
Linköpings Universitet – Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi 

Kandidatuppsats, 18 HP – Civilingenjörsprogrammet i Industriell Ekonomi 

Område: Bioteknik  

Vårterminen 2019 

Exjobbnummer: 19/3707 

 

 

 

 

 

Svenska hushålls fosforfotavtryck 
 

Bennet Tobias, Bergmark William, Claesson Susanna, Holte Erika och Järvinen Johannes 

 

 

 

 

 
Handledare: Genevieve Metson och Karin Tonderski 

Examinator: Anders Hargeby 

 

 

 

 

  



2 

 

Datum  27 Maj 2019 

Date May 27th 2019 

 

 

Avdelning, institution 

Division, Department 

 

 

Department of Physics, Chemistry and Biology 

Linköping University 

 

URL för elektronisk version 

ISBN 

 

ISRN: LITH-IFM-x-EX--19/3707--SE 
_________________________________________________________________ 

Serietitel och serienummer ISSN 

Title of series, numbering _________________________ 

 

 
 

Språk 

Language 

 
 Svenska/Swedish 

 Engelska/English 

 
 

 ________________ 

Rapporttyp 

Report category 

 
 Licentiatavhandling  

 Kandidatarbete 

 C-uppsats 
 D-uppsats     

 Övrig rapport 

 
 

 _____________  

Titel 

Svenska hushålls fosforfotavtryck 

The phosphorus footprint of Swedish households 
 
 

 

 
Författare 

Bennet Tobias, Bergmark William, Claesson Susanna, Holte Erika och Järvinen Johannes 

Nyckelord 

Phosphorus, Footprint, Literature Study, Sustainability 

Sammanfattning 

 

Phosphorus is a vital element that is currently being consumed in an unsustainable manner. The element is crucial to 

humanity's food supply systems. In this study, the amount of phosphorus required to meet an average Swedish 

household's annual consumption was calculated. The method for the report was based on a literature study along with 

calculations. The data collection was structured into five categories and 15 subcategories, each representing an influx of 

phosphorus to Swedish households. The study found that, based on these subcategories, the total phosphorus footprint 

for Swedish households' annual consumption is 16.36 kg. Food consumption accounts for the largest proportion of this 

footprint and amounts to 14.23 kg. Wool is the subcategory for which the highest concentration of phosphorus is 

consumed for each weight unit. Wool consumes about 0.43 kg of phosphorus for every kg of product. The report also 

examines and discusses various scenarios for how much phosphorus that could be saved if Swedish households were to 

follow a certain type of diet. Furthermore, a comparison was made between the phosphorus footprint of this report and 

other studies. The Swedish household's phosphorus footprint in this report is considerably higher than the corresponding 

phosphorus footprint in other studies. It is therefore important to consider the different definitions that the different 

studies use for their respective phosphorus footprint. 
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1 Sammanfattning  
 

Fosfor är ett livsviktigt grundämne som idag förbrukas på ett ohållbart sätt. Grundämnet är direkt 

avgörande för mänsklighetens matförsörjningssystem. I denna undersökning beräknades den 

mängd fosfor som krävs för att tillgodose ett genomsnittligt svenskt hushålls årliga konsumtion. 

Metoden för rapporten byggde på en litteraturstudie med beräkningar. Datainsamlingen 

strukturerades i fem kategorier och 15 underkategorier som var och en representerade ett inflöde 

av fosfor till hushåll.  

 

Undersökningen fann att, baserat på dessa underkategorier så ligger det totala fosforfotavtrycket 

för svenska hushålls årliga konsumtion på 16,36 kilogram. Matkonsumtion står för den största 

andelen av detta fotavtryck och uppgår till 14,23 kilogram. Ull är den underkategori där högst 

koncentration fosfor förbrukas för varje viktenhet. Det åtgår ca 0,43 kilogram fosfor för varje 

kilogram producerat plagg av ull.  

 

I rapporten undersöks och diskuteras även olika scenarier för hur mycket fosfor som skulle kunna 

sparas in om svenska hushåll förhöll sig till en viss typ av diet. Vidare utfördes även en jämförelse 

mellan denna rapports och andra studiers fosforfotavtryck. Det svenska hushållets fosforfotavtryck 

i denna rapport är avsevärt högre än motsvarande i andra studier. Viktigt är därför att ta hänsyn till 

de olika definitionerna som de olika studierna använt sig av för ett fosforfotavtryck. 
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2 Abstract 

Phosphorus is a vital element that is currently being consumed in an unsustainable manner. The 

element is crucial to humanity's food supply systems. In this study, the amount of phosphorus 

required to meet an average Swedish household's annual consumption was calculated. The method 

for the report was based on a literature study along with calculations.  

The data collection was structured into five categories and 15 subcategories, each representing an 

influx of phosphorus to Swedish households. The study found that, based on these subcategories, 

the total phosphorus footprint for Swedish households' annual consumption is 16.36 kg. Food 

consumption accounts for the largest proportion of this footprint and amounts to 14.23 kg. Wool 

is the subcategory for which the highest concentration of phosphorus is consumed for each weight 

unit. Wool consumes about 0.43 kg of phosphorus for every kg of product.  

The report also examines and discusses various scenarios for how much phosphorus that could be 

saved if Swedish households were to follow a certain type of diet. Furthermore, a comparison was 

made between the phosphorus footprint of this report and other studies. The Swedish household's 

phosphorus footprint in this report is considerably higher than the corresponding phosphorus 

footprint in other studies. It is therefore important to consider the different definitions that the 

different studies use for their respective phosphorus footprint. 
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3 Inledning 

 Ekologiskt fotavtryck 

Ett ekologiskt fotavtryck är ett sätt att mäta hur mycket resurser som behövs för att tillgodose en 

individs, ett lands eller en regions behov en resurs. Oftast görs ett fotavtryck av en ändlig resurs 

med syftet att öka resursmedvetenheten genom att kvantifiera konsumtionen i en enhet som är 

lätt för mottagaren att relatera till. Ett fotavtryck kan exempelvis kvantifiera hur mycket 

produktivt land och vattenareal som behövs för att producera den totala åtgången av resurser för 

att tillgodose en individs konsumtion. Fotavtrycket kan beräknas på många olika sätt och 

kvantifieras i olika enheter, men gemensamt är att fotavtrycken utformas som ett verktyg för att 

möjliggöra jämförelser mellan olika konsumtionsbeteenden tack vare att fotavtrycket samlar 

samtlig konsumtion i en gemensam enhet (Naturvårdsverket, 2000).  

 

Det ekologiska fotavtrycket är baserat på en konsumtionsanalys, och för att beräkning av ett 

fotavtryck ska vara rättvisande behöver man göra eller ha tillgång till en utförlig kartläggning av 

alla konsumtionsströmmar gällande den undersökta resursen eller resurserna. Denna kartläggning 

kräver noggrann allokering och konsekvent arbetsgång. För att ett fotavtryck ska kunna användas 

och jämföras med tidigare gjorda fotavtryck krävs tydlighet och transparens i antaganden och 

datainhämtning (Naturvårdsverket, 2000). 

 

 Fosfor som ändlig resurs 
Fosfor finns både i levande organismer och utspritt i jordskorpan. Fosfor är ovanligt i 

koncentrerad form. Det mest energieffektiva sättet att utvinna fosfor är genom att bryta fosfater i 

berggrunden (Walana, et al., 2014). Idag bryts omkring 21 miljoner ton fosfater bundet i 

berggrund varje år. Idag används 90 % av den fosfor som bryts av jordbruket (Cordell & White, 

2014). Varje år importeras cirka 13 000 ton fosfor i form av mineralgödsel till Sverige. Fram till 

år 2006 producerades mineralgödsel i Sverige, men idag importeras mineralgödsel till det 

svenska jordbruket. Utav dessa 13 tusen ton som tillförs, återförs bara 800 ton tillbaka till 

jordbruket (Johnson, 1998).  Det innebär att även om en stor del av den fosforn som tillförs till 

marken tas upp av de odlade växterna, är det fortfarande stora mängder fosfor som försvinner 

med bland annat avrinning. Tillförsel av fosfor i form av mineralgödsel i jordbruket är en viktig 
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grundsten till det produktiva jordbruk som vi har dag, och som är en viktig grund i vårt samhälle. 

En utarmning av resurserna på fosfor medför ett stort globalt hot (Baresel, et al., 2012).  

 

De senaste åren har allt mer forskning ägnats åt fosfor och det faktum att ämnet är en ändlig 

resurs. Eftersom fosforn är ovanlig i koncentrerad form i naturen och att världens resurser är 

koncentrerade till ett fåtal länder är det idag svårt att uppskatta de totala tillgångarna på fosfor. 

