
KTH  Teknik och Ekosystem 
Industriellt miljöskydd  3C1330 
2003-12-04 
 
 
 
 
 

 

 
 

Livscykelanalys av en pizza 

Projektrapport i kursen 
Teknik och ekosystem, 3C1330 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Martin Bjerver  
Fredrik Hedberg  
Daniel Höglind  

Paulina Modlitba  
Cathrin Svensson  
Emma Tarandi  

Examinator: Leif Svanblom 
Handledare: Larsgöran Strandberg 



KTH  Teknik och Ekosystem 
Industriellt miljöskydd  3C1330 
2003-12-04 
 

 2 

Sammanfattning 
 
Att stora industrier och fordonstrafik släpper ut giftiga ämnen som påverkar miljön känner de 
flesta till. Däremot är det inte lika vanligt att reflektera över den enskilda individens effekt på 
miljön. I denna rapport redogör vi i form av en förenklad livscykelanalys för i vilken 
utsträckning och på vilket sätt en pizza påverkar naturen med dess flora och fauna. 
 Studien inleds med att vi, i syfte att ge läsaren insikt i den aktuella 
produktionsprocessen, kortfattat beskriver de olika stegen i pizzans livscykel ur ett 
miljöperspektiv. Livscykeln tar sin början i primärproduktionen, det vill säga odling av foder, 
vete och tomater, och slutar med att den nygräddade pizzan serveras till gästen. Därefter 
sammanställs fakta om processens miljöeffekter i en inventeringsmatris. Utöver emissioner, 
omfattar denna matris till viss del faktorer såsom miljöfarligt avfall, vattenförbrukning samt 
markanvändning, som också har inverkan på miljön. Med utgångspunkt i 
inventeringsmatrisen beräknas och bedöms pizzans miljöbelastning med avseende på fyra 
fördefinierade parametrar; växthuseffekt, försurning, eutrofiering samt den mer 
svårdefinierade biologisk mångfalden. Här visar det sig att den överlägset största 
miljöbelastande faktorn i livscykeln är utsläppet av koldioxid vid primärproduktionen. 
Koldioxiden bidrar till växthuseffekten och leder därför i längden till förändringar i klimatet. 
Resultatet i inventeringsmatrisen sammanställs i form av ett stapeldiagram, där pizzan jämförs 
med två likvärdiga måltider, kebab och hamburgare.  
 Kortfattat kan man säga att pizzan, i jämförelse med de två andra måltiderna har den 
högsta relativa belastningen av övergödande ämnen, medan hamburgaren har den högsta 
relativa belastningen i de tre andra miljöpåverkanskategorierna.  
 Rapporten avslutas med att vi utifrån jämförelse och diskussion presenterar förslag på 
hur produktionsprocessens miljöbelastning i olika avseenden kan minskas. På grund av 
primärproduktionens stora andel utsläpp är det angeläget att på flertalet sätt förändra 
odlingsarbetet och djurhållningen. Men även senare i kedjan kan en del förbättringar göras. 
Då handlar det främst om att minska energiförbrukningen och vattenförbrukningen. 
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1. Inledning 
 
Denna rapport är resultatet av ett projektarbete i vilket vi har kartlagt pizzans livscykel ur ett 
miljöperspektiv. Genom att studera, beräkna och analysera livscykelns olika steg har vi haft 
för avsikt att översiktligt åskådliggöra hur måltiden påverkar miljön. Metoden som har legat 
till grund för arbetet är livscykelanalys (LCA), som idag är en av få etablerade tekniker för att 
klarlägga de genomgripande och komplexa ekologiska samband som kännetecknar en 
produkts livscykel1.  
 En livscykelanalys är en djupgående uppgift som kräver mycket engagemang, tid och 
resurser. Vi har därför varit tvungna att i flera avseenden begränsa och förenkla analysens 
omfattning och innehåll. Utgångspunkten för livscykelanalysen var att vi, tillsammans med 
ytterligare två grupper, i egenskap av miljökonsulter på det fiktiva företaget Konsultföretaget 
AB, fick i uppdrag av restaurangen Wallflower att undersöka vilken av måltiderna pizza, 
hamburgare och kebab som belastar miljön minst. Grupperna har arbetat individuellt med att 
analysera varsin måltid, men inledde arbetet med att gemensamt definiera funktionella enheter 
och systemgränser. För att stärka verklighetsanknytningen valdes ”en måltid” som funktionell 
enhet. Detta medförde att såväl ingredienser som mängden av de olika ingredienserna skiljer 
sig åt. De avgränsningar som gjordes preciseras nedan. Därtill har grupperna under arbetets 
gång kontinuerligt tillsammans diskuterat problem och frågor som har uppstått. Allt detta för 
att möjliggöra och underlätta en jämförelse av måltiderna. 
 Projektarbetets omfattning begränsades både med avseende på produkten i sig och på 
systemet i stort. Pizzan som vi valde att analysera, en traditionell Vezuvio, är förhållandevis 
enkel med tomat, ost och skinka som pålägg. För enkelhetens skull antogs samtliga 
ingredienser, förutom tomaterna, vara producerade i Sverige. Systemgränserna definierades 
utifrån tre olika aspekter: 
 

1. Mot natursystemet. Hur långt ska produktens material- och energiflöden följas? En 
fullständig livscykelanalys följer produkten ”från vagga till grav”. Vi valde dock att 
begränsa analysen till ”från primärproduktion till servering”. Gränsen varierar något 
mellan de olika ingredienserna, beroende på hur lång livscykel de har. Mer om detta 
senare i rapporten. 

2. Mot andra produkters livscykler. Ska produkter som indirekt påverkar produktens 
miljöbelastning inkluderas? För att inte analysen ska bli för omfattande bestämde vi 
oss här för att helt utesluta faktorer som inte direkt ingår i måltidens livscykel. 

3. Geografiskt. Vilket är systemets geografiska läge? Som tidigare nämnt valde vi i 
detta fall att huvudsakligen placera systemet i Sverige. Måltiden antas med andra 
ord bestå huvudsakligen av svenska råvaror och förmodas vidare vara tillverkad i 
Sverige. Detta medför att siffrorna i rapporten i många fall är mer optimistiska än i 
verkligheten. Framför allt gäller detta utsläpp i samband med transport.   

 
Utöver en livscykelanalys innefattar denna rapport en miljöeffektprofil, i vilken fyra olika 
belastningsparametrar - växthuseffekt, försurning, eutrofiering samt effekter på den biologiska 
mångfalden - har sammanförts i form av stapeldiagram. Syftet med denna profil är att på ett 
översiktligt sätt sammanfatta resultatet i studien samt åskådliggöra miljöbelastningens 
karaktär. Miljöeffektprofilen underlättar därtill jämförelsen av de olika måltidernas 
miljöbelastning.  

                                                 
1 Brandt, Nils och Gröndahl, Fredrik (del 4, sida 185) 
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Avslutningsvis presenterar vi, utifrån resultaten i livscykelanalysen samt miljöprofilen, ett 
förslag på hur man med tekniska medel och omstruktureringar kan minska pizzans 
miljöbelastning.   

2. Faktainsamling 
 
De inledande veckorna i detta projektarbete ägnades åt insamling av information kring de 
produkter som vi identifierat som ingredienser i vår valda pizza. Varje projektmedlem fick 
huvudansvaret för en ingrediens och via projektmöten höll vi oss uppdaterade om varandras 
framsteg och hjälpte varandra vid behov.  
 För att få reda på hur en pizza bakas besökte vi också två pizzerior. Syftet med dessa 
besök var dels att ta reda på vilken mängd av de olika ingredienserna som pizzabagarna 
använde samt att undersöka vilka typer av ugnar och kylanläggningar de använde för 
bakningen av pizzan och förvaringen av ingredienserna. Efter besöken definierade vi 
mängden av ingredienserna i en pizza enligt följande: 200g skinka, 100g ost, 50g 
tomatprodukt och 200g pizzabröd (bestående av mjöl, jäst, olja och vatten). 

Här följer nu en redogörelse av hur faktainsamlingen gick till, samt hur den insamlade 
informationen påverkade våra beslut rörande ingredienserna. 

