket	 (Antonelli	 &	
Greco,	 2015).	 För	 att	 förstå	 den	 utmaning	 människan	 står	 inför	 behövs	 kunskap	 om	
vilken	 miljöpåverkan	 som	 nuvarande	 konsumtionsmönster	 innebär.	 I	 dagsläget	
importeras	 en	 stor	 andel	 konsumtionsvaror	 från	 utvecklingsländer	 och	 tillväxtländer	
som	befinner	sig	i	övergången	mellan	utvecklingsland	och	industrialiserat	land.	Mycket	
av	det	vi	förbrukar	i	Sverige	är	alltså	tillverkat	i	på	andra	håll	i	världen.	Det	är	viktigt	att	
den	 internationella	 dimensionen	 kommer	 in	 i	 miljömålssystemet	 (Naturvårdsverket,	
2010).	
	
I	 denna	 rapport	 analyseras	 kött,	 supplement	 till	 kött	 samt	 överkonsumtion	 sätt	 till	
vattenanvändning,	 det	 vill	 säga	 virtuellt	 vatten.	 	Analyserna	 ger	 en	 bild	 av	 de	
miljömässiga	 effekterna	 som	 eventuella	 förändringar	 i	 konsumtionsvanor	 skulle	
innebära	samt	skapar	förståelse	för	del	globala	vattenproblematiken	

1.1	Bakgrund	
Nedan	presenteras	bakgrunden	av	Sveriges	livsmedelskonsumtion	och	miljöpåverkan.	

1.1.1	Livsmedelskonsumtionen	i	Sverige	
Enligt	 jordbruksverket(2015b)	 har	 ökningar	 och	 minskningar	 skett	 för	 olika	
livsmedelsgrupper	 under	 de	 senaste	 50	 åren.	 Idag	 konsumeras	 mer	 kött,	 grönsaker,	
frukt	och	bär,	grädde,	ost	och	ägg.	Samtidigt	minskar	konsumtionen	av	mjölk,	matfett,	
mjöl,	gryn,	potatis	och	socker.	På	grund	av	en	förändring	av	kostvanor	innebär	det	även	
ändring	av	energiintag,	se	 figur	1.	På	50	år	har	energitillförseln	ökat	med	13	%	från	2	
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900	kcal	till	3	100	kcal	per	person	och	dag,	där	den	största	ökningen	har	skett	under	de	
senaste	30	åren	(Jordbruksverket,	2015b).	
	

	
Figur	1.	Näringsvärden	(Jordbruksverket,	2015b).	

1.1.2	Sveriges	köttkonsumtion	
I	Sverige	har	totalkonsumtionen	av	kött	ökat	med	drygt	70	%	till	88	kg	mellan	1960	och	
2013	(Jordbruksverket,	2015b).	Där	fjäderfäkött	har	stått	för	den	största	ökningen	med	
13	 gånger	 så	 stor	 jämfört	med	 1960,	 se	 figur	 2.	 Köttkonsumtionen	 spås	 fortsätta	 öka	
trots	 en	 ökad	 kunskap	 om	 dess	 effekter	 på	 klimat,	 miljö,	 hälsa	 och	 djurvälfärd	
(Jordbruksverket,	2015b).	
	

	
Figur	2.	Totalkonsumtion	kött	kilo	per	person	och	år	(Jordbruksverket,	2015b).	

	
Livsmedelsverket(2016b)	rekommenderar	max	500	gram	rött	kött	och	charkuterier	per	
vecka	 då	 det	 negativa	 hälsoeffekter	 av	 kött,	 så	 som	 förhöjd	 risk	 för	
tjocktarmscancer.	 	Konsumtionen	 av	 rött	 kött	 och	 charkuterier	 uppgick	 till	 1	 kg	 per	
vecka	år	2014(Jordbruksverket,	2015a).	
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1.1.3	Konsumtion	av	frukt	och	grönsaker	
Livsmedelsverket	rekommendationer	för	frukt	och	grönt	är	ett	intag	på	minst	500	gram	
per	dag	per	person.	Enligt	rapporten	Riksmaten	var	medelintaget	360	gram	för	kvinnor	
och	 310	 gram	 för	 män	 2010	 till	 2011,	 endast	 21	 procent	 åt	 mer	 än	 500	 gram	
(Livsmedelsverket,	2012).	 I	 genomsnitt	 konsumeras	 cirka	12	gram	baljväxter	per	dag.	
Därmed	uppnås	inte	konsumtionen	för	frukt	och	grönsaker	de	rekommendationer	som	
livsmedelsverket	går	ut	med.	Trots	detta	har	konsumtionen	för	frukt	och	grönsaker	ökat	
kraftigt	sedan	1960,	se	figur	3.	Jordbruksverkets	sammanställning	av	årlig	statistik	visar	
att	konsumtionen	för	färska	grönsaker	har	ökat	med	omkring	170	procent	och	beredda	
med	200	procent.	Direktkonsumtionen	2014	av	 grönsaker	uppgår	 till	 totalt	 58	kg	per	
person	(Jordbruksverket,	2015a).	
	

	
Figur	3.	Grönsaker	(jordbruksverket,	2015b).	

	
Konsumtionen	av	frukt	har	även	den	förändrats,	från	att	bestå	till	största	del	av	äpplen	
och	 päron	 till	 att	 mer	 exotiska	 frukter	 är	 den	 största	 andelen	 av	 fruktkonsumtionen.	
Detta	beror	på	 globalisering	och	 Sveriges	 inträde	 i	 EU	vilket	 har	 gett	 ett	mer	 varierat	
utbud	 av	 mat	 (Jordbruksverket,	 2015b).	 Figur	 4	 visar	 hur	 konsumtionen	 av	 frukt	
förändrats	under	perioden	1960	till	2013.		
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Figur	4.	Frukt	(Jordbruksverket,	2015b).	

	
Förklaringen	 till	 detta	 är	 att	 före	 inträde	 i	 EU	 tillämpade	 Sverige	 importavgifter	 för	
jordbruksvaror	 från	 EU.	 När	 importavgiften	 försvann	 1995	 har	 importvärdet	
tredubblats	 från	 31	 miljarder	 kronor	 till	 cirka	 93	 miljarder	 kronor	 i	 löpande	 priser	
(Jordbruksverket,	2015b).		Det	är	matvaror	som	Sverige	inte	kan	producera	själva	men	
även	 jordbruksvaror	 som	 traditionellt	 har	 varit	 viktiga	 för	 svensk	 produktion	 så	 som	
nötkött,	fläskkött	och	ost.	Den	största	ökningen	av	import	har	skett	för	mejeriprodukter	
och	 ägg	 som	 har	 ökat	 med	 över	 500	 %	 mellan	 1995	 och	 2009.	 För	 nötkött	 har	
importandelen	av	konsumtionen	ökat	 från	4,7	%	procent	 till	 49,1	%	mellan	1960	och	
2013,	se	figur	5	(Jordbruksverket,	2015b).	
	

	
Figur	5.	Importandelen	av	konsumtionen	i	Sverige	i	kvantitet,	procent	(Jordbruksverket,	2015b).	

	
Den	 största	 andelen	 av	 den	 svenska	 importen	 av	 nötkött	 sker	 från	 Irland	
(Jordbruksverket,	2016a),	se	figur	6.	
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Figur	6.	Svensk	import,	ursprungsländerna	av	nötkött	(Jordbruksverket,	2016a).	

	
För	fågelkött	sker	den	största	importen	från	Danmark	(Jordbruksverket,	2016b),	för	den	
totala	fördelningen	se	figur	7.	

	
Figur	7.	Svensk	import,	ursprungsländerna	av	matfågel	(Jordbruksverket,	2016b).	

1.1.4	Köttkonsumtionen	miljöpåverkan	
Den	 globala	 matproduktionen	 har	 en	 stor	 klimatpåverkan.	 Produktion	 står	 för	 en	
tredjedel	av	världens	area.	Utsläpp	kopplat	till	matproduktionen	uppskattas	till	30	%	av	
all	växthusgas.	Därför	ses	den	globala	matproduktionen	som	ett	stort	hot	mot	miljön	och	
speciellt	 den	animaliska	matproduktionen	 (Hallström,	Carlsson-Kanyama	&	Börjesson,	
2015).		
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Därför	 efterfrågas,	 med	 kombination	 med	 nya	 tekniska	 jordbrukslösningar,	 andra	
kosthållningar	 som	 reducerar	 dagens	 globala	 påverkan	 på	 världen.	 För	 att	 sänka	
klimatavtrycket	från	dagens	matproduktion	är	det	därför	av	stor	vikt	att	ändra	världens	
matkonsumtion.	 Genom	 att	 ändra	 kostvanor	 finns	 det	 möjligheter	 att	 sänka	 dagens	
koldioxidutsläpp	 med	 upp	 till	 50	 %.	 För	 att	 nå	 en	 lägre	 klimatpåverkan	 för	 dagens	
matkonsumtion	kräver	det	att	världen	ändrar	sitt	förhållande	till	att	konsumera	kött,	då	
dagens	 köttkonsumtion	 är	 den	 största	 faktorn	 för	 klimatpåverkan	 i	 den	 globala	
matkonsumtionen	 (Hallström,	 Carlsson-Kanyama	 &	 Börjesson,	 2015).	 I	 Sverige	 står	
köttkonsumtionen	för	40	%	av	den	långsiktiga	per	capita	budgeten	för	växthusgaser.	
	
Matkonsumtionens	 klimatpåverkan	 2008	 beräknades	 stå	 för	 drygt	 2	 ton	 CO2-	
ekvivalenter	 av	 vår	 privata	 konsumtion	 per	 person	 och	 år.	 Där	 kött	 är	 den	
livsmedelsgruppen	 som	 står	 för	 störst	 andel	 av	 miljöpåverkan	 och	 därmed	 ses	 inte	
Sveriges	 animaliekonsumtion	 som	 hållbar	 ur	 ett	 klimatperspektiv	 (Naturvårdsverket,	
2013).	
	