Trots att fosfor är en mycket begränsad resurs är den fortfarande relativt billig att utvinna, vilket 

gör det ekonomiskt fördelaktigt för jordbruk och industri att använda sig av fosfor och 

mineralgödsel. Fortsätter samhället och industrin att förbruka fosfor i samma takt som görs idag, 

räknar dagens forskning med att fosforn kommer ta slut innan sekelskiftet vilket medför sociala, 

ekonomiska och geopolitiska risker ( (Steenari, 2016) (Cordell & White, 2014) ). 

 

I forskning som undersökt hur människans konsumtionsmönster påverkar vår förbrukning av 

planetära resurser har fosfor utpekats som ett av de ämnen som ligger i riskzonen för att 

överstiga de gränser som anses vara inom säkra nivåer för mänskligheten och planetens 

välmående. Livsmedelsindustrin är en stor drivkraft till dagens och framtiden klimatförändringar. 

Idag används 30–50 % av den globala förbrukningen av fosfor till producering av spannmål för 

mänsklig konsumtion (Springmann, et al., 2018). 

 

Genom att jämföra mänsklighetens fotavtryck mot de teoretiska planetära gränserna för fosfor 

som resurs kan man skapa ett fotavtryck som på ett visar hur en individ, organisation eller lands 

konsumtion påverkan den totala förbrukningen. Enligt Li et al (2019) 140 överförbrukar 30 % av 

140 undersökta länder fosfor på ett sätt som överskrider de planetära gränserna. Länderna med 

de högsta nivåerna av fosforkonsumtion, sett till landets konsumtion i förhållande till egna 

resurser och kg per capita, var USA, Storbritannien och Schweiz. Sveriges konsumtion tog inte 

upp bland de redovisade resultaten. (Li, et al., 2019). 

 

 Fosforanvändning i industrin 

Produktion av livsmedel är det som i störst utsträckning bidrar till förbrukning av fosfor i den 

svenska industrin. Inom livsmedelsindustrin används fosfor till mineralgödsel för odling av 
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spannmål och växter som sedan direkt förädlas till livsmedel eller blir foder för boskap 

(Jordbruksverket, 2019a).  

 

Fosfor används även, liksom inom andra industrier, för att stabilisera särskilda processer eller 

som tillsats. Fosforföreningar används även i tvättmedel, tandkrämer och i vissa typer av 

bekämpningsmedel. Hur och i vilken utsträckning fosfor används inom hemmet är i mindre 

utsträckning kartlagt i jämförelse med jordbruket. Gällande inflöden av fosfor i det svenska 

samhället är det importen av mineralgödsel, import av foder till jordbrukets djur och import av 

livsmedel som medför de största inflödet av fosfor idag (Linderholm & Mattsson, 2013).  

 

Den ökade användningen av fosfor i mineralgödsel har bidragit till en ökning av skördar och ett 

produktivare jordbruk se senaste delen av seklet. Idag finns det inga likvärdiga substitut till 

fosfor i jordbruket (Johnson, 1998). 

 

 Fosforns kretslopp 

Fosfor förekommer sällan i ren form naturligt, utan ingår oftast i fosfater, fosforföreningar, som 

finns i mark och vatten. De tre främsta formerna av fosfor i mark och vatten är fosfatjoner, 

vätefosfatjoner och divätefosfatjoner. Löst i vatten omvandlas dessa former av fosfor till så kallat 

organisk fosfor när det tas upp av växter och alger. Herbivorer får i sin tur i sig denna organiska 

fosfor genom att äta fotoautotrofa organismer, och på det sättet förs fosfor uppåt i näringskedjan 

(Ehinger, 2018).  

 

Det organiska fosforet definieras som det fosfor som ingår i fosforlipider (cellmembran) samt i 

arvsmassa (nukleotider och nukleinsyror). Det organiska fosforet återförs sedan till mark och 

vatten från döda organismer genom nedbrytning. Vidare kan fosfater i mark och vatten urlakas 

och bilda fosfater i sediment. Dessa sediment, över miljontals år av bergartsbildning, blir sedan 

bergarter rika på fosfater. Det är dessa fosfater, bundet i berggrunden, som idag bryts för att 

kunna tillgodose det globala behovet av fosfor på dagens marknad (Ehinger, 2018). 
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 Syfte 

Syftet med denna rapport är att definiera och beräkna ett fosforavtryck för ett svenskt hushålls 

konsumtion under ett års tid. Arbetet syftar till att inom ramen för projektets tidsram beräkna, 

sammanställa och analysera fotavtrycket och jämföra det med forskning inom området och andra 

fosforfotavtryck.  

 

I jämförelse med den forskning som gjorts idag ska denna undersökning lyfta fram den svenska 

hushållet och hur deras konsumtion av olika varor påverkar inflödet av fosfor under ett års tid. 

Genom denna studie som ska det svenska hushållet få ett konkret verktyg för att förstå och 

jämföra hur deras val av varor som köps in och förbrukas påverkar deras totala förbrukning av 

fosfor under ett år.  
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4  Metod  

  Arbetsgång 

Projektet inleddes i slutet på januari då gruppen gjorde upp ett gruppkontrakt och översiktliga 

mål för arbetet. Utformningen av rapporten och studien inleddes med en litteraturstudie av 

relevant litteratur inom området ekologiska fotavtryck, fosfor och dess kretslopp samt forskning 

som gjorts om fosfors flöde och fosforfotavtryck. Databaser som användes var Scoupus, Science 

Direct, Google Scholar och Web of Science. Sökorden som användes var bland annat 

phosphorous, footprint, agriculture, phosphorus scarcity, phosphorus security, global food 

security och sustainable food system. Syftet med litteraturstudien var att få bättre kunskap om 

fosfor, vart grundämnet används och hur definitionen av ett nytt fotavtryck kan utformas. 

Material för litteraturstudien var till största del vetenskapliga artiklar. Även andra källor, som 

rapporter från Livsmedelsverket och Jordbruksverket om svenska jordbruk, svensk 

boskapshållning och köttproduktion är viktiga källor i denna studie.  

 

Efter definitionen av vårt fotavtryck var färdigställt påbörjades kvantifiering av avtrycket. 

Fotavtrycket beräknades per underkategori. Varje vecka stämdes arbetet av mellan gruppens 

medlemmar om mål och kommande underkategorier att undersökas omdefinierades vid behov. 

Under arbetets gång både tillkom underkategorier medan andra valdes bort på grund av att vi 

ofta hittade ny data som ändrade våra prioriteringar. Detta kan vara en orsak till den ojämna 

fördelningen av underkategorier bland de 5 huvudkategorier som inkluderas i det uträknade 

fotavtrycket.  

 

När 15 underkategorier undersökts gjordes beslutet att avsluta beräkningar och sammanställa 

resultatet. Avgränsningen till dessa kategorier motiveras mer ingående i avsnitt 2.5. Utifrån de 

data som samlats in formulerades några scenarier för möjliga förändringar i konsumtionsmönster 

och effekterna på fosforfotavtrycket beräknades i avsnitt 5.2. Rapporten avslutas med en slutsats 

av våra observationer, resultat och analys. 
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 Definition av fosforfotavtryck 

Med utgångspunkt i de fosforfotavtryck som tidigare studerats var målet med forskningen i 

denna rapport att utforma ett fotavtryck som den enskilda privatpersonen eller hushållet kunde 

relatera till. I denna studie har avgränsningen gjorts till att studera inflöden i hushållet och 

utflöden har valt att uteslutas, därmed inkluderas inte fosformängden i avloppsvattnet som 

lämnar hushållet med i avtrycket. För att förenkla beräkningar och inte fastna i cirkulära flöden 

orsakade av återvinning eller återanvändning har definitionen utformats så att allt som 

nyproduceras och konsumeras räknas med i avtrycket enligt definitionen nedan; 

 

Den minsta mängd fosfor som krävs för att tillgodose ett hushålls konsumtion under ett år. 

 

Produktionsförluster räknas med i avtrycket, men förluster som hade kunnat undvikas, 

exempelvis butikssvinn, har inte tagits med i definitionen. Även tillsatsämnen inom industrin 

som innehåller fosfor har uteslutits från definitionen då detta enligt definition inte räknas in i den 

minsta mängden fosfor som behövs för produktion och konsumtion. Viktigt att notera med 

hänsyn till detta avtryck är att mängden fosfor avser mängden ren fosfor P. Ren fosfor 

förekommer mycket sällan i naturen utan finns som tidigare nämnt bland annat bundet i 

berggrund (Cordell & White, 2014). Den totala mängden berggrund som behöver brytas är 

därmed större än mängden fosfor som beräknas enligt denna definition. 