2.1 Pizzadeg 
Redan på ett tidigt stadium tillstötte problem vid insamlingen av information kring jäst och 
olja. Trots besök på flera företags och organisationers hemsidor, bland annat 
Livsmedelsverket, Lantbrukarnas riksförbund, Jästbolaget och Kungsörnen, samt även 
kontakt med flera av dessa, hittades endast en begränsad mängd information. På Lantmännens 
Riksförbunds hemsida fann vi dock en utmärkt miljöredovisning2 över det svenska jordbruket 
och även Naturvårdsverket hade bra artiklar345 om miljöproblem i jordbruket. Dessa kunde 
användas vid faktainsamlingen om mjöl. 

Problemet med degen löstes genom att vi beslutade oss för att använda en 
livscykelanalys av hamburgerbröd som vi hittat i en broschyr från Livsmedelsverket6. Detta 
ansåg vi vara acceptabelt då detta bröd i stort innehåller samma ingredienser som ett 
pizzabröd: vatten, mjöl, olja och jäst (salt och liknande kryddor bortsåg vi ifrån).  

Enligt de pizzabagare som vi besökt under projektets gång utgörs en pizza av cirka 200g 
pizzabröd (efter gräddning). Vi bestämde oss därför att i beräkningarna utgå ifrån den mängd 
deg som motsvarar 200g gräddat pizzabröd. 

2.2 Skinka 
En övervägande del av informationen om griskött hittade vi på Internet. Redan i början av 
projektarbetet kom vi på branschorganisationen Svensk Fågels hemsida7 över ett 
pressmeddelande i vilken man presenterar resultatet av en jämförande miljöbelastningsstudie 
av kyckling-, nöt- och griskött. Därtill kom vi via branschorganisationen Swedish Meats 

                                                 
2 Miljöredovisning för svenskt jordbruk 2000, 
http://www.lrf.se/data/internal/data/98/1060160313456/miljoredovisn2000.pdf 
3 Växtnäringsläckage från jordbruksmark, 
http://www.naturvardsverket.se/dokument/natresur/urlaka/vaxtnar.html 
4 Kemiska bekämpningsmedel, http://www.naturvardsverket.se/dokument/natresur/bekampme/bekamp.html 
5 Jordbruk och biologisk mångfald, http://www.naturvardsverket.se/dokument/natresur/jordbruk/jordbio.htm 
6 Maten och miljön – Livscykelanalys av sju livsmedel 
7 http://www.svenskfagel.se/aktuellt/pressmeddelanden/2002-10-15_lca.htm 
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hemsida8 i kontakt med organisationens miljöchef Olov Osmark, som för ett par år sedan drev 
ett LCA-projekt kring sju svenska livsmedel. I denna analys ingick bland annat griskött. Olov 
Osmark skickade oss den broschyr som publicerades i samband med projektet: ”Maten och 
miljön – livscykelanalys av sju livsmedel.” Ur denna broschyr har vi hämtat en stor del av de 
siffror som har använts i denna förenklade livscykelanalys. På Livsmedel Sveriges hemsida9 
finns dessutom en informativ och lättöverskådlig presentation av kötthantering, som vi också 
delvis använde oss av i konstruktionen av produktens livscykel.    

Den mängd skinka som vi bestämde oss för att basera våra uträkningar på sattes, i 
enlighet med den mängd som användes i de pizzerior vi besökte, till 200 g.  

2.3 Tomatketchup 
Projektgruppens initiala avsikt var att använda tomatpuré eller tomatsås som tomatprodukt på 
pizzan. Efter att ha varit i telefonkontakt med ansvariga på Procordia Food AB och Unilever 
AB samt haft e-postkontakt med tomatproduktstillverkaren Morning Star Company i USA 
och Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB (SIK) beslutade vi oss för att istället låta 
tomatprodukten på pizzan utgöras av tomatketchup. Detta beslut berodde på att inga av 
ovanstående kontakter kunde lämna några utförliga data om tillverkningen av tomatsås eller 
tomatpuré. Den stora skillnaden mellan tomatsås och tomatketchup, är att den senare 
innehåller socker. Enligt våra antaganden jämnar detta dock ut sig, eftersom pizzabröd, till 
skillnad från hamburgerbröd, ofta innehåller socker10.  
 Den största delen av information och data kring tillverkningen av tomatketchupen har 
hämtats ur ”Screening life cycle assessement (LCA) of tomato ketchup: a case study” av 
Karin Andersson et al.11 
 Vi valde här att basera våra beräkningar på mängden 50g tomatketchup, vilket var den 
mängd tomatprodukt som tillfrågade pizzabagare använde på sina pizzor. 

2.4 Ost 
När det gäller den första delen av ostens livscykel, det vill säga primärproduktionen av mjölk, 
hittade vi många bra faktakällor. Branschorganisationen Svensk Mjölk har gjort en komplett 
livscykelanalys av 1l mellanmjölk som sammanfattas i broschyren ”Mjölkens miljöpåverkan”. 
Denna går att beställa hem eller ladda ner från deras hemsida12. Mjölken ingår även i ”Maten 
och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel”, men även här kommer siffrorna från Svensk 
Mjölk, så det är i grunden samma fakta.  
 Förutom dessa broschyrer ger även de olika mejeriföretagen ut mer eller mindre 
utförliga miljörapporter. I Arlas och Milkos miljörapporter gick det att hitta en del fakta om 
ostens miljöpåverkan, men den mest omfattande informationen när det gäller ren statistik 
hittade vi hos Skånemejerierna. De presenterar relativt mycket fakta om utsläpp av bland 
annat växthusgaser, försurande ämnen och ämnen som bidrar till eutrofieringen. Det är från 
denna rapport vi har hämtat de flesta data när det gäller mejeriproduktionen av osten och de 
transporter som ingår. 
 
 

                                                 
8 http://www.swedishmeats.com 
9 http://www.livsmedelssverige.org/livsmedel/animalier/kott/kott.htm 
10 Enligt intervjuad pizzabagare 
11 Andersson K., Ohlsson T. et al, 1998 
12 http://www.svenskmjolk.se 
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3. Inventering 
 
När faktainsamlingen var avslutad började vi det omfattande arbetet med att försöka skapa oss 
en bild av de olika processer som äger rum i pizzans livscykel och göra en inventering över 
den miljöpåverkan som de olika pizzaingrediensernas livscykler har (Se bilaga 2).  

3.1 Livscykler 
För att ge en överblick över de olika stegen och processerna vid framställningen av en pizza 
och dess ingredienser ges här en sammanfattning av livscykeln för respektive ingrediens. 
Förenklade flödesscheman över varje livscykel återfinns i Bilaga 1.    

3.1.1 Från primärproduktion till restaurang  
En pizzadeg består av flera olika ingredienser som alla bidrar till livsmedlets miljöpåverkan. I 
denna rapport har vi använt data som inkluderar samtliga ingredienser. Här nedan kommer vi 
dock att redogöra för varje ingrediens påverkan separat.    

Vete, som ingår i mjöl, odlas både i Sverige och i USA. Från USA transporteras vetet 
med båt och från Sverige med lastbil till kvarnen. I kvarnen mals och paketeras det färdiga 
mjölet och transporteras till en grossist. Från grossisten sker sluttransporten till restaurangen.  

Mjölet är den ingrediens i pizzadegen som står för den absolut största delen av den 
totala energiförbrukningen på 1,42 MJ. 1,14 MJ energi förbrukas vid primärproduktionen av 
mjöl (odling och malning av vete, inklusive transporter), medan energiåtgången vid 
produktion av de övriga ingredienserna endast uppgår till 0,28 MJ13. Den huvudsakliga 
energikällan är fossila bränslen. 

 Vid gödslingen på åkermarkerna sker ammoniakutsläpp. Vid odling i USA avges 
mer ammoniak eftersom man på grund av förhållandevis näringsfattiga jordar använder mer 
gödsel än svenska bönder. Svensk jord har cirka tre gånger högre avkastning per hektar än 
den amerikanska jorden vid odling av vete. 