”Matens	klimatpåverkan	uppgår	idag	till	omkring	1,8	ton	koldioxidekvivalenter	per	person	
och	år.	Scenarier	med	minskad	köttkonsumtion	skulle	kunna	minska	utsläppen	till	omkring	
ett	ton	år	2050	medan	en	helt	vegetabilisk	kost	skulle	ge	ett	utsläpp	på	ner	mot	0,3	ton.”	
(Naturvårdsverket,	2015)	
	
Men	vid	en	ändring	av	köttkonsumtionen	behövs	substitut	för	att	nå	en	ekvivalent	nivå	
av	proteinintag.	Dock	är	det	viktigt	att	substitutens	klimatpåverkan	utvärderas	noggrant	
för	 att	 åstadkomma	 en	 mer	 hållbar	 matkonsumtion	 (Hallström,	 Carlsson-Kanyama	 &	
Börjesson,	2015).	

1.1.5	Substitut	till	Sveriges	köttkonsumtion	
Det	 behövs	 växtbaserade	 alternativ	 till	 dagens	 köttkonsumtion.	 Baljväxter	 är	 rikt	 på	
protein	och	är	en	bra	proteinkälla	vid	en	vegetabilisk	kost	(Vegetarisk	mat,	2016).	Den	
baljväxt	som	är	den	som	diskuteras	kunna	konkurrera	ut	kött	är	sojabönan.		

1.1.6	Soja	import	och	användning	
Soja	är	ett	bra	alternativ	till	kött.	Det	innehåller	en	hög	halt	protein	men	även	stärkelse,	
fibrer	 och	 låg	 halt	 av	 fett	 som	 till	 största	 del	 är	 omättad.	 Utöver	 det	 så	 innehåller	
sojabönan	 viktiga	 mineraler	 så	 som	 järn,	 zink,	 magnesium,	 selen	 och	 folsyra	
(Livsmedelsverket,	2016a).	
	
År	 2014	 importerades	 21	 051	 ton	 sojabönor	 och	 29	 957	 ton	 sojabönolja	
(Jordbruksverket,	2015c).	Under	senare	år	har	importen	av	sojabönor	ökat	på	grund	av	
ett	 större	 intresse	 för	 andra	 matkulturer	 samt	 vegetabilisk	 kost	 (Naturvårdsverket,	
2015).		De	länder	som	producerar	soja	presenteras	nedan	i	figur	8.		
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Figur	8.	De	största	Sojaproducenterna	i	världen	(Naturvårdsverket,	2010a).	

	
En	sammanställning	av	de	största	producenterna	 i	Sverige	 för	sojabaserade	produkter	
visar	 att	 det	 primära	 ursprungslandet	 för	 råvaran	 soja	 är	 USA,	 även	 importer	 från	
Brasilien	sker	för	Hälsans	kök.	
	
”Sojan	som	används	för	att	tillverka	Oumph!	kommer	från	noga	utvalda	leverantörer.	Idag	
köps	 den	 ifrån	 Nordamerika.	 Framöver	 kommer	 den	 troligen	 behöva	 komma	 från	 fler	
världsdelar	för	att	säkerställa	tillgången	på	just	soja	som	inte	är	genmodifierad	och	skapa	
trygghet	 i	 leveranserna	när	vädrets	makter	stökar	till	det.	För	att	med	säkerhet	undvika	
att	bidra	 till	avskogningen	 i	Sydamerika	köps	 ingen	soja	därifrån.”	(Oumph!	&	 Food	 for	
Progress,	2015)	
	 -					Oumph!	
	
”De	flesta	av	våra	produkter	är	baserade	på	det	nyttiga	sojaproteinet.	
	
Enligt	 Världshälsoorganisationen	 är	 sojaproteinet	 ett	 av	 de	 allra	 bästa	 proteinet	 för	
människokroppen	-	till	och	med	bättre	än	protein	från	kött.	Vårt	sojaprotein	utvinns	från	
bönor	 som	 odlats	 i	 Europa	 och	 USA.	 Odlingarna	 ligger	 inte	 i	 regnskogsområden.	
Sojaproteinet	 torkas	 innan	 det	 transporteras	 till	 oss	 så	 därför	 blir	 transportens	
miljöpåverkan	mycket	liten.	
	
Vår	soja	är	givetvis	 inte	genmodifierad	(GMO).	Detta	säkerställs	genom	att	prover	tas	på	
varje	leverans.”	(Anamma	Foods,	2016)	
	 -					Anamma	
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”Våra	 sojaodlingar	 ligger	 i	 Kanada,	 Nord	 Amerika	 och	 Brasilien.	 Vi	 värnar	 givetvis	 om	
miljön	 och	 våra	 leverantörer	 garanterar	 enbart	 certifierade	 sojabönor.”	 (Tivall	 Europe,	
2016)	
	 -					Hälsans	kök	
	

1.1.7	Sojaproduktionens	klimatpåverkan	
Produktionen	 av	 sojabönor	 i	 Sydamerika	 har	 medfört	 stora	 miljöproblem.	 I	 Brasilien	
odlas	soja	på	ett	område	 lika	stort	som	England.	Det	 förstörs	unika	naturområden	när	
regnskog,	gräsmarker	och	savanner	omvandlas	till	jordbruk.	Därför	finns	en	efterfrågan	
på	 Svenskproducerade	 baljväxter	 så	 som	 ärtor	 och	 bönor	 som	 har	 mindre	
klimatpåverkan	än	sojabönan	(Naturskyddsföreningen,	2010).	

1.1.8	Svenskproducerade	gröna	ärtor	–	ett	alternativ	till	soja	
Ett	alternativ	till	sojabönor	är	Svenska	gröna	ärtor.	De	har	möjlighet	att	utgöra	basen	för	
spännande	 produkter	 som	kan	 vara	 ett	 proteinrikt	 alternativ	 till	 både	 soja	 och	 kött.	 I	
handeln	 idag	 finns	 bara	 ett	 fåtal	 av	 dessa	 produkter	 och	 de	 flesta	 vegetabiliska	
produkter	 är	 fortfarande	 sojabaserade.	 En	 sammanställning	 gjord	 av	
Naturskyddsföreningen	(2010)	visar	synpunkter	från	livsmedelsbranschen	angående	att	
producera	 produkter	 med	 svenskproducerade	 ärter	 som	 substitut	 till	 soja.	 De	 var	
följande,	
	
”Mycket	begränsad	utveckling	av	vegetariska	produkter	har	skett	inom	Sverige.	Denna	har	
istället	skett	i	t.ex.	USA,	där	soja	är	det	naturliga	valet	då	det	odlas	lokalt.	Produktionen	av	
de	 vegetariska	 produkter	 som	 säljs	 i	 Sverige	 idag	 sker	 fortfarande	 huvudsakligen	
utomlands.”	
	
“Smakupplevelsen	av	ärtor	är	annorlunda.”	
	
I	rapporten	som	är	gjord	av	Naturskyddsföreningen	(2010)	tog	även	upp	andra	hinder	
för	gröna	ärtor	som	proteinkälla.	En	av	de	största	är	att	en	 liten	andel	människor	 inte	
kan	äta	ärtor	på	grund	av	allergi.	

1.2	Frågeställning		
Vad	är,	 ur	 ett	 vattenhållbarhetsperspektiv,	 bäst	 att	 konsumera	vid	 jämförelse	 av	olika	
vegetabiliska	och	animaliska	proteinkällor?				

1.3	Syfte	
Syftet	var	att	 jämföra	och	utvärdera	olika	proteinkällors	vattenfotavtryck	med	hänsyn	
till	produktionslandets	vattensituation,	ur	ett	svenskt	konsumtionsperspektiv.	
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2	Metod	
Nedan	presenteras	rapportens	metodiska	ramverk.	

2.1	Val	av	metod	
Metoden	 som	 valdes	 till	 denna	 rapport,	 utifrån	 formulerat	 syfte,	 att	 göra	 en	
jämförelsestudie	 där	 proteinkällor	 utvärderas	 utifrån	 dess	 vattenfotavtryck	 och	
ursprungsland.	 Jämförelsestudiens	 avsikt	 var	 att	 beskriva	 Sveriges	
livsmedelskonsumtion	 och	 dess	 utmaningar	 i	 ett	 hållbarhetsperspektiv	 i	 form	 av	
vattenfotavtryck.	Då	tidigare	studier	visar	att	Sveriges	köttkonsumtion	inte	är	hållbar	i	
ett	 miljöperspektiv	 valdes	 att	 jämföra	 olika	 typer	 av	 kött	 samt	 möjliga	 vegetabiliska	
proteinkällor.	 Överskådlig	 blick	 över	 de	 olika	 proteinkällornas	 vattenfotavtryck	 samt	
påverkan	beroende	på	ursprungsland	och	deras	vattensituation.	

2.2	Urval	
De	 databaser	 som	 sökningarna	 utfördes	 på	 är	 Web	 of	 Science,	 Scopus	 och	 Google	
Scholar.	 I	 sökningar	 gjordes	 avgränsningar	 i	 tid,	 språk	 och	 dokumenttyp.	 Där	 de	
vetenskapliga	artiklarna	inte	skulle	vara	äldre	än	10	år,	språket	begränsades	till	svenska	
och	engelska	och	artiklarna	ska	vara	tillgängliga	med	onlineåtkomst	fulltext.	
	
Databasen	 WaterStat	 som	 är	 skapad	 av	 Water	 Footprint	 Network	 användes	 för	
sammanställning	 av	 de	 olika	 proteinkällornas	 vattenfotavtryck,	 dels	 för	
animaliska(Mekonnen,	 M.M.	 and	 Hoekstra,	 A.Y.,	 2012)	 och	 vegetabiliska	 (Mekonnen,	
M.M.	 and	 Hoekstra,	 A.Y.,	 2011)	 produkter.	 Vid	 information	 om	 Sveriges	
livsmedelskonsumtion,	 kost	 och	 deras	 miljöpåverkan	 har	 jordbruksverket,	
livsmedelsverket,	naturvårdsverket	använts	för	officiell	statistik.	