 

 Definition av hushåll 

Med hushåll menas de personer som bor tillsammans i ett hus eller lägenhet. Som grund för 

definitionen av det fosforavtryck som beräknas i denna rapport används data från Statiska 

centralbyrån (Statistiska Centralbyrån, 2019b) och att ett hushåll räknas som de personer som är 

folkbokförda i samma bostad. Totalt i Sverige den 31 december 2017 fanns det 4 593 508 

stycken hushåll enligt Statistiska centralbyrån. Det finns tre huvudtyper av hushåll, de som består 

av ensamstående, de hushåll som består av personer med familje- eller samborelation med 

varandra samt övriga hushåll. Till övriga hushåll räknas de hushåll där personerna som ingår i 

hushållet inte har en nära relation till de övriga.  Några exempel på detta är inneboende, 

kompisboende eller studentkorridor (Statistiska Centralbyrån, 2019).  
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För varje huvudtyp finns det 3 undertyper. Hushåll utan barn, hushåll med barn mellan 0 och 24 

år samt hushåll med barn enbart över 25 år. Om en person bor med sin förälder räknas denna 

som ett barn såvida hen inte också har ett barn i hushållet. Detta innebär att det sammanlagt finns 

9 olika typer av hushåll, som skiljer sig åt storleksmässigt och i sina konsumtionsvanor. I denna 

rapport kommer beräkningarna grunda sig i konsumtionen för ett genomsnittligt hushåll. 

Anmärkningsvärt för tolkning av resultaten i denna rapport är att beräkningarna presenterar 

samma fotavtryck för ett hushåll med en ensamstående individ utan barn (40 % av hushållen 

idag) som ett större hushåll med två föräldrar och flertalet barn (18 % av Sveriges hushåll idag). I 

verkligheten skiljer sig hushållens konsumtion, men dessa skillnader fanns det ej utrymme att 

undersöka inom ramen för denna rapport (Statistiska Centralbyrån, 2019). 

 

 Presentation av huvudkategorier 

Nedan presenteras de olika områden för hushållens årliga konsumtion som kartlagts för 

beräkning av hushållens av fosforfotavtryck (se Tabell 1). En kortfattad beskrivning av fosforns 

väg genom de olika förädlingskedjorna kommer att presenteras i diagramform tillsammans med 

de antaganden och begräsningar som gjorts i respektive del. 

 

De kategorier som valts är de som enligt våra antaganden är varor som kräver störst mängd 

fosfor i förhållande till hushållets konsumtion. Antagandena grundar sig i att den största 

mängden fosfor kommer från mineralgödning inom livsmedelsproduktionen (se 1.4). Olika 

kategorier av livsmedel är därmed det område som fått mest fokus vid kartläggningen för att ge 

en korrekt spegling av hushållets faktiska konsumtion.  För att sätta livsmedelskonsumtionen i 

förhållande mot andra kategorier för hushållets konsumtion har även andra kategorier undersöks, 

om än i mindre utsträckning. 

 

Val av kategorier (se Tabell 1) gjordes innan beräkningarna (se Bilaga 1) hade påbörjats. De 

underkategorier som inkluderats i fotavtrycket är markerade med blått i Tabell 1 nedan, och de 

kategorier som på grund av begränsad tidsram var tvungna att uteslutas från fotavtrycket är 

markerat med gult. De underkategorier som inte markerats med någon färg valdes efter 

undersökningar och litteraturstudie att inte undersökas vidare. Motivering till detta val 

presenteras mer ingående i avsitt 2.6. 
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De övriga huvudkategorierna innehåller en till tre underkategorier, där valet av underkategorier 

presenteras i respektive metodavsnitt. Valet av huvudkategorier grundar sig i hypoteser i början 

av projektet. Målet med valet av underkategorier var att välja produkter som hushållen själva kan 

styra konsumtionen över, och därmed valdes produkter så som el och byggmaterial bort. 

 

Kategorier som enligt våra antaganden kunde ha en anmärkningsvärd påverkan på hushållets 

konsumtion av fosfor under året var sådana vars produktion kan spåras till jordbruksindustrin (se 

2.7). Därför valdes textilier så som bomull och ull, medan syntetmaterial som viskos och 

polyester valdes bort (Pham, 2015). Trädgård och gräsmatta valdes med anledning till de resultat 

som presenterats av C. Fissore et al (2011), (se 1.2). Med utgångspunkt av denna studies resultat 

valdes även husdjur in som kategori.  

 

Med ambitionen att inte enbart inkludera kategorier som kan kopplas till jordbruk- eller 

livsmedelsindustrin valdes städartiklar in som kategori. Att inkludera denna kategori ansågs 

viktigt för att kunna göra en, om än liten, jämförelse mellan jordbrukskopplade och icke 

jordbrukskopplade kategorier. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och dess underkategorier, undersökta i grönt (inkluderade) och gult (exkluderade), gråmarkerade är 

avgränsade ifrån. 
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 Avgränsningar för kategorival  

Inom ramen för denna rapport har, som tidigare nämnt, fler än de 15 kategorier som slutligen 

inkluderats i det slutgiltiga fotavtrycket undersökts.  

 

Initialt innefattades rapportens undersökning av batterier, i synnerhet elbilsbatterier, med syftet 

att ge ett perspektiv på hur hushållens ökade användning av eldrivna transportmedel påverkade 

hushållens konsumtion av fosfor. I den ursprungliga hypotesen fanns antagandet att fosfor var en 

viktig kompentent i eldrivna fordons batterier vilket senare visade sig vara falskt. Idag är det 

istället kobolt och manganoxid som är viktiga metaller för litiumjonbatterier i elbilar, och fosfor 

används i ytterst liten eller ingen utsträckning i eldrivna transportmedel (Canals Casals & García, 

2014). På grund av detta valdes denna underkategori bort och inkluderades inte i det beräknade 

fotavtrycket. 

 

Batterier i konsumtionselektronik och för elnät undersöktes även, men för dessa 

användningsområden används alkaliebatterier respektive NaS-batterier (Dell, 2000) (Hu, et al., 

2017). Vidare undersöktes LiPO-batterier, men namnet är vilseledande och står för litium 

polymer och innehåller således ingen fosfor (Jauch, 2018).  

 

Även fler animaliska produkter, så som dun och skinn undersöktes i den inledande 

litteraturstudien. På grund av att dessa material produceras på skilda sätt beroende på land, och 

att det svenska hushållet i förhållande med andra produktkategorier konsumerar en liten mängd 

skinn och dun varje år, ströks dessa kategorier och inkluderas inte i det beräknade 

fosforavtrycket.  

 

Vidare var även ambitionen att undersöka fler livsmedelskategorier så som skaldjur, halvfabrikat 

och vegetariska substitut. På grund av svårigheten att hitta trovärdiga källor valdes dessa 

kategorier bort och inkluderas inte i det slutgiltiga fotavtrycket som presenteras. I avsnittet för 

trädgård (se Tabell 1) inkluderas enbart gräsmatta och inte annan växtlighet så som blommor och 

träd. Grunden till denna avgränsning var den stora variationen mellan olika typer av växtlighet 

som kan finnas i det svenska hushållets trädgårdar.  
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Andra kategorier som initialt undersöktes var produkter från bygg- och stålindustrin. På grund av 

tidsbrist beslutades att exkludera dessa kategorier till förmån för andra kategorier som ansågs ha 

en större inverkan på fotavtrycket.  

 

 Metod- och källkritik 

Som underlag för beräkningar av fosforavtrycket, har data från vetenskapliga artiklar och statliga 

instruktioner som Statistiska Centralbyrån, Jordbruksverket och Livsmedelsverket valts i första 

hand. I de fallen som eftersökt data inte har kunnat hittas inom en viss kategori, har andra källor 

använts (ex. Haifa). I dessa fall har data blivit utvärderad och jämförd med andra källor för att i 

största mån kunna verifiera att källan kan anses trovärdig inom ramen för detta projekt.  

 

Att valet av undersökta kategorier gjordes utefter en hypotes gjord efter den inledande 

litteraturstudien kan också ifrågasättas, och därför uppdaterades kategorivalen under arbetets 

gång om ny data eller insikter uppkom. Slutligen är metoden för beräkningen av avtrycket 

baserat på, om än nödvändiga, antaganden - något som läsaren bör vara medveten om i analys 

och diskussionsavsnittet. För att verifiera att resultaten inte var helt missvisande har vi i största 

möjliga grad försökt att jämföra våra resultat med andra fosforavtryck, som även om definitionen 

skiljer sig åt, kan ge en indikation om våra resultat skulle vara i en helt annan storleksordning än 

tidigare forskning. Slutligen är det värt att påpeka att detta arbete har genomförts med en 

begränsad tidsram, vilket resulterat i att val av kategorier i beräkningen och antal undersökta 

scenarion i diskussion har behövts begränsats. 