Vattnet som behövs för tillverkningen av pizzadegen tas upp från Mälaren och renas i 
ett reningsverk. Därefter distribueras det till restaurangen; ingen förpackning behövs. Energi 
förbrukas huvudsakligen vid vattenrening och distribution.  
 Större delen av den olja som används i Sverige importeras. De oljeväxter som används 
är framförallt raps, men även palmolja ingår och utgör ca 30% av importen. Växterna 
transporteras till fabrik, och där extraheras olja ur växterna genom pressning. Oljan 
transporteras i tankar med båt eller lastbil till en fabrik i Sverige där den paketeras och 
därefter transporteras till en grossist och vidare till restaurangen. 
 Melass, huvudråvaran vid jästtillverkning, transporteras med båt och järnväg till 
Jästbolagets fabrik i Rotebro. När jästen framställs utgörs en del av avfallet av 
syreförbrukande substanser. De restprodukter som bildas vid framställningen är vinass och 
kristallfraktion. Vinass kan säljas vidare som djurfoder och kristallfraktion är ett KRAV-
godkänt gödningsmedel. Den färdiga jästen paketeras och transporteras med en kylbil från 
Jästbolagets fabrik till en grossist och sedan vidare till restaurangen.   
 Vid framställning av 20 000 ton jäst förbrukas 1500 ton ammoniaklösning, 230 ton 
fosforsyra och 450 ton svavelsyra. Hur stor del av dessa ämnen som släpps ut uppges dock 
inte av Jästbolaget14.  
 
 
                                                 
13 Dessa siffror har vi fått ur Cerealias LCA av hamburgerbröd. De är omräknade till att gälla för 200g bröd.  
14 Information om jäst hämtad  från Jästbolaget, http://www.jastbolaget.se 
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3.1.2 Från foderproduktion till restaurang  
Skinkans livscykel börjar vid produktion av foder och fortsätter med uppfödning av grisarna. 
Grisarna transporteras till slakt/styckning och därefter sker tillverkning av skinkan. Skinkan 
distribueras sedan till en grossist och därifrån vidare till restaurangen. Swedish Meats har i sin 
livscykelanalys studerat produktionen av griskött på två olika gårdar. Förädlingen av köttet, 
det vill säga slakt, styckning och charkuteritillverkning har antagits ske integrerat vid en och 
samma anläggning. En viss andel av grisarna foder härstammar från utlandet, främst från 
andra europeiska länder och Sydamerika. Vi har här antagit att transporten av detta foder 
redan har inkluderats i de värden som vi har använt.  

Det största miljöhotet i odlingssammanhang är utsläppen av olika växtnäringsämnen, 
framför allt kväve och fosfor till luft och vatten. Kvävet sprids i form av kväveoxider som 
ingår i de avgaser som traktorer och andra jordbruksmaskiner avger, ammoniak som avgår till 
luften från lagrat och på åkern utspritt stallgödsel samt nitratväte som läcker ut till 
grundvatten, sjöar och andra vattendrag vid odling av foderråvaror. Enligt Swedish Meats 
kommer två tredjedelar av ammoniakutsläppen från svinstallen och lagringen av stallgödsel i 
växtodlingen. Andra betydande växtnäringsämnen är fosfor, som liksom nitrat transporteras 
bort från åkerjordar med avrinnande vatten, samt lustgas som avges till luften.15 Växtodlingen 
medför dessutom utsläpp av vissa växthusgaser. Lustgas bildas vid gödselproduktionen och 
avges från åkermarkerna vid kvävegödsling. Metan avges framför allt från flytgödsel.    

En stor del av den energi som går åt vid produktionen av griskött, förbrukas under 
primärproduktionen. Fossila bränslen används vid gödsel- och fodertillverkning samt vid drift 
av maskiner, medan elenergin förbrukas främst vid uppfödning av grisarna.  

Vatten används i stor utsträckning inom grisköttsproduktionen; både som dryck till 
djuren, i livsmedel och för rengöring och kylning. Merparten används dock för rengöring. 
Ungefär 4,49 m3 vatten per ton producerad vara går åt. Vattnet som används för rengöring 
rinner ut i avloppssystemet och för på så sätt med sig olika slaggprodukter ut i naturen. 
Exempel på sådana slaggprodukter är BOD716, fett, kväve (N) och fosfor (P).   

3.1.3 Från tomatodling till restaurang  
Första steget mot färdig tomatketchup är odlingen av tomater och sockerbetor. Detta sker 
vanligtvis i länderna kring Medelhavet, i denna rapport har vi utgått från Italien, och där sker 
också förädlingen av tomaterna till tomatpasta. Tomatpastan paketeras och transporteras till 
Sverige där den, tillsammans med övriga ingredienser, förädlas ytterligare till tomatketchup. 
Efter denna förädling paketeras den färdiga tomatketchupen och transporteras till en grossist 
och vidare till restaurangen Wallflower.  
 I tomatketchupens livscykel är primärproduktionen den överlägset största källan till 
utsläpp av fosfor- och kväveämnen. Primärproduktionen innefattar odlingen av tomater samt 
även sockerbetor, vilka används för framställningen av sockerlösning för tillverkningen av 
tomatketchup. Förutom detta ingår också tillverkningen av den konstgödning som används 
vid odlingarna och det är vid denna tillverkning som de flesta utsläpp av fosfor- och 
kväveämnen görs. 
 Förädlingen av tomater till tomatpasta och sedan förädlingen av tomatpastan 
tillsammans med övriga ingredienser till tomatketchup är de mest energikrävande processerna 
i tomatketchupens livscykel och framförallt är det fossilt bränsle som förbrukas. Ungefär 1/3 
av energin går åt vid förädlingen av tomater till tomatpasta, 1/3 vid förädlingen av övriga 

                                                 
15 http://www.naturvardsverket.se/ 
16 BOD (biological oxygen demand) är ett mått på syreförbrukande ämnen. Eventuell siffra, i detta fall 7, anger 
hur många dygn den syreförbrukande nedbrytningen sker. 
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ingredienser och 1/3 vid förädlingen av tomatpasta och övriga ingredienser till tomatketchup. 
I tillverkningen av tomatpastan är de mest energikrävande stegen förångningen av tomater, en 
process som drar vätska ur tomaterna, och steriliseringen av den färdiga tomatpastan17. 
 På grund av den omfattande användningen av fossila bränslen bidrar 
förädlingsprocesserna kraftigt till utsläppen av CO2. 45% av den totala mängden 
koldioxidutsläpp härrör från dessa processer. Processen bidrar även till utsläpp av SO2. Den 
mängd SO2 som släpps ut vid tillverkningen av tomatpasta kan i vissa fall ligga bakom hela 
70-90% av förädlingsprocessens försurande verkan 18.  

3.1.4 Från mjölkgård till restaurang 
Produktionen av ost börjar på mjölkgården. När korna har mjölkats transporteras mjölken 
med tankbil till mejeriet, där mjölken förädlas till ost. Enligt Ostfrämjandet19 går det åt 10 kilo 
mjölk per kilo hårdost. Produktionen av ost tar i sig endast några dygn, medan den 
efterföljande lagringen tar minst en månad. Efter lagring och förpackning transporteras osten 
vidare till grossister och sedan till restaurangen. 
 Mjölkgården är den del av kedjan som står för den absolut största andelen av utsläpp i 
ostens livscykel. Utsläpp av växthusgaser i mjölkproduktionen beror till stor del på de 
naturliga utsläpp av metan som uppstår när korna idisslar. Metangasen uppstår när fodret 
bryts ner i kons tarm och våm och släpps ut när kon rapar. Under ett år producerar kon ca 
120-130 kg metan genom denna process. På gården sker även utsläpp av lustgas i samband 
med odling. Lustgasen står för ca 30% av mjölkgårdens utsläpp av växthusgaser, omräknat till 
koldioxidekvivalenter.20  

När det gäller utsläpp av försurande ämnen står gården för en mycket stor andel. Detta 
beror framför allt på ammoniakutsläpp från stallgödsel. Ammoniaken tillförs atmosfären och 
bidrar till försurande nederbörd och även till övergödning. 
 Även när det gäller övergödning är mjölkgården den viktigaste miljöfaktorn i ostens 
livscykel. I produktionen av mjölk uppstår mer än 90% av de utsläpp av kväve, som kan leda 
till syreförbrukning och övergödning, på gården genom markens kväveläckage och 
ammoniakavgången från stallgödsel. De siffror vi har använt räknar med maximal negativ 
effekt av de kväveförluster som sker på gården. I verkligheten minskar miljöeffekten 
beroende på hur långt ifrån havet gården befinner sig, det vill säga hur lång sträcka kvävet 
transporteras innan det når kustvattnen.21  

Mejeri och transporter står för en försvinnande liten andel av utsläppen jämfört med 
mjölkgården. Mejeriet använder en del energi i form av elektricitet och förbränning av olja. 
Ca 17.6 kubikmeter vatten går åt för varje ton ost som produceras, och av detta släpps sedan 
14.64 kubikmeter ut som processavloppsvatten. I avloppsvattnet finns kväve och 
syreförbrukande substanser (BOD7). En del utsläpp till luft förekommer också i form av 
kvävedioxider och koldioxid. 22 

3.2 Förpackning 
Förpackningarna utgör en viktig del i de olika ingrediensernas livscykler. Eftersom materialet 
i förpackningarna varierar beroende på ingrediens ger detta upphov till en stor variation i 
energiåtgång och andra miljöpåverkande faktorer i förpackningsprocesserna. 