2.3	Avgränsningar	
I	ett	tidigt	stadie	av	studien	var	målet	att	beräkna	det	årliga	vattenfotavtrycket	ur	olika	
kostscenario.	 Det	 visade	 sig	 att	 vegetariska	 dieten	 inte	 är	 tillräckligt	 konkret	 i	 sin	
utformning	av	val	av	 livsmedel	och	till	vilken	mängd	för	att	uppnå	korrekt	energi-	och	
näringsintag.	De	beräkningarna	ansågs	vara	utanför	arbetets	ramar	och	för	omfattande	
för	 denna	 studie.	 Därför	 valdes	 att	 inrikta	 studien	 på	 olika	 proteinkällors	
vattenfotavtryck.	 	Där	 jämförelsen	 av	 proteinkällorna	 har	 endast	 beaktat	
vattenfotavtrycket	per	gram	protein	och	 tar	 inte	hänsyn	 till	 andra	näringsämnen	eller	
innehåll.	
	
Vid	 valet	 av	 proteinkällor	 gjordes	 dessa	 utifrån	 inhämtad	 kunskap	 om	 dagens	
konsumtionsvanor	 och	 miljöproblem.	 Konsumtionen	 av	 nötkött	 har	 enligt	 statistiken	
ökat	 till	 en	 ohållbar	 nivå	 och	 intaget	 av	 kött	 överstiger	 det	 enligt	 Livsmedelsverket	
rekommenderade	 (Livsmedelsverket,	 2012).	 Undersökning	 av	 nötkött	 ansågs	 därför	
vara	högst	relevant.	Vid	beräkningarna	användes	data	av	Svenskt	och	Irländskt	benfritt	
och	 färskt	 nötkött.	 Kyckling	 har	 enligt	 statistiken	 stått	 för	 den	 största	 ökningen.	 Ur	
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miljö-	och	hälsoperspektiv	anses	kyckling	vara	ett	bättre	köttalternativ.	Undersökningar	
gjordes	av	Svensk	och	Dansk	kyckling.		
	
För	 de	 animaliska	 proteinkällorna	 har	 endast	 det	 totala	 medelvärdet	 för	 det	
producerande	 landets	 vattenfotavtryck	 inkluderats	Det	 vill	 säga	 faktorer	 kopplade	 till	
boskapsuppfödning	 och	 foderalternativ	 har	 endast	 analyserats	 med	 hjälp	 av	 tidigare	
studier.		
	
Det	 i	 dagsläget	 vanligaste	 och	bästa	 substitutet	 till	 kött	 är	 soja.	 Sojabönan	 importeras	
främst	från	Syd-	och	Nordamerika	och	det	finns	vissa	indikationer	på	problematik	kring	
sojaproduktionen.	Sojabönan	utgör	även	en	vanlig	beståndsdel	i	animaliskt	foder	vilket	
gör	 den	 dess	 mer	 intressant	 för	 undersökning.	 I	 denna	 rapport	 har	 sojabönor	 från	
Brasilien	 och	 USA	 analyserats.	 Ett	 substitut	 som	 skulle	 kunna	 ersätta	 soja	 är	
svenskproducerade	 gröna	 ärtor,	 även	 dessa	 analyseras.	 Även	 för	 de	 vegetabiliska	
proteinkällorna	har	det	totala	medelvärdet	för	det	producerade	landets	vattenfotavtryck	
använts.		
	
I	 jämförelsen	 av	 vattenfotavtryck	 per	 gram	 protein	 valdes	 proteininnehållet	 per	
livsmedel	till	att	de	animaliska	proteinkällorna	är	tillagade,	stekta,	och	de	vegetabiliska	
är	färska	eller	förvällda.		

2.4	Datainsamling	
Efter	att	proteinkällorna	var	noggrant	utvalda	gjordes	en	sammanställning	av	de	olika	
vattenfotavtrycken.	 De	 togs	 från	 databasen	 Water	 Footprint	 Network	 och	 utgår	 från	
ursprungsland	och	typ	av	kött	eller	gröda,	se	Bilaga	1.		
	
För	att	kunna	 ställa	de	mot	varandra	beräknades	vattenfotavtrycket	per	gram	protein	
från	 de	 olika	 livsmedlen.	 Beräkningar	 utfördes	 på	 det	 totala	 vattenfotavtrycket	 samt	
uppdelningar	i	grönt,	blått	och	grått.	
	
Efter	 att	 vattenfotavtrycket	 per	 gram	 protein	 beräknades	 användes	 även	
ursprungsländernas	 vattenstressindex.	 Vattenstressindexet	 beräknades	 för	 att	 avgöra	
hur	hållbart	vattenfotavtrycket	är	i	respektive	land.	

3	Teori	
För	studiens	genomförande	krävdes	fördjupning	inom	begrepp	och	statistik.	Dessa	
presenteras	i	följande	avsnitt.					

3.1	Virtuellt	vatten	och	vattenfotavtryck		
Begreppet	virtuellt	vatten	myntades	 i	början	av	1990-talet	av	den	brittiske	professorn	
John	 Anthony	 Allan.	 Professorn	 konstaterade	 att	 en	 vara	 som	 importeras	 till	 ett	 land	
även	 för	med	 sig	 virtuellt	 vatten	 i	 köpet.	 Det	 innebär	 att	 länder	med	 vattenbrist	 bör	
överväga	vilka	varor	som	är	lämpligast	att	importera	respektive	exportera,	eftersom	all	
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handel	 inkluderar	 indirekt	handel	med	virtuellt	vatten	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya	&	
Mekonnen,	2009).				
	
Water	Footprint,	vattenfotavtryck	på	svenska,	är	ett	verktyg	för	miljösystemanalys	som	
först	introducerades	av	professor	Arjen	Y.	Hoekstra	vid	universitetet	i	Twente,	Holland,	
samt	 Water	 Footprint	 Network.	 Verktyget	 används	 för	 att	 beräkna	 konsumtionen	 av	
färskvatten	som	är	kopplat	till	någon	form	av	aktivitet	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya	&	
Mekonnen,	2009).			
	
Water	 Footprint	 möjliggör	 kartläggning	 av	 hur	 virtuellt	 vatten,	 nämligen	
vattenanvändningen	 för	 produktion	 av	 varor,	 flödar	mellan	 länder	på	 grund	 av	 global	
handel.	 Hoekstra	 och	 Chapagain	 har	 visat	 att	 visualisering	 av	 dold	 vattenanvändning	
bakom	 produkter	 kan	 hjälpa	 till	 att	 förstå	 den	 globala	 karaktären	 av	 färskvatten	 och	
kvantifiera	 effekterna	 av	 konsumtion	 och	 handel	 på	 användning	 av	 vattenresurserna.	
Ökad	 förståelse	 skapar	 i	 sin	 tur	 förutsättningar	 för	 ett	 bättre	 styre	 av	 världens	
färskvattenresurser	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).								
	
Vattenfotavtryck	består	av	komponenterna	blått,	grönt	och	grått	vatten	som	alla	mäts	i	
volym	 per	 tidsenhet.	 Att	 bedöma	 konsekvenserna	 av	 vattenfotavtryck	 ur	 ett	
hållbarhetsperspektiv	 kräver	 kvantifiering,	 lokalisering	 och	 beskrivning	 av	 de	 olika	
färgerna.	Måttets	 relevans	 är	 även	 beroende	 av	 den	 lokala	 kontexten,	 där	 vattnet	 har	
extraherats.	 Identifiering	 av	 sårbarheten	 hos	 de	 lokala	 vattensystemen	 där	
vattenfotavtrycket	är	 lokaliserat	och	den	konkurrens	som	finns	 i	om	vattnet	 i	området	
bör	 därav	 betraktas.	 En	 konsekvensanalys	 bör	 alltså	 göras	 för	 varje	 separat	
vattenfotavtryck	för	att	måttet	ska	vara	av	betydelse,	denna	ska	innefatta	en	ekonomisk,	
social	och	miljömässig	del	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).											
	
Som	 en	 indikator	 skiljer	 sig	 alltså	 vattenfotavtryck	 från	 det	 klassiska	 måttet	 på	
vattenuttag	i	tre	avseenden:		
	

1. Det	 omfattar	 inte	 blå	 vattenanvändningen	 gällande	 vattnets	 förmåga	 att	 återgå	
till	var	den	kom	ifrån.	

2. Det	är	inte	begränsat	till	blå	vattenanvändning,	utan	även	grönt	och	grått	vatten.	
3. Det	 är	 inte	 begränsat	 till	 direkt	 vattenanvändningen,	 utan	 inkluderar	 också	

indirekt	vattenanvändning.		
	
Vattenfotavtryck	 ger	 därmed	 ett	 bredare	 perspektiv	 för	 hur	 en	 konsument	 eller	
producent	 inverkar	 på	 sötvattensystemet.	 Det	 är	 dock	 inget	 mått	 för	 den	 lokala	
påverkan	 som	 blir	 av	 vattenanvändning	 samt	 föroreningar	 (Hoekstra,	 Chapagain,	
Aldaya,	Mekonnen,	2011).							
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3.1.1	Blått	vatten		
Komponenten	 blått	 vatten	 avser	 användningen	 av	 yt-	 och	 grundvatten	 från	 sjöar,	
vattendrag	och	reservoarer	som:		

• avdunstar	
• assimileras	i	produkter/processer		
• inte	återförs	till	sitt	ursprungliga	avrinningsområde		
• som	återförs	 till	 sitt	ursprungliga	avrinningsområde	men	 inte	under	samma	tid	

som	uttaget	gjordes		
	
Vid	 analysering	 av	 grödors	 vattenfotavtryck	 sätts	 ofta	 blått	 vatten	 lika	 med	
bevattningsmängden,	det	för	enkelhetens	skull	då	det	är	svårt	att	mäta	den	avdunstning	
som	 sker.	 I	 allmänhet	 är	 de	 blåa	 vattenresurserna	 begränsade	 och	 kostsamma,	 vilket	
kan	vara	en	anledning	att	fokusera	på	blå	vattenanvändning	vid	analysering	(Hoekstra,	
Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).					