 

 Metodbeskrivning för beräkningar 
I följande stycke kommer beräkningsmetodiken för varje undersökt kategori att förklaras. Varje 

grupp inom respektive huvudkategori inleds med ett beskrivande flödesdiagram som översiktligt 

beskriver hur flödet av fosfor kartlagts. I varje kategori beskrivs beräkningsgången inklusive 

antaganden, i punktform. Fullständiga beräkningar för varje kategori finnes i Bilaga 1. 
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 Livsmedel från växtriket 
 

 

Figur 1. Flödesdiagram för livsmedel från växtriket 

 

Frukt och grönt är en viktig del i varje persons vardag för att få i sig vitaminer, antioxidanter och 

fibrer. Rekommenderat är att varje vuxen svensk äter 500g frukt och grönt per dag – detta för att 

få i sig viktiga näringsämnen som annars kan vara svåra att få i sig (Livsmedelsverket, 2019a).  

Produktionen av denna mängd frukt och grönt använder fosfor som näringsämne och således är 

det av intresse att undersöka hur stor påverkan de svenska hushållens konsumtion av frukt och 

grönt har på fosforanvändningen.   

 

 Grönsaker 

För att uppskatta det svenska hushållets konsumtion av grönsaker har data ifrån Statistiska 

Centralbyrån använts. Enligt denna källa är de grönsaker som svenskar konsumerar allra mest 

tomater, morötter, gurka, lök och sallad (Statistiska Centralbyrån, 2018).  

Från att en grönsak odlas till att den kommer till matbord i de svenska hushållen transporteras 

den först från odling till affär, och sedan från affär till konsument. För varje kilo konsumerad 

grönsak transporteras dubbelt så mycket till mataffären i Sverige, på grund av spill i mataffärer 

(Strid, 2013). Detta väljs dock att ej tas med i beräkningarna – en majoritet av de grönsaker som 

slängs är felfria, men väljs att svinnas med anledning till att de inte är estetiskt perfekta.  Om 

detta enorma svinn är möjligt att undvika är således ej med i definitionen av fotavtrycket – då det 

under rimliga förutsättningar är den minimala mängd fosfor som krävs för sålda grönsaker. 

Butikernas spill ska gå att undvika med noga planering av inköp och korrekt hantering av varor i 

butik, samt om konsumenter väljer att köpa grönsaker med mindre skönhetsdefekter. Gällande 
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den förlust som sker vid skörd av grönsaker tas hänsyn. Detta beror på att förlust vid skörd inte 

går att undvika till fullo.  

 

4.8.1.1 Beräkningar för kategorin  

• De fem mest konsumerade grönsakerna i Sverige inkluderades i beräkningar, dvs. 

tomater, morötter, gurka, lök och kål. 

• Produktionsförluster för beräknade grönsaker från Jordbruksverket (2013). Data om 

produktionsförluster för isbergssallad hittades ej och uppskattades därför i linje med 

övriga grönsaker.  

• Konsumtionen av respektive grönsak är tagen från SCB:s statistik från 2018.  

• Fosforåtgången har beräknats utifrån den mängd mängd P2O5 som respektive gröda tar 

upp ur marken, enligt data från Haifa (u.d.). Av denna mängd beräknas sedan andelen ren 

fosfor med hjälp av stökiometri.  

 

För fullständiga beräkningar för respektive gröda, se Bilaga 1.  
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 Frukt 

De mest konsumerade frukterna i svenska hushåll bananer, äpplen, päron och apelsiner 

(Jordbruksverket, 2018a), (ICA, 2019). Lika mycket apelsiner som säljs i hel frukt, säljs även 

som juice (Jordbruksverket, 2018a). Äpplen odlas i större utsträckning i Sverige jämför med 

apelsiner och bananer, vilket leder till att det blir mindre förlust längs vägen från odling till 

konsument. Sverige importerar bananer från Costa Rica (Lustig, 2004) och apelsiner från 

Spanien (Jordbruksverket, 2010) i stor utsträckning. Därmed är det källor på odling av frukter i 

dessa länder som har använts som data till våra beräkningar.  

 

Vid beräkning av fruktens påverkan på fosforanvändningen har en snarlik metod använts som för 

grönsaker. Det existerat två stora förluster från jord till bord – den första är vid skörd, och den 

andra är spill i butik. Med samma argument som för grönsaker beaktas spillet vid skörd där det 

inte kommer att gå att reducera spillet till noll under rimliga förutsättningar, men spillet i butiker 

beaktas ej.   

 

Från den totala mängd frukt som odlas per år, med hänsyn till förluster under skörd, beräknas 

den mängd fosfor som produktionen tar upp ur marken per år. Denna mängd fosfor divideras, 

precis som för grönsaker, med antalet hushåll i Sverige för att slå ut fosforanvändningen kopplad 

till fruktodling per hushåll i Sverige per år. 

 

4.8.2.1 Beräkningar för kategorin  

• Beräkningarna utgick ifrån att de mest sålda frukterna i Sverige, dvs citrusfrukter, äpplen, 

päron, bananer och meloner (ICA, 2019). Övrig frukt togs inte med i beräkningar. Data 

över konsumtionen av dessa fruktsorter har tagits ifrån Jordbruksverkets statistik år för 

konsumtion av livsmedel. (Jordbruksverket , 2012) 

• Det antogs att bananer importeras från Costa Rica och apelsiner från Spanien (Lustig, 

2004) (Jordbruksverket, 2010).  

• All såld juice har antagits vara apelsinjuice. 

• Fruktsorterna delades in i 3 konsumtionsgrupper; Citrusfrukter, Äpplen &Päron samt 

Bananer & Meloner.  

• Produktionsförlusterna inom respektive kategori varierar.  
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• Fosforåtgången har beräknats utifrån den mängd mängd P2O5 som respektive gröda tar 

upp ur marken, enligt data från Haifa (u.d.). Av denna mängd beräknas sedan andelen ren 

fosfor med hjälp av stökiometri.  

 

För fullständiga beräkningar per respektive frukt, se Bilaga 1.  
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 Kolhydrater 

Kolhydrater återfinns i mängder av svensk vardagsmat som potatis, ris, pasta, bröd, och flingor 

med mera, och är viktigt som energikälla samt är, vid en god kost som val av fullkornsprodukter, 

även viktigt för att minska risken för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar (Livsmedelsverket, 

2019). Vanliga sädesslag som används är vete, potatis och ris. Produktionen av dessa kräver 

fosfor tillsatt i marken för en god skörd och påverkar således fosforanvändningen i de svenska 

hushållen.  

 

Vid beräkning av hur kolhydratrika produkter påverkar fosforanvändningen baserades 

beräkningarna på de tre största källorna till kolhydrater som i sin tur utgör de produkter som 

konsumeras – potatis, vete och ris (ARLA, 2019). Beräkningarna baserades på hur mycket 

potatis, vete och ris respektive som en genomsnittlig svensk konsumerar under ett år. Utifrån 

detta beräknades den mängd av respektive källa till kolhydrater som behövde skördas, med 

hänsyn till förlust vid skörd men ej med hänsyn till spill i butiker. Detta på grund av att spill i 

butiker är möjligt att undvika (Strid, 2013), medan skörden inte kan ta vara på all gröda (Appiah, 

et al., 2011). Slutligen slås detta värde ut på antal hushåll som finns i Sverige.  

 

4.8.3.1 Beräkningar till kategorin kolhydrater 

• De kolhydrater som inkluderades i avtrycket är de som konsumerats i störst utsträckning 

och de vanligaste vilket är potatis, vete och ris. 

• Konsumtionen per person och år är 45,9 kg potatis, 22 kg vete och 5,4 kg 

(Jordbruksverket, 2009) 

• De tre olika grödorna har olika mängd av grödan som är ätbar, det som inte kan ätas 

måste rensas bort efter skörd.  

• Vi har antagit att produktionsförlusterna inkluderar transportförluster. 

• Fosforåtgången har beräknats utifrån den mängd mängd P2O5 som respektive gröda tar 

upp ur marken, enligt data från Haifa (u.d.). Av denna mängd beräknas sedan andelen ren 

fosfor med hjälp av stökiometri.  

• Detta värde slogs slutligen ut på antal hushåll som finns i Sverige. 

 

För fullständiga beräkningar per respektive kolhydrat, se Bilaga 1.  
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 Livsmedel – Animalisk mat  

 

Figur 2:Flödesdiagram animalisk mat (köttkonsumtion) 

 Nötkött 

I Sverige är den genomsnittliga konsumtionen av nötkött ca 25 kg per person och år 

(Jordbruksverket, 2013a). Förädlingskedjan för nötkött från kreatur till färdigvara i de svenska 

hushållen enligt Figur 3. Kedjan medför spill på grund av att det i förhållande till vikten är en 

liten del av nötkreaturet som kan användas till köttkonsumtion (Svensk köttindustri, 2017).  

Kött är även en känslig färskvara som måste slängas om den inte hanteras korrekt eller förbrukas 

inom en viss tid. I slakthusen produceras stora mängder avfall på grund av hygieniska faktorer 

(Svensk köttindustri, 2017). Svenska kor äter i regel en blandning av ensilage, hö, gräs och 

spannmål. För att producera ensilage och hö krävs det i majoriteten av fallen att gödsel tillsätts 

vid odling (Jordbruksverket, 2013a).  