                                                 
17 Andersson K., Ohlsson T. et al 1998, sid. 10 
18 Andersson K., Ohlsson T. et al 1998, sid. 11-12 
19 http://www.ostframjandet.se 
20 ”Mjölkens miljöpåverkan”, sid. 7 
21 ”Mjölkens miljöpåverkan”, sid. 6 
22 Skånemejeriernas miljörapport 
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3.2.1 Pizzadeg 
Det totala energibehovet vid förpackningen av de olika ingredienserna i pizzabrödet är relativt 
högt i förhållande till hur mycket energi som går åt till produktionen av dessa ingredienser: 
0,54 MJ23. Förpackningarna för mjöl och jäst består av papper och för olja flaskor av plast. 
 Jästen paketeras i en skyddande förpackning bestående av 50% polyeten och 
aluminiumfolie samt 50% papper. Totalt förbrukas 130 ton vaxat papper om året. Folierna är 
ett miljöproblem och man försöker hitta alternativa förpackningsmetoder.24 

3.2.2 Skinka 
Inom grisproduktionen är det framför allt well (74%) och plast (23%) som används vid 
tillverkningen av förpackningar. Plastmaterialet, vilket är tillverkat av mineralisk olja, 
används till innerpåsar samt till vakuumförpackning av kött och charkprodukter. Även 
metallförpackningar används (4%). 

3.2.3 Tomatketchup 
I tomatketchupens livscykel förekommer två huvudsakliga förpackningar: dels en aseptisk 
påse placerad i en ståltunna, vilken används för paketering av tomatpasta, och dels en 
plastflaska bestående av fem lager (en inre vägg av polypropylen (PP), lim, ett barriärlager av 
etylenvinylalkohol (EVOH), lim och en yttre vägg av PP), vilken används vid paketering av 
den färdiga tomatketchupen. Den förstnämnda förpackningen rymmer 200 liter tomatpasta, 
medan den sistnämnda rymmer 1 kg färdig tomatketchup.25 Att den sistnämnda förpackningen 
förmodligen inte används vid förpackning av stora mängder tomatketchup till restauranger 
och dylikt är vi medvetna om, men vi valde att utgå från denna förpackning för att underlätta 
beräkningarna. 
 Tillverkningen av förpackningarna till de två tomatprodukterna, tomatpasta och 
tomatketchup, är den mest energikrävande processen i tomatketchupens livscykel och den 
största delen av denna energi fås från fossila bränslen. Detta gör förpackningsprocessen till en 
stor källa för koldioxidutsläpp. 

3.2.4 Ost 
De material som används till förpackningen av ost är till största delen plast. Alla stora 
mejerier i Sverige betalar en viss summa för varje förpackning till REPA-registret som 
förmedlar pengarna vidare till de olika materialbolagen. Dessa bolag ser tillsammans med 
kommunerna till att konsumenterna kan återvinna mejeriernas och andra företags 
förpackningar. Plaståtervinningen 2002 enligt REPA var 70% om man även räknar in 
förbränning med energiutvinning.26

  

3.3 Transport 
Inom de olika ingrediensernas livscykler sker ett stort antal transporter, främst med lastbil, 
men också med lastfartyg. Miljöbelastningen från transporter består huvudsakligen av utsläpp 
av CO2. Mängden koldioxidutsläpp vid transport varierar dock kraftigt mellan de olika 
pizzaingredienserna. Medan ca 35% av det totala koldioxidutsläppet i skinkans 
tillverkningsprocess kommer från transporter är detta värde endast ca 12% i tomatketchupens 

                                                 
23 Maten och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel, sid 22 
24 http://www.jastbolaget.se 
25 Andersson K., Ohlsson T. et al 1998, sid 2 
26 Milkos miljöredovisning 
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livscykel27. Förutom utsläpp av CO2 sker det i samband med lastbilstransporterna även utsläpp 
av NOx. 
 Informationen om transportsträckor, transportmedel och utsläpp är hämtade från vår 
funna litteratur och vi har utgått ifrån att de uppgifter om transporter som vi hittat även har 
inkluderat transporten till grossisten. Från grossisten till restaurangen har vi dock gjort egna 
antaganden (se 2.6.5). 

3.3.1 Pizzadeg 
Transporterna står för en relativt stor del av den totala energiförbrukningen, eftersom 
pizzabrödet består av en rad ingredienser som alla behöver transporteras till grossist. 

3.3.2 Skinka 
I skinkans livscykel förekommer två viktiga transporter: intransport av slaktdjur och transport 
av kylda charkprodukter till grossist. Transporten av slaktdjur utförs med inhyrda 
specialbyggda lastbilar. Distribution av kylda produkter till grossisten sker dels med egna 
lastbilar, dels med inhyrda kylbilar.   

3.3.3 Tomatketchup 
I tomatketchupens livscykel förekommer ett stort antal transporter. De viktigaste transporterna 
är dock transporten av tomatpasta från Italien till tomatketchupfabriken i Sverige, vilken sker 
med sjötanker (transportsträcka 5110 km) och lastbil (transportsträcka 380 km) samt 
distributionen av tomatketchup till återförsäljare och grossister, vilken sker med lastbil 
(transportsträcka 450 km)28. Utöver ovannämnda transporter tillkommer även transporter av 
övriga ingredienser.  

3.3.4 Ost 
Som tidigare nämnts transporteras mjölken till mejeriet i speciella tankbilar som rymmer 
14 000 liter mjölk vardera.29 Den färdiga osten transporteras sedan i lastbil till ett lager där 
den lagras och förpackas. Slutligen transporteras osten i lastbil till grossisten. 

3.3.5 Transport från grossist till restaurang  
Från grossisten levereras sedan ingredienserna till restaurang Wallflower. Vi har antagit att 
transportsträckan i detta fall är 20 km och att leveransen sker med en Euro2-lastbil. 
Energiåtgången vid denna leverans är då ca 7.9E-03MJ (Se bilaga 3), vilket är försvinnande 
litet i jämförelse med de transporter som görs i respektive ingrediens livscykel.  

3.4 Avfall  
Hantering av avfall, både biologiskt och kemiskt, förekommer i alla pizzaingrediensers 
livscykler. Kemikaliernas användningsområde varierar, men de inverkar alla på miljön.  

3.4.1 Pizzadeg 
Mängden bekämpningsmedel som används vid odlingen av vete är 0,034 gram ogräsmedel, 
0,002 gram svampmedel och 0,0018 gram insektsmedel per funktionell enhet30. Dessa sprids 
vidare från åkrarna och påverkar mångfalden. Till det amerikanska vetet använder man dock 
                                                 
27 Andersson K., Ohlsson T. et al 1998, sid 10 
28 Andersson K. & Olsson P., 1998, s. 6 
29 Arlas miljöredovisning 
30 Maten och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel, sid 22 
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inga insektsmedel, däremot använder man mer ogräsmedel än i Sverige. Endast en begränsad 
del av medlen når dock till ogräsen, resten hamnar i marken eller i luften och förs vidare ut i 
naturen där de kan orsaka skada. 

Halten av tungmetallen kadmium på de svenska åkrarna steg med 30% under 1900-talet, 
främst på grund av att den gödsel som används innehåller kadmium31. Kadmium tas lätt upp 
av vetet som odlas på åkern och därför finns det en risk att det mjöl vi människor får i oss har 
höga halter av denna metall. 

3.4.2 Skinka 
Köttindustrin genererar generellt sett relativt mycket avfall och restprodukter. Framför allt 
handlar det om animaliskt avfall från slakteri- och livsmedelshantering. I detta ingår både 
riskmaterial samt produkter som återanvänds som föda eller gödsel. Av det icke-animaliska 
avfallet återgår cirka 2% till materialåtervinning och 94% till energiåtervinning. Övrigt 
material går till deponi.    

Kemikalier används inom köttindustrin främst till rengöring. De rengöringsmedel som 
används innehåller bland annat klor. Olika köldmedier, t ex freon (CFC R12), förekommer i 
begränsad mängd i de kylanläggningar som används. Fotokemiska oxidanter, som 
tillsammans med kväveoxider bildar marknära ozon, kommer till stor del från dieselavgaser i 
samband med transporter. 