Den	totala	mängden	blått	vatten	för	en	process	uttrycks	som	i	ekvation	1:		
	
𝑊𝐹!"#$,!"å = 𝐵𝑙å𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝐴𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐵𝑙å𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝐹ö𝑟𝑙𝑜𝑟𝑎𝑡𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝐹𝑙ö𝑑𝑒									(1)	
	

3.1.2	Grönt	vatten		
Det	gröna	vattnet	avser	 främst	de	regnvatten	som	upptas	av	grödor	och	 jord	och	som	
inte	 blir	 grundvatten.	 För	 produkter	 ur	 jord-	 och/eller	 skogsbrukssektorn	 utgör	
vanligtvis	 grönt	 vatten	 den	 största	 delen	 av	 vattenfotavtrycket.	 Även	 de	 gröna	
vattenresurserna	 är	 begränsade	 vilket	 ger	 ett	 bra	 argument	 till	 att	 dessa	 skall	 ingå	 i	
beräkning	av	vattenfotavtrycket.	Dessutom	kan	grönt	vatten	grönt	vatten	ersättas	med	
blått	vatten	–	och	i	jordbruket	även	tvärtom	–	så	en	fullständig	bild	kan	endast	erhållas	
genom	att	redogöra	båda	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).										

Den	totala	mängden	grön	vatten	för	en	process	uttrycks	som	i	ekvation	2:		
	
𝑊𝐹!"#$,!"ö! = 𝐺𝑟ö𝑛𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝐴𝑣𝑑𝑢𝑛𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 + 𝐺𝑟ö𝑛𝑉𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚𝑖𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔																																														(2)	
	

3.1.3	Grått	vatten	
Introduktionen	 av	 grått	 vattenfotavtryck	 gjorde	 det	 möjligt	 att	 uttrycka	
vattenföroreningar	 i	 förhållande	 till	 volym	 förorenat	 vatten.	 Det	 kunde	 då	 lättare	
jämföras	 med	 vattenförbrukning	 som	 också	 uttrycks	 i	 volym.	 	 Att	 redovisa	 grått	
vattenfotavtryck	 är	 relevant	 vid	 intresse	 av	 vattenföroreningar	 och	 vattenförbrukning	
relativt	tillgängliga	vattenresurser.				

Grått	 vatten	 är	 ett	 teoretiskt	mått	 och	 avser	 den	mängd	 sötvatten	 som	behövs	 för	 att	
späda	 ut	 vatten	 till	 koncentrationer	 som	 inte	 överskrider	 satta	 riktvärden.	
Vattenkvalitéstandarder	 finns	ofta	på	nationell	nivå,	 inom	EU	 finns	ett	 ramdirektiv	 för	
vatten	 som	 sätter	 upp	 accepterade	 koncentrationer	 av	 olika	 sorters	 föroreningar.	 Vid	
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beräkningar	ingår	endast	den	förorening	som	ger	störst	vattenfotavtryck,	det	förutsätts	
att	den	vattenmängd	som	krävs	för	att	späda	ut	den	föroreningen	även	späder	ut	andra	
föroreningar.	 Grått	 vattenfotavtryck	 är	 inte	 ett	mått	 på	 verklig	 vattenförbrukning	 och	
skiljer	 sig	 därav	 från	 blått	 och	 grönt.	 Komponenten	 används	 mer	 generellt	 som	 en	
indikator	 för	vattenkvalité	då	den	estimerar	uppkomsten	av	 föroreningar	 i	 en	process	
(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).					

Ekvation	3	kan	användas	för	att	beräkna	mängden	grått	vatten:	
	

𝑊𝐹!"#$,!"å =
!

!!"#!!!"#
																																																																																																																																									(3)	

	
Här	 står	 variabeln	 L	 (massa/tid)	 för	 mängden	 föroreningar	 som	 uppkommer	 i	
processen,	𝐶!"#	(massa/volym)	 för	den	enligt	 lag	högst	 tillåtna	koncentrationen	av	en	
förorenande	 substans	 och	𝐶!"# 	(massa/volym)	 för	 den	 naturliga	 koncentrationen	 i	
mottagande	vattentäkt.			

3.1.4	Beräkning	av	totala	vattenfotavtrycket		
Många	produkter	innehåller	ingredienser	från	jord-	eller	skogsbruk.	Grödor	används	för	
tillverkning	av	livsmedel,	 foder,	olja,	kosmetika,	tvålar	och	så	vidare.	Ved	från	träd	och	
buskar	 blir	 till	 timmer,	 papper	 och	 bränsle.	 Jord-	 och	 skogsbruk	 är	 två	 stora	
vattenkrävande	 sektorer	 och	 dess	 produktionssystem	 har	 ofta	 en	 betydande	
vattenpåverkan.	 För	 alla	 dessa	 produkter	 är	 det	 relevant	 att	 undersöka	
vattenfotavtrycket	i	processen	(Hoekstra,	Chapagain,	Aldaya,	Mekonnen,	2011).											
	
Det	totala	vattenfotavtrycket	för	odlingsprocessen	för	grödor	och	träd	är	summan	av	de	
gröna,	blåa	och	gråa	komponenterna,	se	ekvation	4:	
	
𝑊𝐹!"#$ =  𝑊𝐹!"#$,!"ö! +𝑊𝐹!"#$,!"å +𝑊𝐹!"#$,!"å																																																																																						(4)	
	
Vanligtvis	 uttrycks	 vattenfotavtryck	 för	 en	 process	 inom	 jord-	 och	 skogsbrukssektorn	
som	𝑚! 𝑡𝑜𝑛,	vilket	motsvarar	𝑙𝑖𝑡𝑒𝑟 𝑘𝑔.			

3.1.5	Systemgräns	för	animaliska	proteinkällors	vattenfotavtryck	
Vattenfotavtrycket	 för	 ett	 djur	 består	 av	 olika	 komponenter:	 Det	 indirekta	
vattenfotavtrycket	 från	foder	och	det	direkta	vattenfotavtrycket	 i	 form	av	dricksvatten	
samt	 vattenfotavtryck	 på	 grund	 av	 rengöring	 och	 underhåll	 av	
produktionsanläggningen.	De	tre	delarna	av	vattenfotavtrycket	är	uppdelat	i	typ	av	djur,	
land	och	uppfödning.	Mängden	av	foder	är	baserad	på	den	årliga	djurproduktionen	och	
foderutnyttjande	(Hoekstra	&	Mekonnen,	2012).		

3.2	Vattenstressindex	
Vart	 i	 världen	 en	 vara	 producerats	 avgör	 hur	 stora	 konsekvenser	 ett	 beräknat	
vattenfotavtryck	 ger.	 En	 relativt	 litet	 vattenfotavtryck	 kan	 i	 ett	 land	 med	 knappa	
vattenresurser	 ge	 stora	 konsekvenser,	 medan	 det	 i	 ett	 land	 med	 stora	 resurser	 är	
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obetydligt.	 För	 att	 ge	 en	 klarare	 bild	 av	 de	 beräknade	 fotavtryckens	 innebörd	 har	
ländernas	respektive	vattenstressindex	beräknats	med	hjälp	av	ekvation	5	(Chapagain	&	
Orr,	2008a):	
	
𝑆 =  !

!"#"!!"#
																					 	 	 	 	 																	(5)	

	
Data	för	beräkning	av	vattenstressindex	presenteras	i	tabell	1.	W	står	för	det	totala	
uttaget	av	färskvatten	i	ett	land	och	ARWR	för	den	förnybara	mängden	vattenresurser	i	
ett	land.	Dessa	data	hämtas	från	AQUASTAT	(2016)	och	är	de	senaste	inrapporterade.	
ERF	är	den	mängd	vatten	som	behövs	för	att	försörja	ekosystemet.	Enligt	tidigare	
studier	har	värdet	för	ERF	uppskattats	till	30	%	av	ARWR.	S	står	för	vattenstressindex	
och	skrivs	som	procent	(Chapagain	&	Orr,	2008b).										
	
Tabell	1.	Data	för	beräkning	av	vattenstressindex	(AQUASTAT,	2016).		

	

3.3	Näringsberäkningar	
Nedan	presenteras	respektive	livsmedel	och	dess	proteininnehåll,	se	Tabell	2.	Data	taget	
från	 Livsmedelsdatabasen(Livsmedelsverket,	 2015)	 med	 de	 olika	 proteinkällornas	
databasnamn	ses	i	bilaga	1.	Dagsintag	av	protein	skall	vara	mellan	50-60	gram	per	dag	
för	en	vuxen	person(Livsmedelsverket,	2016b).	Det	innebär	att	personen	i	fråga	måste	
äta	 en	 viss	mängd	av	proteinkällan	 för	 att	 få	 i	 sig	det	dagliga	behovet.	 För	de	utvalda	
proteinkällorna	krävs	den	mängd	som	redovisas	i	Tabell	2. 
	
Tabell	2.	Proteinkälla	i	förhållande	till	vikt	och	rekommenderat	intag	(Livsmedelsverket,	2015).		

	

Livsmedel		

	

Protein	[g/100g]	

Total	mängd	för	proteinintag	

50	gram	protein	 60	gram	protein	

Kyckling		 27,1	g	 185	g	 221	g	

Nötkött	 25,5	g	 196	g	 235	g	

Sojabönor	 10,9	g	 459	g	 550	g	

Gröna	ärtor		 5,4	g	 925	 1111	g	

	
Land	

	
W	[10^9	m3/år]	

	
ARWR	[10^9	m3/år]	

	
EFR	[10^9	m3/år]	

	
S	[%]	

Sverige	 2.96	 174	 52.2	 2.43	%	

Danmark	 0,652	 6	 1.8	 15.52	%	

Irland	 0.757	 52	 15,6	 2.10	%	

Brasilien	 74.83	 8	647	 2	594,1	 1.24	%	

USA	 485.6	 3	069	 920.7	 22.60	%	
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4	Resultat	
Nedan	presenteras	resultatet	utifrån	formulerat	syfte	och	metod.		

4.1	Vattenfotavtryck	för	olika	proteinkällor	
Figur	9	 visar	 en	 sammanställning	 av	det	 totala	 vattenfotavtrycket	 för	 valda	 livsmedel.	
Svenskt	nötkött	ger	det	största	totala	vattenfotavtrycket	på	7	812	liter	vatten/kg	,	varav	
917	liter	är	grått	vatten	och	134	liter	är	blått	vatten.	Näst	störst	totalt	vattenfotavtryck	
ges	av	Irländskt	nötkött	på	6	052	liter	vatten/kg,	där	368	liter	är	grått	vatten	och	233	
liter	är	blått	vatten	(Mekonnen,	M.M.	and	Hoekstra,	A.Y.,	2012).		