 

Till den svenska nöttköttproduktionen delas nötkreaturen upp efter kön och ålder i våra 

beräkningar för att behandla olikheter i livslängd och energibehov som har inverkan på den totala 

mängden konsumerad föda per djur fram till slakt (Tabell 2). 
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Tabell 2. Fördelning mellan ålder och kön på olika nötkreatur som används i svensk köttkonsumtion.. 

Kategori Kön Ålder vid slakt 

(månader) 

Andel av den totala 

nötköttskonsumtionen 

Tjurar Hane 19,2 43,7 % 

Stutar Hane 28 7,5 % 

Kviga Hona 28 12,9 % 

Ungko Hona 39 7,8 % 

Ko Hona 72 25,4 % 

Mellankalv Hane 8 3,3 % 

 

Respektive kategori har olika födobehov och kon stannar i de olika tillväxtfaserna olika lång tid. 

Nötkreatur av manligt kön har i regel högre födokonsumtion än de av kvinnligt kön. Ju längre en 

ko eller tjur lever innan den går till slakt, desto högre total konsumtion av föda har den under 

livstiden och därmed krävs en större konsumtion av total mängd använd fosfor för att producera 

den slutgiltiga köttprodukten (Svensk köttindustri, 2017). Som kan ses i Tabell 2 är det i störst 

utsträckning tjurar som används i svensk nötköttskonsumtion men även gamla mjölkkor används 

i en viss utsträckning.  

 

4.9.1.1 Beräkningar för kategorin 

• Genomsnittliga konsumtionen av nötkött per person och år i Sverige är 25,7 kg.  

• Allt nötkött som konsumeras har producerats i Sverige. Denna förenkling har gjorts för 

att underlätta beräkningarna, idag importerar Sverige ungefär hälften av allt konsumerat 

nötkött från andra EU-länder (Jordbruksverket, 2019a). 

• De olika typerna av nötkreatur delades upp i de fem kategorierna tjurar, stutar, kvigor, 

ungkor och mellankalvar, se Tabell 2. 

• Andelen kött som kommer från de olika nötkreaturtyperna presenteras i Tabell 2. 

• Produktionsförluster och dödlighet under uppväxt varierar mellan kategorierna och togs 

till hänsyn. 

• De olika kategorierna har olika ålder vid slakt, vilket gör att deras behov av föda fram till 

slakt blir olika. Varierande näringsbehov mellan kategorier togs ej hänsyn till, utan enbart 

varierande energibehov för att växa eller behålla vikten.  
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• Spannmålen som använts för att utfodra nötkreatur antogs ha samma fosforförbrukning 

som vete (se 2.9.4). Vid undersökningar inom avsnittet kolhydrater framgick att 

fosforkonsumtion mellan de olika spannmålen varierade så pass lite att denna förenkling 

ansågs godtagbar. Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål är sedan beräknat 

enligt den mängd fosfor som nötkreaturen behöver per dag enligt Gård och Djurhälsan 

(2016), multiplicerat med genomsnittlig livslängd innan slakt. 

  

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1. 
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 Fläskkött 

Griskött, i folkmun benämnt fläsk, är en populär råvara att använda i matlagning i Sverige, och 

grisarnas uppväxt har en markant påverkan på det svenska hushållets användande av fosfor. 

Grisarna ska växa och öka i vikt fort och effektivt, och ett av näringsämnena viktiga att finna i 

fodret för en snabb tillväxt för grisar är fosfor (Vallberga Lantmän, 2019). I kombination med 

den stora mängd fläsk som konsumeras i Sverige är det relevant att undersöka dess 

fosforanvändning.  

 

För att beräkna vilken påverkan som konsumtionen av fläsk har på det svenska hushållets 

fosforfotavtryck har data från Jordbruksverket använts för att bestämma hur mycket fläskkött 

som köps av privatpersoner per år. När det gäller spill i butiker, det vill säga den mängd fläsk 

som slängs i butiker på grund av anledningar som utgångna datum och skadade förpackningar, 

tas detta ej med i beräkningarna då spill anses vara möjligt att undvika vid noga planering av 

inköp och rätt hantering av varor i butik. Spill i butiker gällande kött beror främst på utgångna 

datum, vilket kan kopplas till felaktiga volymer av inköp (Strid, 2013).  

 

4.9.2.1 Beräkningar för kategorin fläskkött 

• Beräkningarna är baserade på data från svensk fläskköttsproduktion, då 78 % av allt fläsk 

som konsumeras i Sverige även har sitt ursprung från Sverige (Jordbruksverket, 2013b).  

• Den genomsnittliga konsumtionen av fläskkött per person och år är 37,1 kg 

(Jordbruksverket, 2013a).  

• Slaktgris har antagits vara en treraskorsning av typerna Lantras, Yorkshire och 

Hampshire/Duroc 

• Grisarna slaktas när de är 7–8 månader gamla (Svenskt Kött, 2019b) 

• Vid slakt väger en genomsnittlig gris 125 kg (Svenskt Kött, 2019b) 

• Produktionsförluster, men ej transportförluster togs till hänsyn 

• Då grisar är allätare (KRAV, 2014) har det antagits att den sammansättning av mat som 

ges består av 70 % korn, 15 % vete, 15 % veteklimjöl. 

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål är beräknade enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9) med hänsyn till födans sammansättning. 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1. 
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 Fågel 

Kött från fågel – främst från kyckling, men även från andra djur som kalkon och anka, är 

populärt i Sverige där den genomsnittlige svensken konsumerar över 18 kg fågelkött per år 

(Jordbruksverket, 2013b). Med anledning av fågelns lägre påverkan på miljön har konsumtionen 

av fågel ökat markant i Sverige under de senaste åren och konsumeras mer än trippelt så mycket 

som under början av 90-talet ( (Jordbruksaktuellt, 2006), (Svensk Fågel, 2017) ). För att möta 

efterfrågan behöver kycklingar födas upp fort för att kunna producera så mycket fågelkött som 

möjligt, och idag har en genomsnittlig kyckling endast ett 30–40 dagar långt liv innan slakt 

(Rezaei, et al., 2017). För att kycklingar ska kunna födas upp så fort behöver fodret vara berikad 

med näringsämnen som snabbar på tillväxten i vikt. Fosfor är mycket viktigt för denna process. 

Vid beräkning av fågelköttets påverkan på fosforanvändning i svenska hushåll används den 

mängd fågelkött som konsumeras per person i Sverige som grund. Från denna siffra beräknas 

den mängd fågel som behövs för att producera samma mängd fågelkött. Hänsyn tas till förlust 

vid produktion, då denna förlust anses vara oundviklig under rimliga förhållanden, medans spill i 

butiker aAnses vara möjligt att undvika och ofta beror på dålig planering av inköp (Strid, 2013). 

Således tas det ej hänsyn till svinn i butik.  

 

4.9.3.1 Beräkningar för fågelkött 

• Allt konsumerat fågelkött har antagits vara producerat i Sverige, då 71 % av allt sålt 

fågelkött är svenskt (Jordbruksverket, 2013b). 

• Allt fågelkött som konsumerats har antagits vara kycklingkött 

• Den genomsnittliga konsumtionen av kyckling per person och år är 18,4 kg 

(Jordbruksverket, 2013a) 

• Genomsnittliga vikten på en kyckling som går till slakt är 1,9 kg (Ennart, 2008). 

• Produktionsförluster togs till hänsyn. 

• Kycklingens föda består av 20 % sojamjöl och 80% vete (Odelros & Charpentier, 1999). 

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål beräknades enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9) med hänsyn till födans sammansättning, där 

även fosforhalten i sojamjöl beräknas, med hänsyn till sojaplantans effektivitet (Blix, 

1998).  

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1. 
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 Fisk  

 

Figur 3. Flödesdiagram för fosfor i fisk 

 

Fisk är en viktig del av den svenska dieten och livsmedelsverket rekommenderar att äta fisk och 

skaldjur 2–3 gånger per vecka. En del av de fisk och skaldjur som konsumeras i Sverige kommer 

direkt från havet. Denna fisk och framförallt skaldjur, som till exempel musslor, kan minska 

övergödningen i havet och därmed ha en positiv påverkan på det fosforfotavtryck som denna 

uppsats har som mål att ta fram (Livsmedelsverket, 2019b). Att räkna på den mängd fosfor som 

konsumeras av de havslevande fiskarna och skaldjuren samt ta reda på varifrån denna fosfor 

kommer från har visat sig vara svårt.  

 

Sedan 1990 har det slutat föras statistik på hur mycket färsk fisk som svensken konsumerar. 