3.4.3 Tomatketchup 
Vid odlingen av tomater och sockerbetor används bekämpningsmedel, vilka sedan kan läcka 
ut i marken och luften och där orsaka skada. De fosforrika gödselmedlen som används vid 
odling innehåller dessutom miljöfarliga tungmetaller. 

Fotokemiska oxidanter, som bildar marknära ozon tillsammans med kväveoxider, 
förekommer framförallt vid förädlingen i Sverige. 

3.4.4 Ost 
I ostens produktionsprocess uppstår en hel del avfall. Enligt Milkos miljöredovisning sorteras 
det avfall som bildas så att så lite avfall som möjligt skall läggas på deponi. Även transporten 
av avfall påverkar miljön. Vid förbränning av avfall uppstår emissioner i första hand till luft. 
Deponier kan förorsaka utsläpp till luft, mark och vatten. Farligt avfall från mejerier är främst 
oljor, fetter, lösningsmedel samt syror och baser.32 
Kemikalier används främst på mejeriet bland annat vid rengöring av processkärl och då i form 
av diskmedel och desinfektionsmedel. Branschorganisationen Svensk Mjölk har en lista över 
godkända kemikalier som åtminstone de stora mejerierna följer. Arla har, enligt uppgifter i sin 
egen miljöredovisning, i sitt mejeri i Götene investerat i en våtmarksanläggning där reningen 
sker naturligt och utan kemikalier.33 

3.5 Grossisten – kylförvaring 
När de olika ingredienserna når grossisten kylförvaras de några dagar innan de skickas vidare 
till restaurang Wallflower. Vi antog att denna lagring varade i fyra dagar och att den ägde rum 

                                                 
 
31  Kemiska bekämpningsmedel, http://www.naturvardsverket.se/dokument/natresur/bekampme/bekamp.html 
 
32 Milkos miljöredovisning 
33 Arlas miljöredovisning 
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i en kyl med effekten 426W. På detta sätt kommit vi fram till att energiförbrukningen var 
cirka 0,06 MJ i detta steg (se Bilaga 3).  

3.6 Restaurang – kylförvaring och tillagning 
När ingredienserna anlänt till restaurangen förvaras de i ett kylskåp fram till dess att de 
används i bakningen av pizzan. Det kylskåp som vi antagit används i restaurangen har en 
effektförbrukning på 595 W (se Bilaga 3). 
 För bakningen av pizzan har vi utgått ifrån att pizzaugnen ”Pizza Favorite” används. 
Denna ugn har en kapacitet på sex pizzor åt gången. Enligt de pizzerior vi besökte är 
pizzaugnen igång cirka 12 timmar per dygn med en effekt på 7.8 kW.  
 Antalet pizzor som bakas under ett dygn varierar stort, men vi valde att utgå från ett 
snitt på 70 bakade pizzor per dag, vilket en av pizzabagarna nämnde. Med detta antal pizzor 
blev den totala energiförbrukningen per pizza och dygn cirka 6,77 MJ (se Bilaga 3). Detta 
energivärde inkluderar endast energiåtgången vid tillagning och kylförvaring. Övrig 
energiåtgång i restaurangen, exempelvis energi för belysning och uppvärmning, är inte 
inräknad. 

4. Miljöeffektsprofil 
 
Syftet med miljöeffektsprofilen är att underlätta jämförelsen mellan de tre måltidernas 
miljöbelastning. Utgångspunkten för denna miljöeffektsprofil är det karakteriseringsindex (se 
Bilaga 5) som varje grupp skapat utifrån sin inventeringsmatris (se bilaga 2). Eftersom 
livscykelanalyserna är förenklade och, trots viss samordning, har genomförts på olika sätt bör 
värdena betraktas med viss försiktighet. Den visar tendenser, snarare än exakta förhållanden. 
Några av de olikheter som försvårar jämförelsen kommer att tas upp senare i detta avsnitt.   
 En tydlig tendens i profilen är att hamburgaren har den högsta relativa belastningen i tre 
av fyra miljöpåverkanskategorier (se Bilaga 6). Vad gäller växthuseffekten kan detta delvis 
förklaras med att nötkreatur, till skillnad från grisar, producerar stora mängder metan när 
fodret bryts ner i deras magar. Metan är som bekant en av de viktigaste och effektivaste 
växthusgaserna. Hamburgaren har också den överlägset största försurande effekten. Även 
med avseende på markanvändning och biologisk mångfald ”belastar” nötkött naturen i större 
utsträckning. I stora drag kan man således säga att valet av kött i livsmedlet har en stor 
betydelse för livsmedlets totala miljöpåverkan.   
 Att pizzan enligt våra beräkningar har en förhållandevis stor gödande effekt, beror 
mycket på att vi, till skillnad från de övriga två grupperna, omvandlade fosfor i vatten till 
fosfatekvivalenter för att på så sätt kunna inkludera dem i effektbedömningen. Skillnaden bör 
med andra ord tas med viss försiktighet.  

4.1 Klimatförändring - växthuseffekten 
I denna analys har vi vid bedömning av pizzans påverkan på klimatet tagit hänsyn till tre 
växthusgaser: koldioxid, metan och lustgas. Den största källan till koldioxid är som tidigare 
nämnt förbränning av fossila bränslen, medan lustgas främst bildas vid gödselproduktion och 
avges från åkermarker vid kvävegödsling.    

I pizzadegens livscykel sker de främsta utsläppen av växthusgaser vid veteodlingen och 
vid transporterna. Framför allt handlar det då om lustgas som avges till luften från åkrarna, 
samt koldioxidutsläpp vid förbränning av bensin och diesel.34 

                                                 
34 Maten och miljön - livscykelanalys av sju livsmedel 
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Vid produktion av griskött är det främst vid tillverkning av handelsgödsel och foder, samt vid 
nyttjande av bensin- och dieseldrivna jordbruksmaskiner, det vill säga vid förbränning av 
fossila bränslen, som koldioxid avges. 

Förädlingsprocesserna är de områden i tomatketchupens livscykel där utsläppen av 
växthusgaser är störst. De stora utsläppen av koldioxid, som där förekommer, beror främst på 
ett stort nyttjande av fossila bränslen. 

Vid tillverkningen av ost är det huvudsakligen på mjölkgården som utsläpp av 
växthusgaser äger rum. I samband med odling sker utsläpp av lustgas och vid kornas idissling 
sker stora naturliga utsläpp av metan. 

4.2 Försurning 
När det gäller utsläpp av försurande ämnen står mjölkgården för en stor andel. Detta beror 
framför allt på ammoniakutsläpp från stallgödsel. Ammoniaken tillförs atmosfären och bidrar 
till försurande nederbörd och även till övergödning. Även grisproduktionen bidrar med en stor 
andel av försurande ämnen. Liksom på mjölkgården avgår ammoniak till luften från lagrat 
och på åkern utspritt stallgödsel. Enligt Swedish Meats kommer två tredjedelar från 
svinstallen och lagringen av stallgödsel i växtodlingen.  

Precis som i produktionen av ost utgörs en stor del av de försurande utsläppen vid 
veteodling av ammoniakutsläpp från stallgödsel. 

På grund av den stora användningen av fossila bränslen i tomatketchupens 
förädlingsprocesser sker också stora utsläpp av försurande ämnen, framförallt SO2, i dessa. 

4.3 Eutrofiering 
De ämnen som i första hand bidrar till eutrofieringen är ammoniak, kväveoxider (NOx) samt 
kväve och fosfor i vatten, exempelvis nitratkväve. Detta eftersom kväve och fosfor fungerar 
som gödningsmedel. De mesta utsläppen av ovanstående ämnen i pizzans livscykel kommer 
från odlingsmarkens kväveläckage och från emissionen av ammoniak från gödsel. Därför är 
primärproduktionen av tomat, mjölk och skinka och vetemjöl, där odling och djurhushållning 
förekommer i stor utsträckning, en viktig faktor i sammanhanget.  På grund av de stora 
åkermarkerna är det svårt att hindra att dessa ämnen läcker ut. Även den ammoniak som 
avges till luften påverkar övergödningen.  