 

Figur	9.	Totalt	vattenfotavtryck	för	animaliska(Mekonnen,	M.M.	and	Hoekstra,	A.Y.,	2012)	och	vegetabiliska	
(Mekonnen,	M.M.	and	Hoekstra,	A.Y.,	2011)	proteinkällor.		

Skillnaden	 mellan	 det	 svenska	 och	 irländska	 nötköttets	 vattenfotavtryck	 präglas	 av	
skilda	 uppfödningsmetoder	 där	 fodersammansättningen	 spelar	 en	 avgörande	 roll.	 Det	
dricksvatten	 och	 vatten	 för	 underhåll	 som	 används	 vid	 boskapsuppfödningen	 står	 för	
mindre	 än	 1	 %	 av	 det	 totala	 vattenfotavtrycket	 och	 verksamheten	 vid	 slakt	 och	
processen	 står	 för	 0,02	 %.	 Detta	 gäller	 för	 båda	 typerna	 av	 nötkött	 (Hoekstra	 &	
Mekonnen,	2012).		
	
För	det	svenska	nötköttets	vattenfotavtryck	härstammar	den	gröna	komponenten	från	
foder	som	 inte	konstbevattnats,	 exempel	på	sådant	är	hö	och	ensilage.	Det	blå	vattnet	
härstammar	 från	 konstbevakning	 av	 brasilianska	 sojaodlingar.	 Att	 de	 flest	 av	
foderråvarorna	 härstammar	 från	 Sverige	 gör	 att	 det	 totalt	 vattenfotavtrycket	
huvudsakligen	ligger	inom	Sverige	(Cederberg	&	Darelius,	2000). 

För	 det	 irländska	 nötköttet	 är	 volymen	 för	 det	 blåa	 vattenfotavtrycket	 större.	 Detta	
beror	 på	 att	 en	 större	 del	 av	 foderråvarorna	 härstammar	 från	 utsatta	 områden	 där	
konstbevattning	är	en	förutsättning	för	ett	lönsamt	jordbruk.	En	relativt	stor	del	av	det	
totala	 vattenfotavtrycket	 ligger	 utanför	 Irland	 gränser	 och	 är	 bundna	 till	 importerade	
foderråvaror	(Casey	&	Holden,	2006). 
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Ur	 miljömässiga	 aspekter	 är	 slaktkycklinguppfödning	 fördelaktigt	 i	 jämförelse	 med	
andra	animalier.	Detta	blir	 tydligt	 även	 i	detta	 fall	då	vattenfotavtrycket	 för	kyckling	 i	
relation	 till	 vattenfotavtrycket	 för	 nötkött	 är	 avsevärd	 lägre.	 Det	 totala	
vattenfotavtrycket	 för	 svensk	 kyckling	 är	 1	 790	 liter	 vatten/kg,	 där	 11	 liter	 är	 blått	
vatten	 och	 320	 liter	 är	 grått	 vatten	 (Mekonnen,	 M.M.	 and	 Hoekstra,	 A.Y.,	 2012).	 För	
Dansk	 kyckling	 är	 det	 totala	 vattenfotavtrycket	 1	 558	 liter	 vatten/kg,	 18	 liter	 är	 blått	
vatten	och	194	liter	är	grått	vatten	(Mekonnen,	M.M.	and	Hoekstra,	A.Y.,	2012).	Andelen	
blått	vatten	utgör	en	liten	del	av	det	totala	vattenfotavtrycket,	0,75	%	respektive	1,34	%.	
Importen	 av	 soja	 för	 inblandning	 i	 fjäderfäfoder	 uppgick	 till	 85	 000	 ton	 (SIK-rapport	
888,	 2014).	 För	 ett	 standardfoder	 ingår	 i	 regel	 15-20	 %	 sojamjöl.	 Spannmål,	
huvudsakligen	 vete,	 är	 den	 råvara	 som	 utgör	 den	 största	 halten	 i	 foderblandningen.	
Fodret	 är	 den	 enskilt	 största	 källan	 till	 det	 totala	 vattenfotavtrycket,	 där	 andelen	
importera	soja	står	för	det	blåa	vattenfotavtrycket.		
	
För	 sojabönor	 som	 producerats	 i	 Brasilien	 beräknas	 det	 totala	 vattenfotavtrycket	 till	
2197	 liter	 vatten/kg,	 varav	 1	 liter	 blått	 vatten	 och	 15	 liter	 grått	 vatten.	 Gällande	
sojabönor	 som	 producerats	 i	 USA	 beräknades	 det	 totala	 vattenfotavtrycket	 till	 1	 662	
liter	 vatten/kg,	 där	 92	 liter	 är	 blått	 vatten	 och	 10	 liter	 är	 grått	 (Mekonnen,	M.M.	 and	
Hoekstra,	A.Y.,	2011).		
    
Det	 sista	 livsmedlet	 som	 analyserades	 var	 svenskproducerade	 gröna	 ärter.	 Där	
beräknades	det	 totala	 vattenfotavtrycket	 till	 444	 liter	 vatten/kg,	 varav	6	 liter	 stod	 för	
blått	vatten	och	80	liter	för	grått	vatten	(Mekonnen,	M.M.	and	Hoekstra,	A.Y.,	2011).	Sett	
till	vattenanvändning	ur	ett	hållbarhetsperspektiv	är	gröna	ärtor	det	bästa	alternativet		

4.2	Vattenfotavtryck	per	näringsinnehåll	
Denna	jämförelsestudie	har	undersökt	olika	proteinkällor	med	avsikt	att	öka	förståelsen	
och	medvetenheten	hos	konsumenten.	För	enkelhetens	 skull	 är	det	då	 fördelaktigt	 att	
beskriva	 vattenfotavtrycket	 per	 gram	protein.	 Beräkningarna	 utfördes	med	 databasen	
för	de	olika	proteinkällornas	vattenfotavtryck,	dels	för	animaliska(Mekonnen,	M.M.	and	
Hoekstra,	 A.Y.,	 2012)	 och	 vegetabiliska	 (Mekonnen,	 M.M.	 and	 Hoekstra,	 A.Y.,	 2011)	
källorna	 och	Livsmedelsverkets	 databas	 för	 näringsinnehåll	 (Livsmedelsverket,	 2015).		
Grafiskt	visas	detta	i	Figur	10.			
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Figur	10.	Totalt	vattenfotavtryck	per	gram	protein.		

	
Beräkningarna	 för	detta	visar	att	den	proteinkälla	som	är	mest	proteineffektiv	sett	 till	
vattenanvändning	 är	 kyckling.	 För	 både	 svensk	 och	 dansk	 kyckling	 kräver	 ett	 gram	
protein	mindre	 än	 7	 liter,	 6,6	 respektive	 5,7	 liter.	 Den	 proteinkälla	 som	 kräver	mest	
vatten	 per	 gram	 protein	 är	 nötkött.	 Svenskt	 och	 irländskt	 nötkött	 ger	 ett	 totalt	
vattenfotavtryck	på	30,6	respektive	23,7	liter	per	gram	protein.		
	
Beräkningar	gällande	sojabönan	visar	att	produkten	är	långt	mer	vattenkrävande	än	vad	
som	framkom	av	resultatet	under	1,1.	Då	undersökningen	behandlar	olika	proteinkällor	
kan	detta	resultat	vara	av	större	relevans.	Vid	framtagning	av	sojabönor	från	USA	krävs	
15,2	 liter	 vatten/gram	 protein	 och	 för	 sojabönor	 från	 Brasilien	 krävs	 20,2	 liter	
vatten/gram	protein.	Gröna	ärtor	kräver	9,8	liter	vatten/gram	protein.		
    
Figur	 11,	 12	 och	 13	 visar	 de	 olika	 komponenternas	 vattenfotavtryck	 uttryckt	 i	
liter/gram	 protein.	 Det	 gröna	 vattenfotavtrycket,	 figur	 11,	 utgör	 stora	 parametrar	 för	
samtliga	proteinkällor.	Den	gröna	delen	är	den	komponent	som	anses	vara	bättre	ur	ett	
hållbarhetsperspektiv,	en	stor	procentuell	andel	är	att	föredra.		
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Figur	11.	Grönt	vattenfotavtryck	per	gram	protein.		

Blått	 vatten,	 i	 detta	 fall	 konstbevattning,	 är	 en	 parameter	 som	 påverkar	 våra	
färskvattenresurser	negativt.	I	figur	12	tydliggörs	att	Svenskt	nötkött,	Irländskt	nötkött	
och	 sojabönor	 från	USA	kräver	mest	 blått	 vatten	med	0,53,	 0,91	 respektive	 0,84	 liter.	
Mest	anmärkningsvärt	är	den	markanta	skillnaden	mellan	sojabönor	som	odlats	 i	USA	
och	Brasilien.	Beaktansvärt	är	även	att	dansk	och	svensk	kyckling	kräver	mindre	blått	
vatten	är	svenskproducerade	gröna	ärtor.		
	

 

Figur	12.	Blått	vattenfotavtryck	per	gram	protein.	

Det	gråa	vattenfotavtrycket	ses	i	figur	13	och	visar	att	nötkött	åter	står	för	den	största	
delen,	svenskt	nötkött	3,6	liter	och	irländskt	nötkött	1,4	liter	grått	vatten.	Svenska	gröna	
ärtor	 fordrar	 1,5	 liter	 grått	 vatten	 vilket	 är	 det	 tredje	 uppmätta	 värdet.	 Värden	 för	
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kyckling	 är	 1,2	 liter	 för	 svenskproducerad	 kyckling	 och	 0,7	 för	 danskproducerad	
kyckling.	 Produktion	 av	 sojabönor	 står	 för	 de	 klart	 lägsta	 gråa	 vattenfotavtrycket	 per	
gram	protein.	
       

 

Figur	12.	Grått	vattenfotavtryck	per	gram	protein.		

4.3	Vattenstress	per	land		
Inspirerad	av	Chapagain	&	Orr	(2008a)	kombinerades	vattenfotavtrycket	för	respektive	
proteinkälla	och	ursprungslandets	vattensituation.	För	att	 få	en	tydligare	bild	om	vilka	
av	de	olika	livsmedlen	som	har	störst	påverkan	till	följd	av	Sveriges	konsumtion,	se	figur	
13.		
	