Detta beror på att det inte går att kontrollera om och hur färsk fisk fryses längs med värdekedjan. 

Olika länder har olika lagstiftning gällande behandling av fisk, med olika regler om vad som 

räknas som fryst och inte. 

 

Beräkningarna grundas på den approximativa mängden fisk som ett svenskt hushåll konsumerar 

(Jordbruksverket, 2018a) och vilken mängd som behöver tas upp ur haven för att kunna 

tillgodogöra detta. Den föda som dessa fiskar konsumerar är grunden till den mängd fosfor denna 

underkategori tillför till fosforfotavtrycket. Innehållet av denna föda har analyserats och förluster 

av fosfor i produktionen av födan har tagits med i beräkningarna. 
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Beräkningarna i ekvationen ovan har översiktligt följt strukturen i Figur 4. För fullständig 

redovisning av beräkningar, se Bilaga 1.  

 

 

Figur 4. Svenskarnas fiskkonsumtion under perioden 1960–2020 per person och år (Jordbruksverket, 2018a) 

 

4.9.4.1 Beräkningar kategorin fisk 

• Genomsnittliga konsumtionen av fisk (fryst, färsk, konserverad) i Sverige per person och 

år är 10,4 kg. 

• Konsumtionen av färsk fisk (då det ej fanns data att tillgå) uppskattades följa samma 

utveckling som konsumtionen av fryst och konserverad fisk (se Figur 5). All fisk har 

antagits vara odlad fisk. Detta antagande gjordes för att lättare kunna räkna på fiskens 

kost. Dessutom antogs det att all odlad fisk konsumerar samma foderandel som odlad lax.  

• Hälften av det foder som ges till fisken består av vegetabiliskt foder som vete och den 

andra hälften består av fiskrester (Svenskt vattenbruk, 2019) 

• För att undvika ett cirkulärt beräkningssätt togs den fosfor som krävs för att föda upp fisk 

till att bli fiskrester i foder ej med i beräkningarna. 

• Det vegetabiliska fodret antogs till 100 % vara vete och de biofysikaliska förlusterna av 

fosfor som tillkommer vid odling av vete antogs vara detsamma för allt vegetabiliskt 

foder som fisken konsumerat. 
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• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål beräknades enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9). 

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1. 
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 Mejeriprodukter och ägg 

Som tidigare nämnts har nötkött en stor påverkan på fosforfotavtrycket, och då 25,4% av det 

svenska nötköttet kommer från mjölkkor innebär detta att även mejeriprodukter blir intressant att 

undersöka (Svenskt kött, 2019a). Denna kategori kan även komma att visa sig vara intressant då 

en svensk i genomsnitt konsumerar större mängd mejeriprodukter än de flesta andra 

nationaliteter. Dessutom har Sverige den nästa största avkastningen för mjölk per ko i EU 

(Lukkarinen & Lannhard Öberg, 2012).  

 

Den fosfor som går åt för att producera dessa produkter kommer ifrån den mat som korna och 

kycklingarna behöver konsumera medan de diar respektive värper. De förluster som uppstår i 

butik på grund av svinn går inte in under definitionen av fosforfotavtrycket och tas därmed inte 

med i beräkningarna.  

 

4.9.5.1 Beräkningar för kategori mejeriprodukter  

• Genomsnittliga mängden mjölk som krävs för att tillgodose en persons konsumtion av 

mejeriprodukter per år är 375,9 kg (Jordbruksverket, 2018b). 

• All mjölk, ost, smör och grädde som konsumeras antogs komma från kor. Detta grundar 

sig i att 80–85 % av den mjölk som produceras är komjölk (Jordbruksverket, 2018b) 

• I denna underkategori antogs samma antaganden som antagits i nötkött (eftersom 

mjölken kommer ifrån nötkreatur) angående diet och foder.  

• De första två åren av kons liv kan den ej producera mjölk, sedan kan en ko 

genomsnittligen producera mjölk i fyra år  (Svenskt kött, 2019a). Utfodringen under de 

två åren när kon inte mjölkas slogs ut på de fyra åren kon producerar mjölk. 

• En mjölkko uppskattades kunna producera 9000 liter mjölk per år (se Bilaga 1). 

• Dödligheten av nötkreatur under åren de kan mjölka togs till hänsyn. 

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål samt hö, gräs samt ensilage som 

kossan äter beräknades genom att beräkna hur mycket mat en ko först äter, multiplicerat 

med den procentandel för respektive energikälla som utgör fosfor.  

 

4.9.5.2 Beräkningar för kategori ägg 

• Genomsnittliga mängden ägg som konsumeras per person och år i Sverige är 11,9 kg. 

(Jordbruksverket, 2018b) 
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• Produktionsförlusterna i äggproduktionen är 5% (Sveriges Lantbruksuniversitet, 2018).  

• För att producera 1 kg ägg krävs 2 kg foder till den värpande kycklingen (Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 2018) 

• Antagande gjordes om att fodret som hönan får består av 80 % vete och 20 % soja 

(Svensk Fågel, 2017). 

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål är beräknat enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9). 

• Det togs ej hänsyn till det foder som krävts för att föda upp hönan innan hönan kan 

producera ägg, utan enbart det foder som krävs för att tillgodose hönans energibehov 

medan hönan värper.  

 

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1. 

 

 

  



32 

 

 Övriga livsmedel 
De tre områdena i denna kategori som undersökts är läsk, choklad och lösviktsgodis. I Sverige 

dricker varje person ca 83,8 liter läsk varje år (Jordbruksverket, 2012). När det kommer till godis 

äts ca 15 kg choklad och lösviktsgodis per person årligen (Livsmedelsverket 2019). Fosfor, i 

form av fosforsyra tillsätts ofta till läskedrycker för att ge läsken en beskare smak.  

 

 Läsk  

I Sverige dricker varje person ca 83,8 liter läsk varje år (Jordbruksverket , 2012). Fosfor, i form 

av fosforsyra tillsätts ofta till läskedrycker för att ge läsken en beskare smak. Konsumtionen av 

läsk i det genomsnittliga hushållet har ökat markant de senaste 25 åren (Sveriges Bryggerier, 

2019). 

 

4.10.1.1 Beräkningar av avtrycket  

• Konsumtionen av läsk per person och år har antagits till 83,8 liter utifrån tillgänglig 

statistik (Jordbruksverket , 2012).  

• Produktionsförlusterna för läsk är 4,8 % enligt data från Storbritanniens dryckessektor 

(UK Drinks Sector, 2001) och har ansetts vara relevant även för svensk produktion. 

• Andelen i läsk konsumerad läsk har antagits vara samma som i Coca Cola, vilket är 

0,000164 %. För detaljer i denna uträkning, se bilaga 1.  

• All läsk har antagits ha samma densitet som vatten för att underlätta konvertering mellan 

liter och kg.  

• Fosforförbrukningen har sedan beräknats utifrån den andel fosfor som återfinns i Coca 

Cola. 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Godis  

Den genomsnittliga svensken konsumerar mycket godis, och i synnerhet lösviktsgodis i 

jämförelse med andra länder. Idag äts ca 15 kg choklad och lösviktsgodis per person årligen 

(Livsmedelsverket 2019). Det finns många olika typer av godis, som produceras på olika sätt och 

har skilda innehåll. De stora områdena i denna kategori som valts att undersökas närmre choklad 

och lösviktsgodis. 

 

4.10.2.1 Beräkningar av avtrycket  

• Konsumtionen av choklad och lösviktsgodis var 15 kg per person under 2018 

(Livsmedelsverket, 2019). 

• Konsumtionen av godis har delats in två huvudkategorier, lösgodis och choklad. För att ta 

hänsyn till att lösviktsgodis består av många olika sorters godis har ett medelvärde 

använts för fosforinnehåll.  

• Produktionsförlusterna för lösgodis har antagits vara 4,1 % och för choklad 2 % enligt en 

studie om livscykelstudie om framställning av konfektyr (Miah, et al., 2018) 

• Fosforanvändningen har sedan beräknats enligt den mängd fosfor som finns i choklad 

samt lösgodis vilka är 260mg respektive 6 mg per kilo (Livsmedelsverket, 2019).  

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Husdjurshållning  
 

 

Figur 5. Flödesdiagram för husdjurshållning 

 

 Hund och katt 

I de svenska hushållen är det vanligt med husdjur. De vanligaste husdjuren i Sverige är hund och 

katt, då det finns en katt i var tredje hushåll och en hund i var fjärde hushåll (Agria 

Djurförsäkringar, 2012). Att äga ett husdjur har en påverkan på hushållets fosforanvändning, då 

fosfor är en viktig del av djurets föda. Fosfor är en viktigt mineral för katter och hundar för att 

växa friskt. En brist på fosfor kan leda till diverse följdsjukdomar och vara direkt livshotande. 