4.4 Markanvändning och biologisk mångfald 
Existerande standarder för LCA innefattar inga konkreta metoder för att bedöma effekten på 
den biologiska mångfalden. Istället ställs krav på att man som analytiker är väl insatt i hur 
olika typer av utsläpp och verksamhet påverkar miljön och dess artbestånd. I pizzans livscykel 
är det även i detta sammanhang primärproduktionen som är den viktigaste faktorn. All typ av 
odling, i denna studie odling av foder, tomat och vete, innebär nyttjande av marker och 
därmed också inkräktande i existerande biotoper. Tillsammans med övriga grupper i 
temagruppen beslutade vi oss för att i första hand bedöma effekten på den biologiska 
mångfalden efter användandet av odlings- och betesmark. Därtill har vi valt att väga in de 
övriga tre miljöparametrarna - klimatförändring, försurning och eutrofiering – eftersom dessa 
både på kort och på lång sikt påverkar artrikedomen. Beräkningarna gjordes enligt följande 
relativt enkla formel. Summan av den egna måltidens relativa miljöpåverkan inom respektive 
kategori (exempelvis 0,5 + 1 + 0,7) summeras med den relativa markanvändningsarealen. 
Summorna för de tre måltiderna sammanställs liksom de övriga kategorierna i ett 
stapeldiagram där det högsta värdet sätts till referens (1).     
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Vad gäller markanvändning är grisen i förhållande till kon en relativt effektiv 
foderomvandlare och kräver därför en mindre yta för odling av foder.35 För att producera 
200g griskött krävs 2.16m2, att jämföra med produktionen av nötkött som tar 6,46m2 i anspråk 
per 200g kött. Markanvändningen för att få fram 200g bröd är totalt 0,71m2 och för 
produktion av 50g tomatketchup används cirka 0,16m2 (se Bilaga 4) 

I produktionen av svenska livsmedel nyttjas även mark i utlandet. Främst handlar det då 
om odling av kraftfoder till kreatur. Av de 2,16m2 som behövs för produktionen av 200kg 
griskött, återfinns cirka 3% i övriga Europa och 14% i Sydamerika. Vid primärproduktionen 
av vetemjöl härstammar cirka 70% av vetet från odlingar i USA36.  

Det är i sammanhanget viktigt att påpeka att nyttjandet av mark inte nödvändigtvis 
behöver vara negativt för miljön. Om odling och bete bedrivs med hänsyn till områdets växt- 
och djurliv och förläggs till områden som är rika på mark kan markanvändandet till och med 
ha positiva effekter på flora och fauna genom att till exempel bidra till den biologiska 
mångfalden. För att detta ska vara möjligt krävs goda kunskaper om problem som kan uppstå, 
t ex erosion och minskad biologisk mångfald, och hur dessa bäst kan undvikas. Det största 
problemet idag är att äng- och betesmark ständigt minskar i Sverige. Sedan 1900-talets början 
har markarealen minskat med över tre fjärdedelar, vilket bör ses som ett alvarligt hot mot det 
värdefulla växt- och djurlivet.  

Utöver markanvändningen medför gödsling och användning av bekämpningsmedel att 
arter försvinner. Framför allt gäller det fåglar, som livnär sig på de insekter som finns på 
odlingsmarkerna. Detta har dock inte beaktats i analysen.  

5. Teknisk lösning – förslag på förbättringar 
 
Det finns många steg i pizzans livscykel där förbättringar kan göras. Dock är det inte så 
mycket som restaurangen själv kan påverka mer än att de kan välja att köpa miljömärkta 
råvaror. Vi har ändå valt att ta upp några punkter som skulle kunna förbättras. Vidare så har vi 
några idéer om förbättringar på pizzaugnen som skulle kunna spara en hel del energi. 

5.1 Effektivare användning av kväve 
En av de viktigaste miljöfaktorerna i pizzans livscykel är ammoniakavgången från stallgödsel. 
Denna faktor finns med både i produktionen av skinka, ost och gödsling vid odling av vete. 
En tänkbar åtgärd är gödsling med större precision, både med handelsgödsel och med 
stallgödsel. Detta skulle kunna reducera kväveläckage och ammoniakutsläpp; bättre 
kväveutnyttjande är ett nyckelord i hela processen. Med mindre kväveutsläpp minskar både 
försurning, övergödning och utsläppen av växthusgaser. 

5.2 Transporter 
Om man ser till hela livscykeln förekommer det många transporter, mestadels med lastbil. Här 
är det viktigt att se till att lastbilarna är moderna och följer någon miljöklass. Att utbilda 
förarna i ”Heavy eco-driving” kan också reducera bränsleåtgången och därmed utsläppen, 
framförallt av koldioxid. Ett annat sätt att minska utsläpp på grund av transporter är att om 
möjligt se till att köpa råvaror som produceras i närheten för att därmed minimera sträckan 
som de transporteras. 
 Det kan också vara av stor vikt att undersöka andra transportmöjligheter för en del av 
ingredienserna. Exempelvis tomatpurén transporteras idag med lastfartyg från Italien till 
                                                 
35 www.svenskfagel.se och www.swedishmeats.se 
36 Maten och miljön – livscykelanalys av sju livsmedel samt www.sjv.se (Naturvårdsverket) 
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Sverige. Kanske skulle det bli både lönsammare, effektivare och mer miljövänligt att 
transportera tomatpurén med tåg eller något annat transportmedel.  

5.3 Odling av spannmål 
När det gäller de steg i livscykeln som involverar odling av spannmål, det vill säga odling av 
foder till grisar och mjölkkor samt odling av vete, så kan man minska miljöbelastningen 
genom att göra ett aktivt val av leverantörer. När spannmålet odlas utomlands används ofta 
toxiska bekämpningsmedel i annan utsträckning än i Sverige. Det kan också hända att 
regnskog skövlas för att skapa odlingsareal. Genom att välja leverantörer som garanterar 
ekologiskt odlat spannmål kan man alltså göra en insats för att minska miljöpåverkan. 

5.4 Teknisk lösning – minskad energiförbrukning 
Det borde också vara möjligt att minska energianvändningen vid gräddning av pizzan 
eftersom en pizzaugn står på många timmar om dagen. Den står på även när inga pizzor 
gräddas. Vad vi tycker borde finnas på ugnarna är en funktion som känner av när ingen pizza 
står i ugnen och då drar ner värmen till ett stand-by-läge. När sedan en pizza sätts in ökas 
värmen snabbt igen. Dessutom ska man i ugnen ha separata fack för 1,2, 3 eller 4 pizzor så att 
man inte använder ett för stort fack och på så sätt eldar för kråkorna. Det är alltså viktigt att 
ugnen tillfälligt kan öka effekten ordentligt så att den värms upp snabbt. Allt det här finns 
faktiskt inte på dagens ugnar och tekniken är inte alls svår att implementera. Detta vore ett 
utmärkt sätt att minska elförbrukningen. Det är även viktigt att ugnen är ordentligt isolerad så 
att ingen värme går till spillo, varför man kan ifrågasätta de stora glasrutor som ofta finns på 
framsidan av ugnarna. En mindre ruta, kanske med flera glas, borde kunna minska 
värmeförlusten ännu mer. 

För att utnyttja värmen i ugnarna maximalt kan man också tänka sig att exempelvis baka 
matbröd på eftervärmen, så kallat efterugnsbröd. 