	
Figur	13.	Vattenstressindex	och	totalt	vattenfotavtryck	per	gram	protein.		
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Diagrammet	 visar	 tydligt	 att	 Svenskt	 nötkött	 har	 ett	 högt	 totalt	 vattenfotavtryck	 per	
gram	protein	men	nötkreaturen	är	uppfödd	i	Sverige	som	har	god	vattentillgång	med	ett	
vattenstressindex	på	2,4	%.	För	nötkött	från	Irland	så	ser	situationen	likt	ut	som	för	det	
Svenska	nötköttet.	Det	 är	 en	vattenkrävande	proteinkälla	men	den	 är	 producerat	 i	 ett	
land	med	goda	vattentillgångar,	Irlands	vattenstressindex	är	2,1	%.	
	
Att	 föda	upp	kyckling	 i	 Sverige	eller	 i	Danmark	skiljer	 sig	markant	enligt	diagrammet.	
Både	den	svenska	och	danska	kycklingen	har	ett	 litet	 totalt	vattenfotavtryck	per	gram	
protein,	6,6	Liter	 respektive	5,7	Liter.	Däremot	 skiljer	 sig	vattenstressen	 för	 länderna.	
Sverige	 har	 ett	 lågt	 vattenstressindex	 på	 endast	 2,4	%	 och	 Danmark	 har	 ett	markant	
högre	index	på	15,5	%.	
	
För	 sojabönor	 som	 är	 odlade	 i	 USA	 är	 både	 sojabönorna	 vattenkrävande	 med	 ett	
vattenfotavtryck	 på	 15,2	 liter/gram	 protein	 samt	 att	 landets	 vattenstressindex	 är	 det	
högsta	 på	 22,6	%.	 Medan	 sojaodlingen	 i	 Brasilien	 kräver	 33	%	mer	 vatten	 per	 gram	
protein	jämfört	med	USA	så	har	Brasilien	ett	vattenstressindex	på	endast	1,2	%.	
	
Gröna	ärtor	producerade	 i	Sverige	har	både	ett	relativt	 lågt	totalt	vattenfotavtryck	per	
gram	protein	samt	ett	vattenstressindex	på	endast	2,4	%.		

Figur	 14	 visar	 vattenstressindex	 i	 kombination	 med	 blått	 vattenfotavtryck	 per	 gram	
protein.	 Skillnaderna	 mellan	 figur	 13	 och	 14	 är	 små	 vilket	 tyder	 på	 att	 det	 blåa	
vattenfotavtrycket	är	av	stor	betydelse.			

	

Figur	14.	Vattenstressindex	och	blått	vattenfotavtryck	per	gram	protein.	
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5.	Diskussion	
Denna	studie	visar	hur	våra	konsumtionsval	påverkar	länders	vattenanvändning	ur	ett	
miljöperspektiv.	Nedan	diskuteras	studien	och	dess	resultat.			

5.1	Metoddiskussion	
Metoden	utformades	för	att	besvara	studiens	syfte.	För	en	korrekt	jämförelse	var	det	av	
stor	 vikt	 att	 likställa	 proteinkällorna.	 Vid	 tidigare	 studier	 har	 beräkningar	 av	
vattenfotavtryck	 gjorts	 utifrån	 liter/kg	 eller	 kostscenarion.	 Gällande	 de	 studier	 gjorda	
med	kostscenarion	ansågs	de	olika	scenariona	vara	för	diffust	definierade.	Det	var	svårt	
att	 tillämpa	olika	 scenarion	på	 vår	 svenska	matkonsumtion,	 speciellt	 då	 en	 vegetarisk	
diet	var	svår	att	definiera.	Det	största	klimathotet	kopplat	till	dagens	matkonsumtion	är	
animaliska	livsmedel	(Hallström,	Carlsson-Kanyama	&	Börjesson,		2015)	vilka	utgör	den	
största	delen	av	det	dagliga	proteinintaget	 (Jordbruksverket,	 2105b).	De	vegetabiliska	
substituten	 för	 animaliskt	 protein	 är	 därav	 en	 nyckelfaktor	 för	 en	 framtida	 hållbar	
matkonsumtion.	Genom	att	jämföra	proteinkällor,	i	dess	tillstånd	vid	konsumtion,	i	liter	
vatten/gram	protein	så	kan	ställningstagande	gällande	hållbar	livsmedelskonsumtion	av	
protein	 tas.	 Metoden	 anses	 uppfylla	 syftet	 då	 intressanta	 faktorer	 gällande	
vattenanvändning	kopplat	till	svensk	konsumtion	synliggörs.		
	
En	 del	 av	 syftet	 var	 att	 titta	 på	 hur	 vår	 svenska	 livsmedelskonsumtion	 påverkar	
produktionsländernas	vattensituation.	Detta	gjordes	med	hjälp	av	vattenstressindex	för	
de	 aktuella	 produktionsländerna.	 De	 beräknade	 indexen	 gav	mer	 förståelse	 kring	 den	
rådande	 vattensituationen	och	därmed	 avgjordes	 lättare	huruvida	hållbar	 import	 från	
dessa	 länder	 var.	 Länder	 med	 god	 tillgång	 på	 vatten	 kan	 producera	 ett	 större	 antal	
vattenintensiva	produkter	utan	att	äventyra	landets	vattenresurser.		
	
Urvalet	 av	 proteinkällor	 avspeglade	 hur	 Sveriges	 livsmedelskonsumtion	 ser	 ut	 idag	
tillsammans	 med	 kommande	 prognoser.	 Samt	 att	 efterfrågan	 på	 vegetabiliska	
proteinkällor	 med	 mindre	 miljöpåverkan	 än	 de	 animaliska	 ökar	 (Naturvårdsverket,	
2010).	 Livsmedelsverkets	 databas	 ska	 spegla	 det	 svenska	 livsmedelsutbudet	
(Livsmedelsverket,	2015).	Därför	valdes	att	dels	välja	ut	tillagade	animaliska	livsmedel	
och	färska	eller	förvällda	baljväxter.	Detta	för	att	proteininnehållet	ska	representera	vad	
svenskar	får	i	sig	dagligen.	Ett	alternativ	hade	varit	att	jämföra	torkade	baljväxter	samt	
råa	animaliska	 livsmedel,	dock	ses	det	proteininnehållet	som	missvisande	på	grund	av	
att	det	är	inte	den	mängd	protein	som	konsumeras.		
	
För	 att	 säkerställa	 att	 tillförlitlig	 statistik	 över	 vattenfotavtryck	 för	 grödor	 och	
animaliska	livsmedel	användes	Water	Footprint	Network	databas	WaterStat.	WaterStat	
är	världens	mest	omfattande	databas	över	grödor	och	livsmedel.	Databasen	är	utformad	
utifrån	 regioner	 i	 landet	 och	 ett	 sammanställt	 medelvärde	 för	 landet.	 För	 att	 kunna	
använda	 vattenstressindex	 tillsammans	 med	 vattenfotavtrycket	 valdes	 det	 vägda	
medelvärdet	vid	beräkningar	av	vattenfotavtryck	per	gram	protein.	Därmed	finns	lokala	
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olikheter	 och	 det	 gäller	 även	 för	 vattenstressindex.	 Men	 denna	 studie	 anses	 visa	 på	
problemområden	för	proteinkällor	ur	vattensynpunkt.		
	
En	 förenkling	 som	 är	 viktig	 att	 diskutera	 är	 att	 denna	 studie	 beaktar	 inte	
vattenfotavtryckets	 ursprungsland	när	det	 kommer	 till	 foderråvara	 vid	uppfödning	 av	
kreatur.	 En	 djupare	 analys	 krävs	 för	 att	 fullständigt	 bedöma	 hur	 länder	 med	 goda	
vattentillgångar	 konsumerar,	 ofta	 sker	 importer	 av	 foder	 från	 länder	 med	 svårare	
vattensituation.		

5.2	Resultatdiskussion	
Enligt	 flertalet	 statliga	 utredningar	 och	 vetenskapliga	 artiklar	 rekommenderas	 en	
övergå	mot	en	vegetabilisk	kost	för	en	mer	hållbar	 livsmedelskonsumtion	med	mindre	
klimatpåverkan.	Världens	konsumtion	av	animaliska	livsmedel	är	roten	till	många	av	de	
rådande	miljöproblemen	(Naturvårdsverket,	2015).	För	koldioxidutsläpp	är	det	 tydligt	
att	så	är	fallet	men	denna	studie	visar	att	en	hållbar	vattenkonsumtion	pekar	på	andra	
resultat.	För	smart	vattenanvändning	krävs	stort	arbete	med	flertalet	faktorer.	Analys	av	
hela	 produktionskedjan,	 lokal	 vattensituation/problematik,	 sociala-	 och	 ekonomiska	
aspekter	 krävs	 för	 en	 fullständig	 bild	 av	 vattenanvändningens	 konsekvenser.	
Vattenfotavtrycket	 kan	 vara	 lika	 stor	 för	 två	 produkter	 men	 ha	 olika	 innebörd	 och	
konsekvenser	beroende	på	situation.	I	vissa	länder	är	den	fossila	råvaran	som	vatten	är	
högst	 värdefull,	 medan	 vi	 i	 Sverige	 kan	 tyckas	 ha	 obegränsade	 vattenresurser.	
Upplysning,	 information	 och	 fortsatt	 arbete	 krävs	 för	 en	 framtida	 hållbar	
vattensituation.					

5.2.1	Analys	av	vattenfotavtryck			
En	stark	koppling	finns	mellan	vattenanvändning	och	köttproduktion.	Studien	har	visat	
att	 nötkött	 har	 det	 i	 särklass	 största	 totala	 vattenfotavtrycket	 per	 genererat	 kg.	
Anledningen	 till	 detta	 är	 den	 vattenintensiva	 odling	 som	 förekommer	 vid	
foderproduktionen.	 För	 alla	 animaliska	 proteinkällor	 är	 foderodlingen	 den	 mest	
vattenintensiva	processen	och	ger	således	den	största	procentuella	andelen	av	det	totala	
vattenfotavtrycket	för	produkterna.	
	