Detta leder till att det anses viktigt att fosforhalten i katt- och hundfoder är tillräckligt hög. Hund 

och kattmat är i regel mer berikad på fosfor än den maten människor äter (Böswald, et al., 2018) 

Valet av dessa husdjur grundar sig i att dessa två djur är vanligaste husdjuren i de svenska 

hushållen, samt att dessa djur är de största djuren till kroppsvikt man idag har hemma (Agria 

Djurförsäkringar, 2012). Större djur resulterar i större matförbrukning, och därmed kommer 

förbrukningen av fosfor hos en katt eller hund vara större än hos ett mindre husdjur. 
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4.11.1.1 Beräkningar av avtrycket för hund 

• En genomsnittlig hund antogs väga 20 kg 

• I beräkningarna togs enbart den föda som krävs för att tillfredsställa hundens energibehov 

under ett års tid till hänsyn, de resurser som krävts när mamman burit och ammat djuret 

har inte inkluderats i beräkningarna 

• Ägandet av hund har slagits ut på alla hushåll, och genomsnittet är därmed inte ett heltal 

trots att detta inte är ett möjligt scenario i verkligheten 

• Hundens föda antogs vara torrfoder bestående av 64 % spannmål, 36 % kyckling 

(Testfakta, 2014) 

• Fördelningen av olika grödor bland spannmålen i torrfodret antogs vara 50 % ris och 50 

vete  

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål beräknades enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9) med hänsyn till födans sammansättning. 

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  

 

4.11.1.2 Beräkningar av avtrycket för katt 

• En genomsnittlig katt antogs väga 4,5 kg 

• I beräkningarna togs enbart den föda som krävs för att tillfredsställa kattens energibehov 

under ett års tid till hänsyn, de resurser som krävts när mamman burit och ammat djuret 

har inte inkluderats i beräkningarna 

• Ägandet av katt har slagits ut på alla hushåll, och genomsnittet är därmed inte ett heltal 

trots att detta är ett möjligt scenario i verkligheten  

• Kattens föda antas vara torrfoder av märket Purina (som ska vara det mest sålda på 

marknaden) som består av 43 % kött och 52 % spannmål, resterande 5 % antas vara 

fyllnads- och bindningsämnen. 

• Fördelningen av olika grödor bland spannmålen i torrfodret antas vara 50 % ris och 50 

vete 

• Fosforförbrukningen av det konsumerade spannmål beräknades enligt tidigare 

beräkningar gjorda på kolhydrater (se 2.9) med hänsyn till födans sammansättning. 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Huvudkategori Textiler  

 

Figur 6: Flödesdiagram för produktion av bomullskläder och dess fosforförbrukning 

 

 Bomull 

Bomull är ett populärt material som för textiler i både kläder, husgeråd och engångsprodukter. 

Bomull är en textilfiber som vävs till textil och odlas på många ställen i världen (Sveriges 

Konsumenter, 2019). Bomullsplantan processas i flera led innan den kan vävas till tyg, en väg 

som kartlagts enligt Figur 7. Detta flödesschema har sedan används som bas för att beräkna 

mängden fosfor som behövs för att tillgodose den bomull som ett hushåll förbrukar i form av 

kläder och andra textiler under ett år (Naturvårdsverket, 2000). Data för det svenska hushållets 

konsumtion av bomullskläder kommer ifrån studier som gjorts av Statistiska centralbyrån och 

studier som gjorts kring bomullstextiliers energi- och miljöpåverkan, se Bilaga 1. 

 

Odlingsmarken på bomullsfält gödslas med fosforpentaoxid (𝑃2𝑂5). Det är bara en del av 

bomullsplantan som används till bomullsproduktion (El-Feky, 2010) (Cotton Australia, u.d.) 

(National Cotton Council of America, u.d.). Denna del plockas ut från plantan och går igenom en 

behandling innan den är redo att spinnas. Bomullen spinns till bomullstyg och textilerna blir 

sedan kläder, husgeråd eller andra textilprodukter (Pham, 2015). Hur beräkningarna av hushållets 

fosforavtryck från kläder av bomull ses nedan 
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4.12.1.1 Beräkningar för kategorin 

• Enbart konsumtionen av bomull från kläder inkluderades i avtrycket 

• Det har antagit att alla kläder som köpts in var nyproducerade 

• Genomsnittliga konsumtionen av bomullskläder per person och år i Sverige är 4,68 kg 

(Pham, 2015).  

• Koncentrationen av fosfor i de olika delarna av bomullsplantan har antagits som lika 

• Ett ton bomullsplantor tar upp 4 kg ren fosfor för att kunna växa (Haifa, 2017) 

• Ungefär 36 % av bomullsplantan används till produktion av bomull (HossamEl-Din, 

2010) 

• Produktionsförlusterna i klädproduktionen är 21,76 % (Kasemet, et al., 2015) 

• Fosforanvändningen har sedan beräknats på den mängd fosfor som tas upp ur marken för 

ett ton bomullsplantor.  

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Ull 

Inom denna kategori har det enbart fokuserats på kläder gjorda av ull även om detta inte är allt 

som ull används till. Ull är en intressant underkategori att undersöka då International Wool 

Textile Organisation har satt både EU:s Ecolabel och Global Organic Textile Standards krav som 

standarder för yllebranschen att upprätthålla (Olofsson, et al., 2010). 

 

Figur 7. Flödesdiagram för framställning av ull 

 

4.12.2.1 Beräkningar för kategorin 

• All ull som konsumerats har antagits vara svensk. Detta antagande grundar sig i att 

ungefär 85 % av ullen som konsumeras i Sverige är svensk ull (Cederblad, 2017). 

• Fåren antogs klippas en gång per år då det finns regler som fastställer detta som ett 

minimikrav från Jordbruksverket (Jordbruksverket, 2011) 

• Beräkningarna inkluderade den föda som krävts för att tillgodose fårets energibehov vid 

vuxen ålder, och inkluderade inte den födan som krävts för fåret att växa innan den kan 

producera ull.  

• Fåret äter enbart hö, och ett vuxet får äter 2,5 kg hö per dag (Värmlands får, 2019).  

• Fosforanvändningen är sedan beräknad på den mängd fosfor som tagits upp från marken 

från den mängd mat som krävs. 1 hektar hö tar upp 4.7 kg fosfor (U.S. DEPARTMENT 

OF AGRICULTURE, 2006).  

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Trädgård 

 

Figur 8. Flödesdiagram för fosforkonsumtionen för trädgård 

 

Beroende på var och hur man väljer att bo har det svenska hushållet olika typer av trädgårdar i 

anslutning till sitt boende. Många hushåll i Sverige har tillgång till en gräsmatta som kräver 

fosfor för att växa. Alla hushåll har inte tillgång till gräsmatta, men genomsnittsstorleken på en 

gräsmatta i Sverige per hushåll är 447 kvadratmeter (Björkman, 2012), vilket har använts som 

grund till beräkningarna.  

 

 Gräsmatta 

För att gräsmattan ska växa så är det vanligt att gödsel tillsätts. För att undersöka fosforbehovet 

för en genomsnittlig gräsmatta i Sverige har det undersökts hur mycket fosfor som gräsmattan tar 

upp ur marken under ett år. Ingen hänsyn tas till gödsling.  

 

4.13.1.1 Beräkningar för kategorin 

• Genomsnittliga storleken på en gräsmatta för ett svenskt hushåll är 0.04 hektar 

(Björkman, 2012) 

• En gräsmatta antas klippas vid en längd på 7 cm, då klipps 2.33 cm av.  

• 24 klippningar per säsong görs. 

• Varje kilo gräs i torrvikt innehåller 0.25 g fosfor (Shen, et al., 2009). Beräkningarna är 

gjorda genom att beräkna hur mycket gräsmattan växer varje år. Denna längd konverteras 

till torrvikt av gräs.  
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• Fosforanvändningen är sedan baserad på mängden torrvikt gräs en gräsmatta som växer 

under ett år motsvarar. Denna mängd torrvikt gräs har sedan multiplicerats med den 

mängd fosfor ett kilo gräs i torrvikt behöver.   

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  
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 Rengöringsprodukter 

 
Figur 9. Visar flödesschemat för rengöringsprodukter 

 

EU har genom Europaparlamentet utfärdat regler kring innehåll av fosfor i rengöringsprodukter. 

Förordningen för tvätt- och rengöringsmedel EG nr 648/2004 innebär i förhållande till fosfor att 

alla rengöringsmedel med en fosfathalt eller fosfonathalt över 0,2 % måste redovisa detta i 

innehållsförteckningen. Dessutom innebär denna förordning att tvättmedel ej får innehålla mer 

än 0,5 gram fosfor per tvätt och maskindiskmedel ej får innehålla mer än 0,3 g fosfor per tvätt 

(Kemikalieinspektionen, 2015). Då inga signifikanta mängder fosfor används för kemiska 

reaktioner i produktionen av rengöringsmedel används den mängd fosfor som finns i de olika 

ämnen som grund till den del av fosforfotavtrycket som denna underkategori tillför. Förluster i 

produktion räknas med i fotavtrycket men inte svinn i butik på grund av definitionen för 

fosforfotavtrycket.  