6. Diskussion 
Arbetet med LCA för pizza har inte varit helt oproblematiskt. Arbetet började med att vi vid 
första mötestillfället hade vissa problem med att enas om den funktionella enheten. 
Temagruppens handledare hade som förslag att vi skulle använda en viss mängd av respektive 
livsmedel, exempelvis 500 g. Efter diskussion kom vi gemensamt fram till att projektet skulle 
bli mer realistiskt och intressant om vi satte enheten till ”en måltid”. Under insamlingsarbetet 
var det stora problemet att vi hade svårt att hitta fakta och statistik för vissa ingredienser. 
Detta ledde till att vi fick kompromissa genom att använda oss av siffror för ketchup istället 
för tomatpuré och hamburgerbröd istället för pizzabröd. Detta innebär att vår LCA möjligen 
inte kan anses helt relevant för en traditionell pizza. Vi bedömde dock att skillnaden är 
försumbar i sammanhanget. Med facit i hand kan vi tycka att vi borde ha arbetat mer med att 
leta efter relevanta fakta; förslagsvis genom att besöka olika företag och organisationer. 
 Vi hade även en del problem att få reda på de exakta mängderna av ingredienserna på en 
pizza, då de anställda på de två pizzerior vi besökte inte fullt ut kunde svara på våra frågor. 
Till skillnad från exempelvis McDonald’s och andra stora matföretag har inte pizzeriorna koll 
på hur mycket av respektive ingrediens som går åt vid tillagning av en pizza. Dessutom hade 
de tillfrågade ingen uppfattning om hur mycket energi som förbrukades vid tillagning och 
kylförvaring. Detta löste vi dock relativt lätt genom att använda fakta om pizzaugnar och 
kylrum från Internet. 
 När vi i projektarbetets inledningsfas spekulerade i pizzans miljöpåverkan kom det fram 
att vi alla trodde att transport och charkuteriproduktion skulle vara de utslagsgivande 
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faktorerna i sammanhanget. I ett livsmedels livscykel ingår flertalet transporter med tunga 
fordon som släpper ut stora mängder avgaser. Dessutom måste slaktkroppar och kött kylas 
under transporten. I förädlingsprocessen förbrukas stora mängder energi för att driva maskiner 
samt tillaga och kyla grisköttet. Resultatet visar tydligt att våra antaganden var felaktiga. Den 
överlägset största miljöeffekten är primärproduktionen. Detta gäller samtliga livsmedel som 
ingår i en pizza och kan förklaras med att man, något förenklat uttryckt, producerar en färdig 
råvara av energi, näring och vatten i detta steg i processen.  
 Det finns mycket i studien som hade kunnat göras annorlunda. Vi har under arbetes 
gång haft tillgång till en färdig LCA av olika livsmedel, vilket inte enbart har haft fördelar. I 
vårt fall var inte informationen kring analysen och dess antaganden och avgränsningar särskilt 
omfattande. Det framgick t ex inte vilka transporter som är inräknade och om emissioner vid 
olika typer av elproduktion har tagits i beaktande. Här har vi varit tvungna att göra egna 
antaganden kring vad som ingår i analysen. I livscykelanalysen för ketchup, som är skriven på 
engelska och dessutom tycks ha genomförts enligt en annan standard (delvis en annan 
begreppsapparat), var fakta många gånger svår att förstå. I vissa fall var vi tvungna att göra 
förenklade antaganden. 
 Ytterligare en svaghet i vår analys är att vi inte har brytt oss om att ta med alla källor till 
utsläpp av betydelsefulla ämnen såsom fosfor och kväve. Och i de fall vi har utfört egna 
beräkningar och omvandlingar har vi varit osäkra på tillvägagångssättet. Bland annat valde vi 
att ta med fosfor i vatten som en bidragande faktor till eutrofieringen. Resultatet blev att vårt 
eutrofieringsvärde var mer än dubbelt så högt som övriga livsmedels värden.  
 Slutligen minskar valet av ingredienser, såsom tomatketchup istället för tomatsås och 
hamburgerbröd istället för pizzadeg, analysens trovärdighet. Även de mycket osäkra 
mängderna av respektive ingrediens bidrar till detta. I analysen har vi exempelvis antagit att 
mängden skinka på en pizza är 200 g. Vid närmare eftertanke är detta orimligt mycket. Inte 
ens en stor hamburgare innehåller så mycket kött.   
 Det är viktigt att ha i åtanke att detta är en förenklad LCA som har utförts under en i 
sammanhanget mycket begränsad tidsperiod. En fullskalig livscykelanalys tar år att 
genomföra. Ändamålet med studien är alltså inte att göra en komplett analys, även om vår 
ambition har varit att göra den så omfattande och saklig som möjligt. Det grundläggande 
syftet har i stället varit att få en inblick i hur vår vardagliga konsumtion påverkar miljön; 
något de flesta människor normalt inte reflekterar över. I miljödebatter uppmärksammas 
framför allt stora industrier eller hela samhällen ofta i samband med utsläpp av giftigt avfall, 
istället för att ta upp hur vi på individuell nivå påverkar vår omgivning. På ett sådant plan är 
det inte längre lika lätt att skjuta frågorna och ansvaret ifrån sig. 
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Bilaga 1 - Flödesscheman 
 
Här följer de flödesscheman som vi skapat och som beskriver pizzans livscykel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1 visar en översiktlig bild över hur pizzans livscykel ser ut. Varje färg indikerar att det 
finns ett utförligare flödesschema att tillgå i denna bilaga. 
 
 
 

 
Skinkans flödesschema ser ut som i Fig. 2. I inventeringsmatrisen är dock odlingen av foder 
och grisuppfödningen sammanslagen till en post. 
 
 
 

Produktion 
av skinka

Produktion 
av ketchup

���� 
Produktion 
av mjöl, jäst 

och olja ����
Kylförvaring 
hos grossist 

Produktion 
av ost

����

Transport

����
Rening och 
distribution 

av vatten ����

Kylförvaring 
och 

tillverkning av 
pizza

Fig 1. Flödesschema för produktion av pizza.
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foder ���� Grisuppfödning ���� Transport 1 ����
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och 

charktillverkning

����

Kylförvaring 
hos grossist 

Transport till 
grossist  Förpackning

Fig 2. Flödesschema för produktion av skinka
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I Fig. 3. visas ostens flödesschema. I inventeringsmatrisen är dock transporterna 
sammanslagna i en post liksom även produktionen av ost och lagring/paketering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatketchupens flödesschema ser ut som i Fig. 4. I inventeringsmatrisen är dock odlingarna 
sammanslagna i en post. Det är också tillverkningarna av förpackningarna samt transporterna. 

Produktion 
av mjölk på 
bondgård ���� Transport 1 ����

Produktion 
av ost på 

mejeri ���� Transport 2

����
Kylförvaring 

hos 
grossist 

Transport 
till grossist 

Lagring av 
ost + 

paketering

Fig 3. Flödesschema för produktion av ost.

Odling av 
tomater

Odling av 
sockerbetor

���� ����
Transport 1 Transport 3

���� ����
Tillverkning 

och 
transport av 
tomatpasta-
förpackning

����
Framställning 

av 
tomatpasta

Framställning 
av övriga 

ingredienser

���� ����
Transport 2 Transport 4

���� 
Tillverkning 

och 
transport av 

ketchup-
förpackning

����

Tillverkning 
och paketering 

av 
tomatketchup

����
Transport till 

grossist

����
Kylförvaring 
hos grossist

Fig 4. Flödesschema för produktion av tomatketchup.
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Även framställningen av tomatpasta, övriga ingredienser och tomatketchup är sammanslagna i 
en post. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pizzadegens flödesschema ser ut som i Fig. 5. I inventeringsmatrisen är dock odlingen och 
framställningen av mjöl sammanslagna till en post, liksom även den övriga odlingen, 
framställningen samt transporterna (Även reningen och distributionen av vattnet antas ingå). 
Transporterna till grossisten bildar också en gemensam post.  
 

Odling av 
vete

Odling av 
raps

���� ����
Transport 1 Transport 2

���� ����
Framställning 

av mjöl
Framställning 

av olja

���� ����
Förpackning 

av mjöl
Förpackning 

av olja

Transport 
av råvara 
(melass)

���� ���� ����
Transport till 

grossist
Transport till 

grossist
Tillverkning 

av jäst

����  ����
Kylförvaring 

hos 
grossist 

 Transport 
till grossist 

Paketering 
av jäst

Fig 5. Flödesschema för produktion av pizzadeg



K
T

H
 

 
T

eknik o
ch E

ko
syste

m
 

Ind
ustriellt m

iljö
skyd

d
 

 
3

C
1

3
3

0
 

2
0

0
3

-1
2

-0
4  

  
23  

B
ilaga 2 - Inventeringsm

atris över en pizza 
    

                                 

E
nh

et

P
rim

är
pr

od
uk

tio
n 

m
jö

l

Ö
vr

ig
 p

rim
.p

ro
d.