Det	 blåa	 vattenfotavtrycket	 är	 det	 som	 avgjorde	 karaktären	 av	 det	 totala	
vattenfotavtrycket.	 Stort	 blått	 vattenfotavtryck	 förknippas	 med	 en	 icke-hållbar	
vattenanvändning.	 Vid	 analysen	 av	 svenskt	 och	 irländskt	 nötkött	 var	 det	 totala	
vattenfotavtrycket	av	ungefär	samma	storlek,	7	812	 liter/kg	respektive	6	052	 liter/kg.	
Skillnaden	mellan	dessa	 låg	 i	 fördelningen	mellan	blått	och	grönt	vatten.	Det	 irländska	
nötköttet	hade	en	större	andel	blått	vatten,	233	mot	134	liter/kg,	vilket	beror	på	att	det	
irländska	 fodret	 till	 större	 del	 består	 av	 importerade	 råvaror	 från	 andra	 länder.	 Det	
svenska	 fodret	 domineras	 av	 inhemska	 råvaror	 vilket	 gör	 att	 konsekvenserna	 av	 det	
totala	vattenfotavtrycket	blir	mindre.	
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Stora	 anmärkningsvärda	 skillnader	 fanns	 även	 vid	 jämförelsen	mellan	 sojabönor	 från	
USA	och	Brasilien.	Vid	sojaproduktion	i	USA	används	92	liter	blått	vatten	per	kg	medan	
brasilians	sojaproduktion	endast	ändvänder	1	liter	blått	vatten.		
	
Proteinkälla	 som	 hade	 det	 lägsta	 totala	 vattenfotavtrycket	 var	 gröna	 ärtor	 på	 444	
liter/kg.	Dock	är	det	viktigt	att	se	till	hur	komponenterna	i	det	totala	vattenfotavtrycket	
är	fördelat.	För	de	svenskproducerade	gröna	ärtorna	används	6	liter	blått	vatten/kg	och,	
anmärkningsvärt	nog,	80	liter	grått	vatten/kg.	Det	gråa	vattenfotavtrycket	är	därmed	8	
gånger	 så	 stort	 som	 för	 brasilianska	 sojabönor	 och	 5	 gånger	 så	 stort	 som	 för	
amerikanska.	 I	 relation	 till	 animalisk	 produktion	 så	 är	 gröna	 ärtors	 gråa	
vattenfotavtryck	avsevärt	mindre	där	det	 för	svensk	och	dansk	kyckling	 ligger	på	hela	
320	 respektive	 194	 liter/kg.	 Störst	 grått	 vattenfotavtryck	 har	 svenskt	 nötkött	 på	 917	
liter/kg.		

5.2.2	Analys	av	vattenfotavtryck	per	gram	protein	
Vid	jämförelsen	av	olika	proteinkällor	användes	storheten	liter/gram	protein.	Vanligtvis	
används	liter/kg	men	då	studien	var	riktad	mot	konsumtion	av	protein	så	ansågs	detta	
olämpligt.	 Vid	 omvandlingen	 till	 liter/gram	 protein	 blev	 den	 största	 skillnaden	 att	 de	
vegetabiliska	livsmedlen	fick	högre	vattenfotavtryck	i	relation	till	de	animaliska.	Det	kan	
förklaras	 av	 skillnaden	 i	 näringstäthet	 för	 de	 animaliska	 proteinkällorna	 och	 de	
vegetabiliska.		
	
Tydligast	var	att	kyckling	(stekt)	är	en	näringstät	proteinkälla	med	27	gram	protein	per	
100	gram.	Det	kan	jämföras	med	förvällda	sojabönor	innehåller	10	gram	protein	per	100	
gram.	Skillnaden	mellan	näringstätheten	gör	att	kycklingens	vattenfotavtryck	per	gram	
protein	 blir	 markant	 lägre	 än	 de	 andra	 proteinkällorna.	 Det	 avgör	 även	 vilken	 total	
mängd	som	måste	konsumeras	 för	att	nå	det	dagliga	behovet	av	protein	som	ska	vara	
mellan	50	till	60	g	per	dag	per	person	för	en	vuxen.	Vid	konsumtion	av	kyckling	behövs	
185	 gram	 kyckling	 för	 att	 nå	 50	 gram	 protein.	 Med	 gröna	 ärtor	 behövs	 925	 gram	
konsumeras	 för	 att	 nå	 samma	 proteinmängd.	 En	 vuxen	 måste	 alltså	 äta	 5	 gånger	 så	
mycket	 vid	 konsumtion	 av	 gröna	 ärtor	 istället	 för	 kyckling.	 	 Vid	 användning	 av	 gröna	
ärtor	som	substitut	för	nötkött	behövs	en	mängd	som	är	4,7	gånger	så	stor	för	att	nå	50	
gram	 protein.	 Sojabönor	 är	 nästan	 dubbelt	 så	 näringstätt	 som	 gröna	 ärtor	 och	 vid	
användning	som	substitut	för	nötkött	och	kyckling	behövs	2,5	respektive	2,35	gånger	så	
stor	mängd	för	rekommenderat	proteinintag.				
	
Resultatet	för	det	totala	vattenfotavtrycket	i	liter/gram	protein	visade	att	kyckling	från	
Danmark	 hade	 det	 lägsta	 vattenfotavtrycket	 på	 5,7	 liter.	 Med	 den	 insikten	 bör	
konsumtion	 av	 dansk	 kyckling	 vara	 det	 bästa	 alternativet	 sätt	 till	 hållbar	
vattenanvändning.	 Vid	 kombination	 av	 vattenfotavtryck	 och	 vattenstress	 kunde	 en	
djupare	analys	genomföras	som	visade	att	Danmark	har	en	markant	högre	vattenstress	
än	 Sverige,	 15,5	 %	 jämför	 med	 2,4	 %.	 Från	 detta	 konstateras	 att	 svenskproducerad	
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kyckling	är	bättre	sätt	till	hållbar	vattenanvändning	trots	att	16	%	mer	vatten	krävs	än	
vid	dansk	produktion.	

Att	 köttproduktion	 är	 mindre	 vattenkrävande	 än	 vegetabilier	 kan	 tyckas	 orimligt,	
speciellt	med	tanken	på	djurens	egen	konsumtion	av	grödor.	De	aspekter	som	studien	
berör	är	liter/gram	protein	där	proteinkällans	näringstäthet	har	en	avgörande	roll.	Med	
våra	 näringsvärdenvärden	 för	 de	 olika	 proteinkällorna	 har	 kyckling,	 sojabönor	 och	
gröna	ärtor	ett	proteininnehåll	på	27,	11	respektive	5,4	gram	protein	per	100	gram.	En	
annan	 avgörande	 faktor	 gällande	 de	 animaliska	 proteinkällorna	 är	 dess	
foderomvandling.	 Enligt	 Svensk	 fågel	 (2016)	 finns	 det	 få	 djur	 som	 kan	mäta	 sig	med	
kyckling	när	det	gäller	att	omvandla	foder	till	kött.	En	tillväxt	på	ett	kilo	kyckling	kräver	
1,75	kg	 foder	vilket	 gör	kycklingen	 till	 det	djur	 inom	 lantbruket	med	bäst	 egenskaper	
gällande	 foderomvandling.	 Dock	 kräver	 dessa	 egenskaper	 att	 fodersammansättningen	
består	av	alla	de	nödvändiga	näringsämnen	som	kycklingen	behöver.		

För	 energi	 finns	 en	 förlust	 på	 i	 genomsnitt	 90	 procent	mellan	 de	 olika	 trofinivåerna.	
Denna	förlust	gäller	 inte	för	protein	som	istället	 följer	med	upp	i	näringskedjan.	Enligt	
Svensk	 fågel	 (2016)	 består	 fodret	 till	 största	 del	 av	 svensk	 spannmål	 och	 cirka	 25	
procent	av	proteinråvaror.	Proteinet	 i	 fodret	kommer	från	olika	grödor	som	soja,	raps,	
ärtor	 och	 åkerbönor.	 Med	 detta	 ökar	 tvivlen	 gällande	 resultatet.	 Att	 en	 animalisk	
proteinkälla	 där	 djuret	 fodrats	 med	 relativ	 vattenintensiva	 grödor	 har	 ett	 lägre	
vattenfotavtryck	än	en	de	vegetabiliska	proteinkällorna	är	svårt	att	tro.	Ett	resultat	med	
sådan	 karaktär	 kan	 tänkas	 bero	 av	 tre	 orsaker.	 Den	 första	 är	 att	 den	 analyserade	
kycklingen	fodrats	med	ett	foder	där	övriga	beståndsdelar	står	för	mycket	av	proteinet	
samtidigt	 som	 det	 har	 ett	 lågt	 vattenfotavtryck.	 Den	 andra	 orsaken	 är	 att	 ingående	
värden	 är	 av	 stor	 variation	 eller	med	 hög	 osäkerhet	 och	 därmed	 ger	 ett	missvisande	
resultat.	 Den	 sista	 alternativa	 orsaken	 är	 att	 den	 vegetabiliska	 humankosten	 ger	 ett	
betydligt	högre	värde	än	det	animaliska	fodret.	Sannolikt	är	det	en	kombination	av	flera	
orsaker.	 För	 att	 helt	 fastställa	 orsaken	 krävs	 en	 djupare	 analys	 vilket	 ligger	 utanför	
ramarna	för	denna	studie.				

I	 en	 liknande	 studie	 gjord	 av	 Hoekstra	 och	Mekonnen	 (2012)	 	 har	 ett	 annat	 resultat	
presenterats.	 I	 deras	 studie	 har	 kyckling	 ett	 totalt	 vattenfotavtryck	 på	 4	 325	 liter/kg	
som	 jämfört	med	 vattenfotavtrycken	 för	 svensk	 och	 dansk	 kyckling,	 1	 790	 och	 1	 558	
liter/kg,	är	högt.	Den	höga	siffran	beror	på	att	Hoekstra	och	Mekonnen	(2012)	använder	
sig	 av	 ett	 globalt	 medelvärde.	 Skillnader	 finns	 även	 gällande	 proteinkällornas	
redovisade	 näringsinnehåll.	 För	 Hoekstra	 och	 Mekonnen	 (2012)	 redovisas	 ett	
proteininnehåll	 på	 12,7	 gram	 per	 100	 gram	 medan	 denna	 studie	 redovisar	 ett	
proteininnehåll	på	27,11	gram	per	100	gram.	Värdet	för	näringsinnehåll	i	denna	studie	
är	 taget	 från	 Livsmedelverket	 (2015),	 Hoekstra	 och	 Mekonnen	 (2012)	 har	 ej	 angivit	
källa	för	värdena	vilka	gör	att	orsaken	till	differensen	är	svår	att	fastställa.						
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Värdena	för	vattenfotavtryck	som	används	i	denna	studie	är	tagna	från	Water	Footprint	
Network.	Hoekstra	och	Mekonnen	(2012)	beskriver	i	sin	studie	den	osäkerhet	som	finns	
kring	 dessa	 värden.	 Osäkerheten	 för	 värden	 kopplade	 till	 animaliska	 livsmedel	 beror	
främst	av	 fodersammansättningen.	Det	 foder	som	används	vid	produktion	är	svåra	att	
fastställa	då	stora	skillnader	råder	beroende	på	djur	och	land.	Hoekstra	och	Mekonnen	
(2012)	 har	 där	 gjort	 ett	 antal	 antaganden	 i	 fodersammansättningen	 som	 kan	 ge	 en	
missvisande	bild	av	verkligheten.			

Vid	 analys	 är	 det	 viktigt	 att	 ta	 hänsyn	 till	 vattensituationen	 i	 produktionslandet.	 Som	
tidigare	nämnt	påverkas	länder	och	områden	till	olika	grad	av	samma	vattenfotavtryck,	
hänsyn	till	hur	hållbar	produktionen	är	i	produktionslandet	är	därav	av	största	vikt.	Ett	
tydligt	 livsmedelsexempel	 för	 detta	 var	 sojabönan	 från	USA.	Under	 studiens	 förarbete	
undersöktes	 vart	 de	 största	 producenterna	 av	 sojabaserade	 livsmedel	 inhandlar	 sina	
råvaror.	Det	visade	sig	att	import	av	amerikanska	sojabönor	dominerade,	vilket	till	viss	
del	berodde	på	att	producenterna	ville	motarbeta	regnskogsskövling	i	Sydamerika.	Dock	
är	vattenproblematiken	i	odlingsområdena	i	USA	markant	större	än	i	Brasilien,	en	större	
andel	 blått	 vatten	 används	 för	 konstbevattning.	 Att	 konsumera	 amerikanskt	
producerade	 sojabönor	 är	 alltså	 inte	 hållbart	 i	 vattenhänseende.	 Med	 rätt	 odling	 och	
hantering	 av	 de	 befintliga	 vattentillgångarna	 i	 Brasilien	 kan	 soja	 produceras	 med	 en	
lägre	påverkan	på	landets	vattenresurser.			

5.3	Övriga	aspekter		
Denna	 studie	 behandlar	 vattenfotavtryck	 och	 vattenstress	 gentemot	 de	 svenska	
konsumtionsvanorna.	 Syftet	 var	 att	 undersöka	 olika	 proteinkällors	 vattenfotavtryck	
med	hänsyn	till	produktionslandets	vattensituation.		

5.3.1	Annan	miljöproblematik		
De	 slutsatser	 och	 rekommendationer	 som	 ges	 av	 denna	 studie	 är	 helt	 tagna	 ur	 ett	
vattenhållbarhetsperspektiv.	Ur	ett	större	miljöperspektiv	kan	dessa	rekommendationer	
vara	 felaktiga.	 Klimatproblematiken	 är	 ett	 komplext	 problem	 som	 omfattar	 flera	
dimensioner.	 Exempelvis	 är	 konsumtion	 av	 vegetabiliska	 livsmedel	 alltid	 ett	 bättre	
alternativ	sett	till	växthusgaser	och	klimatförändringar	(Castel,	V.,	et	al.,	2006).	Ett	annat	
problem	är	regnskogsskövlingen	som	påverkas	av	sojaodlingen	i	Brasilien,	konsumtion	
av	sojabönor	skall	med	hänsyn	till	det	undvikas	(Björck,	I.	&	Hall,	M.,	2013).		
	
Resultatet	 av	 denna	 studie	 kan	 användas	 som	 en	 indikator	 vid	 prioriteringar	 och	
beslutstagande	 rörande	 miljöfrågor.	 I	 ett	 land	 med	 goda	 vattenresurser	 är	 det	
tvivelaktigt	 att	 prioritera	 vatten	 framför	 andra	 miljöaspekter.	 För	 länder	 med	 hög	
vattenstress	är	prioritering	av	vatten	och	ett	hållbart	vattenanvändande	dess	viktigare.								
	
Svenskproducerade	 gröna	 ärtor	 har	 potential	 att	 ersätta	 animaliska	 livsmedel.	
Produktion	 av	 gröna	 ärtor	 bidrar	 till	 ett	 litet	 vattenfotavtryck	 och	 är	 ur	 ett	 brett	
hållbarhetsperspektiv	 ett	 bra	 alternativ.	 Då	 gröna	 ärtor	 har	 ett	 relativt	 lågt	
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proteininnehåll	 krävs	 dock	 stora	 mängde	 för	 att	 uppfylla	 det	 dagliga	 proteinintaget,	
vilket	bör	nämnas.		

5.3.2	Medvetenhet	hos	konsumenten		
Att	 jämföra	 vegetabiliska	 och	 animaliska	 proteinkällor	 är	 problematiskt	 ur	 flera	
aspekter.	 För	 konsumenten	 görs	 valet	 främst	med	 grund	 för	 smak	 och	 tycke.	 I	 denna	
studie	har	vi	helt	bortsätt	 från	de	mervärde	som	konsumtion	av	mat	ger,	att	äta	är	en	
social	 aktivitet	 likväl	 ett	 intresse	 för	 en	 stor	 del	 av	 befolkningen.	 Denna	 studie	 har	
enbart	 behandlat	 livsmedel	 som	 livsviktig	 föda,	 ett	 synsätt	 som	 i	 västvärlden	 är	
närmaste	 okänt.	 I	 dagsläget	 krävs	 dock	 att	 denna	 inställning	 förändras.	 Sveriges	
konsumtion	 av	 vattenintensiva	 livsmedel	 från	 utsatta	 länder	 påverkar	människor	 och	
djur	i	dessa	länder.				

Slutsats	
Från	genomförd	studie	dras	följande	slutsatser:	
	

• Vid	jämförelsen	mellan	svenskt	och	irländskt	nötkött	fastställdes	att	konsumtion	
av	 svenskt	nötkött	 är	mer	hållbart	 ur	 ett	 vattenhållbarhetsperspektiv.	Detta	då	
råvaror	 till	produktion	av	 foder	 till	 irländskt	nötkreatur	 importeras	 från	 länder	
med	 hög	 vattenstress.	 De	 svenska	 nötkreaturen	 fodras	 huvudsakligen	 med	
råvaror	från	Sverige.			

• Jämförelse	 av	 svensk	 och	 dansk	 kyckling	 visade	 att	 det	 svenska	 alternativet	 är	
bättre	 ur	 ett	 hållbarhetsperspektiv.	 Den	 danska	 kycklingen	 har	 ett	 lägre	
vattenfotavtryck	men	vattenstressindex	för	Danmark	är	mer	än	sex	gånger	större	
än	det	svenska.			

• Gällande	 sojabönor	 så	 har	 det	 brasilianska	 ett	 större	 vattenfotavtryck	 än	 de	
amerikanska	 sojabönorna.	 I	 Brasilien	 finns,	 trots	 viss	 vattenproblematik,	 god	
tillgång	 på	 vatten.	 Vattenindex	 i	 Brasilien	 och	 USA	 är	 1,24	 respektive	 22,6	%.	
Konsumtion	 av	 sojabönor	 från	 Brasilien	 anses	 därav	 mer	 hållbart	 sätt	 till	
vattenanvändning.						

• Trots	ett	lågt	proteininnehåll	står	sig	svenska	gröna	ärtor	bra	i	jämförelsen	med	
animaliska	 livsmedel	 och	 är	 därmed	 en	 potentiell	 proteinkälla.	 Dock	 med	
reservation	för	den	mängd	som	behöver	konsumeras	för	det	dagliga	intaget.		

• I	den	totala	jämförelsen	har	kyckling	lägst	vattenfotavtryck	per	gram	protein.	För	
svenskproducerad	 kyckling	 krävs	 6,6	 liter/gram	 protein	 och	 för	
danskproducerad	 5,7	 liter/gram	 protein.	 Svensk	 nötkött	 har	 det	 störst	
vattenfotavtryck	 på	 30.6	 liter/gram	protein	 följt	 av	 Irländskt	 nötkött	med	23,7	
liter/gram	 protein.	 Under	 avsnitt	 5.2.2	 Analys	 av	 vattenfotavtryck	 per	 gram	
protein	diskuteras	och	 ifrågasätts	sannolikheten	gällande	resultatet.	Framförallt	
de	faktum	att	en	animalisk	proteinkälla	innehar	det	lägsta	vattenfotavtrycket.				

• Ur	 ett	 bredare	 miljöperspektiv	 kan	 resultaten	 som	 presenteras	 i	 denna	 studie	
vara	missvisande.	Vid	prioriteringar	och	beslutstaganden	gällande	miljöproblem	
bör	alla	tänkbara	miljöaspekter	inkluderas.			
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Bilaga	1 
	
Data	över	de	olika	proteinkällorna	med	databasnamn	ses	i	tabell	1.		
	
Tabell	1.	Data	livsmedel	enligt	Livsmedeldatabasen.			

Livsmedel	 Databasnamn	 Protein	[g/100	g]	

Kyckling	 Kyckling	bröst	m	skinn	stekt	 27,1	

Nötkött	 Nöt	biff	ryggbiff	stekt	 25,5	

Sojabönor	 Sojabönor	färska	förvällda	 10,9	

Gröna	Ärtor	 Gröna	ärter	 5,4	
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