 
+t

ra
ns

po
rt

F
ör

pa
ck

ni
ng

T
ra

ns
po

rt
 g

ro
ss

is
t

P
rim

är
pr

od
uk

tio
n 

sk
in

ka

In
tr

an
sp

or
t

S
la

kt
 / 

fö
rä

dl
in

g

F
ör

pa
ck

ni
ng

T
ra

ns
po

rt
 g

ro
ss

is
t

P
rim

är
pr

od
uk

tio
n 

to
m

at
, 

so
ck

er
be

to
r

T
ra

ns
po

rt

F
ör

äd
lin

g

F
ör

pa
ck

ni
ng

P
rim

är
pr

od
uk

tio
n 

m
jö

lk

F
ör

äd
lin

g 
m

ej
er

i 
+p

ak
et

er
in

g

T
ra

ns
po

rt

K
yl

ni
ng

 G
ro

ss
is

t

T
ot

al
 tr

an
sp

or
t g

ro
ss

is
t-

re
st

au
ra

ng

T
ill

ag
ni

ng
 p

iz
za

 +
ky

ln
in

g

T
O

T
A

LS
U

M
M

A

Energi bio MJ - - - - 0,06 - - 0,03 - 0,02 - - - - - - - - - 0,10

Energi fossil MJ 0,66 0,28 0,46 0,10 3,60 0,04 0,22 0,72 0,26 0,05 0,05 0,30 0,32 2,39 0,39 0,13 - 7,9E-03 - 9,97

Energi el MJ 0,48 - 0,08 0,01 1,04 - 0,56 0,03 - - - 0,07 0,08 0,5 8 0,12 - 0,06 - 6,77 9,87

Energi övrigt - - -0,13 - -0,58 - -0,30 -0,70 - - - - - - - - - - - -1, 71

Vatten liter - - - - - - - - - - - - - - 1,75 - - - - 1,75

CO2 g 62,0 22,0 22,0 4,2 280,0 3,80 28,0 30,0 20,0 9,50 6,50 25,0 14,3 200,0 4,60 9,10 - 5,6E-01 - 741,5

CO g - - - - - - - - - 0,02 0,02 3,1E-03 0,01 - - 0,01 - 5,3E-04 - 0,06

CH4 g 0,08 - - - 8,10 - - - - 1,1E-03 - 0,03 0,01 19,00 - - - - - 27,2

HC g - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,4E-04 - 3,4E-04

NOX g 0,55 0,11 0,07 0,08 1,75 0,07 - 0,18 0,18 0,06 0,07 0,06 0,02 1,84 - 0,08 - 4,9E-03 - 5,13

N20 g 0,12 - - - 1,29 - - - - 0,01 - 1,9E-03 2,9E-04 0,84 - - - - - 2,26

NH3 g 0,31 - - - 5,11 - 0,14 - - 4,9E-03 - 1,8E-03 2,0E-04 6,81 - - - - - 12,4
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Organiskt avfall g - - - - - - - - - 6,0E-05 - 1,7E-04 - - - - - 2,3E- 04
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(1 pizza)

Inventeringsmatris över en pizza

Deg Skinka Tomatketchup Ost Övrigt
(200g) (200g) (50g) (100g)
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Bilaga 3 - Beräkningar och använda tabeller 
 
3.1 Tabell för beräkning av energiåtgång och utsläp p vid transport från grossist 
till restaurang 
 
Tung lastbil med trailer, fjärrtrafik, Euro 2  
Energibehov Totalt vid fordon 

 kWh(LCI)/tkm kWh(bränsle)/tkm 
Energi-fossil 0,20 0,19

   
 Tung lastbil med trailer, fjärrtrafik 

  
Emissioner till luft Totalt vid fordon 

 g(LCI)/tkm  g/tkm 
CO2 52 50
NOx 0,46 0,44
HC 0,047 0,025
PM 0,0074 0,0067
CO 0,049 0,048
SO2 0,013 6,2E-05

Tabell 1 Referens: NTM Nätverket för trafik och miljö, Jan 2002, www.ntm.a.se 

 
Denna tabell använde vi oss av då vi skulle räkna ut den energiåtgång och den mängd utsläpp 
som ägde rum vid transporten från grossisten till restaurangen. Vi beräknade separata värden 
för alla ingredienserna och adderade sedan dessa. Värdena kan ses i inventeringsmatrisen 
(Bilaga 2). 
 
3.2 Beräkning av energiåtgång vid kylförvaring hos grossist 
Antaganden: Råvarorna ligger hos grossisten i snitt 4 dagar (kött 2 dagar, ost och ketchup lite 
längre). 
 
Kyl 37: 
Effekt: 426 W = 426 J/s 
Volym: 1245 liter 
 
Vi har 200g skinka, 100g ost, 50g tomatprodukt och 200g pizzabrödsingredienser (mjöl, jäst, 
olja och vatten). Av dessa räknar vi bort pizzabrödets ingredienser eftersom inga av dessa 
ingredienser kyls utom jästen och den är så liten att det inte kan spela någon roll. Resten av 
ingredienserna utgår vi ifrån att de bara kyls, inte fryses. 
Volymen på de resterande ingredienserna antar vi är 0.5 liter.  
 
Andel av kyleffekten = 0.5 l / 1245 l * 426 J/s = 0,17 J/s 

                                                 
37 www.porkka.se 
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Energiåtgång per dygn = (24h * 60 min * 60 sek) * 0,17 J/s = 14688 J 
 
Energiåtgång totalt = 4 dygn * 14688 J = 58752 J = ca 0.06 MJ 
 
3.3 Beräkning av energiåtgång för tillagning och ky lförvaring i restaurangen 
Antaganden: restaurangen tillverkar 70 pizzor om dagen. Både kyl och frys används. Ugnen 
är igång 12 timmar per dag. 
 
Kylning: 
 
Effektåtgång38: 
Kyl: 595 W = 595 J/s 
Frys: 1005 W = 1005 J/s 
Total effekt: 1600 W = 1600 J/s 
 
Effektåtgång/pizza  =  (24 h * 60 min * 60 sek / 70 pizzor) * 1600 J/s = 1,97 MJ 
 
Gräddning: 
 
Effektåtgång ugn39: 7800 W = 7800 J/s 
 
Effektåtgång per pizza = (12 h * 60 min * 60 sek / 70 pizzor) * 7800 J/s = 4,8 MJ 
 
Total energiförbrukning per pizza = 1,97 MJ + 4,8 MJ = 6,77 MJ 
 
3.4 Tabeller som användes vid omvandlingar mellan o lika ämnen 

 
 

Dessa tabeller användes vid omvandlingar av värden uttrycka i mol H+/g och g O2/g 

                                                 
38 www.porkka.se 
39 www.abbusweden.com 
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Bilaga 4 - Beräkningar av markanvändning 
 
Skinka och pizzadeg 
För skinka och pizzadeg hämtade vi uppgifter om markanvändning direkt från broschyren 
Maten och Miljön - livscykelanalys av sju livsmedel. För grisköttsproduktion nyttjas 1,8 m2 

svensk mark och 0,36 m2 utländsk mark. Motsvarande siffror för pizzadegen är 0,14 m2 
respektive 0,504 m2. De angivna värdena anpassades till den funktionella enheten. Ostens och 
ketchupens markanvändning var däremot något svårare att få fram. Följande beräkningar 
genomfördes: 
 
Tomat 40    
Enligt vår källa krävs 1 ha mark för produktion av 10 000 kg tomater, eller 1 m2 per kg tomat. 
Ketchup består till 58% av tomatpuré och det går åt 560 g tomater till 100 g puré. Detta ger att 
1 kg ketchup innehåller 3248 g tomater per kilo ketchup (1000/100*0.58*560). Följaktligen 
innehåller 50 g ketchup 16.4 g tomater (3.248*50), vilket ger en markanvändning på 0.16 m2 

((1/1000)*16.4). Eftersom tomatketchup importeras till Sverige antar vi här att all 
odlingsmark finns utomlands.  
 
Ost 
Enligt ovan nämnda broschyr behövs 1,5 m2 mark per år för produktion av 1 liter 
mellanmjölk. Det går åt ungefär10 kg mjölk för 1 kg ost, vilket ger att 100 g ost görs på 1 liter 
mjölk. Markanvändningen för 100 g ost är således 1,5 m2. Osten är helt och hållet producerad 
i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram över markanvändningen per funktionell enhet  

                                                 
40 http://www.felix.se och http://home.t-online.de/home/Gawan/veg_arg.html 
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Bilaga 5 - Karakteriseringsindex 
 

 

Växthuseffekt Försurning Eutrofiering
(g C O2-ekv/ pizza) (g SO2-ekv/ pizza) (g P O4-ekv/ pizza)

CO2 741,5 - -

CO 0,17 - -

CH4 571,4 - -

HC 0,00 - -

NOX 35,9 3,59 0,67

N20 700,6 - -

NH3 - 23,3 4,08

PM - - -

SO2 - 2,15 -

N (vatten) - - 5,04

Kväve luft - - 0,06

P (vatten) - - 14,6

TOTALSUMMA 2049,6 29,0 24,5

Miljöpåverkanskategorier
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Bilaga 6 - Miljöeffektsprofil 

 
 Miljöeffektprofil
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