 

4.14.1.1 Beräkningar för kategorin  

• Beräkningarna grundades på de tre vanligaste rengöringsprodukterna i Sverige; 

Rengöringsmedel, spolarvätska och allrengöringsmedel (Statistiska Centralbyrån, 2008).  

• Maskindiskmedel och framförallt tvättmedel är också vanliga rengöringsprodukter men 

undersöktes ej på grund av förordningen för tvätt- och rengöringsmedel av 

Europaparlamentet.  

• Totalt konsumeras 12 000 ton rengöringsmedel i Sverige varje år (Statistiska 

Centralbyrån, 2008) 

• Totalt konsumeras 19 000 maskinrengöringsmedel i Sverige varje år (Statistiska 

Centralbyrån, 2008) 
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• Totalt konsumeras 12 000 ton allrengöringsmedel i Sverige varje år (Statistiska 

Centralbyrån, 2008) 

• Mängden fosfor i allt rengöringsmedel som konsumeras i Sverige under ett år är 200 ton 

(Statistiska Centralbyrån, 2008) 

• Mängden fosfor i maskindiskmedel är 100 ton i Sverige varje år (Statistiska 

Centralbyrån, 2008) 

• Mängden fosfor i det allrengöringsmedel som konsumeras i Sverige under ett år är 75 ton 

(Statistiska Centralbyrån, 2008) 

• Produktionsförluster för alla de tre ämnena som undersöks har antagits vara 10% 

eftersom annan information saknas. 

• Fosforanvändningen har sedan baserats på den mängd fosfat som finns i respektive 

produkt. Detta är med hjälp av stökiometri omvandlat till mängd ren fosfor per produkt.  

 

För fullständiga beräkningar, se Bilaga 1.  

  



43 

 

 Scenarier 
Utifrån undersökta kategorier har olika scenarier undersökts. Idag är vegetarianism och veganism 

växande trender, bland annat på grund av att de anses vara hälsosammare val samt bättre för 

miljön. Dessa trender har jämförts med en traditionell kost bestående av kött som proteinkälla. 

Vidare har det även undersökts hur olika proteiner från kött i kombination med olika 

kolhydratkällor påverkar fosforanvändningen per tallrik, det vill säga hur mycket fosfor en tallrik 

med olika typer av kost förbrukar gentemot varandra.  

 

 Beräkningar för scenarier 
 

 Analys av olika tallrikar 

Beroende på hur en tallrik ser ut påverkas användningen av fosfor olika. En populär modell att 

följa som riktlinje för att få i sig en balanserad kost är tallriksmodellen (Livsmedelsverket, 2019). 

Enligt denna modell ska en tallrik bestå av ungefär 1/3 protein, 1/3 kolhydrater och 1/3 

grönsaker. Men vilken typ av kolhydrater och protein som sedan läggs på tallriken är ju sedan 

förstås upp till individen. För att få en förståelse över hur olika val av protein och kolhydrater 

resulterar i olika fosforpåverkan analyserades de möjliga kombinationerna, med tallriksmodellen 

som grund.  

 

De fyra källorna till protein som analyserades var nötkött, fläskkött, kyckling och fisk. De tre 

källorna till kolhydrater som analyserades var potatis, pasta och ris. Då alla kombinationer av 

kolhydrater och protein har samma andel grönsaker, antogs grönsaker vara en konstant.  Detta 

ledde till 12 kombinationer av protein och kolhydratkällor (Tabell 3).   

 

Tabell 3. Kombinationer av protein och kolhydratkällor 

 POTATIS PASTA RIS 

NÖT Nöt – Potatis Nöt – Pasta Nöt – Ris 

FLÄSK Fläsk – Potatis Fläsk – Pasta Fläsk – Ris 

KYCKLING Kyckling – Potatis Kyckling – Pasta Kyckling – Ris 

FISK Fisk – Potatis Fisk – Pasta Fisk – Ris 
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En genomsnittlig person är rekommenderad att få i sig ca 2300 kcal per dag för att hålla vikten 

och samtidigt få i sig tillräckligt med energi (Livsmedelsverket, 2019). Översatt till 

tallriksmodellen innebär detta att en genomsnittlig person ska få i sig cirka 225 g kolhydrater 

(kokt vikt), 225 g protein och 225 g grönsaker per måltid för att fylla sitt energibehov (I FORM, 

2010). För att få fram respektive proteinkällor och kolhydratkällors påverkan per kilo användes 

siffror för konsumtion av fosfor från redan beräknad korresponderande kategori. Dessa kan 

finnas i Bilaga 1. Beräkningarna illustreras i en ekvation nedan. 

 

𝑃å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑣 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 / 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙 

/ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑖𝑙𝑜 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛  

 

Därefter kunde fosforanvändningen för respektive tallrik beräknas.  

 

Pasta beräknades på vete, då torkad pasta i regel består av vatten och vete, som sedan fått torka 

(Kruger, 1996). 225g kokt pasta (penne) motsvarar 100 gram okokt pasta (Kraftcanada, 2019), 

och 225g kokt ris motsvarar 75g okokt ris (Cook's Info, 2019). Fosforanvändning för 225g sallad 

beräknades till 0,0003 kg enligt ekvation ovan och hölls konstant under jämförelsen mellan olika 

källor till protein och kolhydrater. 

 

 Veganism och vegetarianism 
För att jämföra fosforfotavtrycket hos en vegetarisk kost och en köttätande kost har en 

genomsnittlig tallrik för en köttätare jämförts med en genomsnittlig tallrik för en vegetarian. För 

att få fram en genomsnittlig tallrik för en köttätare användes tallrikarna ovan tillsammans med 

svenskarnas konsumtion av de olika köttyperna. Ur Bilaga 1 utlästes att svenskar äter 26,36% 

nötkött, 38,05% fläskkött, 18,87% kyckling och 16,72% fisk.  

 

Då det oftast är proteinkällan som skiljer sig mellan en vegetarian och en köttätare behölls 

kolhydratsvärdena samt grönsaksvärdena konstanta från tallriksmodellerna ovan. Proteinintaget 

för vegetarianer antogs vara sojabönor, vilket innehåller 0,555% fosfor (Matkalkyl, 2015). I 

odlingen av sojabönor försvinner det tre gånger så mycket fosfor från marken som innehållet i 

bönorna (Blix, 1998). För att laga en portion av sojabiffar krävs 100g sojabönor (Bergman, 
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2019). För att beräkna fosforbehov för proteindelen av en vegetarisk tallrik användes följande 

ekvation: 

𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑖𝑛𝑛𝑒ℎå𝑙𝑙 𝑖 100𝑔 𝑠𝑜𝑗𝑎𝑏ö𝑛𝑜𝑟 ∗ 3  

 

För att beräkna fosforbehovet för proteindelen av en genomsnittlig tallrik för en köttätare 

användes följande ekvation: 

(0,2636 ∗ 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎 225𝑔 𝑛ö𝑡𝑘ö𝑡𝑡) + (0,3805

∗ 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎 225𝑔 𝑓𝑙ä𝑠𝑘𝑘ö𝑡𝑡) + (0,1887

∗ 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎 225𝑔 𝑘𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔) + (0,1672

∗ 𝐵𝑒ℎ𝑜𝑣 𝑎𝑣 𝑓𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑎𝑡𝑡 𝑓𝑟𝑎𝑚𝑠𝑡ä𝑙𝑙𝑎 225𝑔 𝑓𝑖𝑠𝑘) 

 

För att beräkna fosforfotavtrycket som ett vegetariskt eller ett veganskt hushåll skulle stå för i 

jämförelse med ett köttätande hushåll användes följande ekvation på de kategorier av 

fotavtrycket som skulle beröras av en vegetarisk eller vegansk livsstil: 

 

𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑟𝑖𝑘

𝐹𝑜𝑠𝑓𝑜𝑟𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑘ö𝑡𝑡ä𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑙𝑙𝑟𝑖𝑘
∗ 𝑓𝑜𝑡𝑎𝑣𝑡𝑟𝑦𝑐𝑘 𝑓ö𝑟 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖 

 

De kategorier som multiplicerades med denna kvot för veganer var nötkött, fläskkött, kyckling, 

fisk, mejeriprodukter och ägg samt ull. Kvoten antogs vara likadan för alla kategorier. 
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5 Resultat 

 Kvantitativ presentation av fosforfotavtrycket  
Det kan konstateras att den minsta mängd fosfor som krävs för att tillfredsställa ett svenskt 

hushåll under ett år är 16,36 kilogram. Den mängd fosfor som krävs för att tillfredsställa ett 

svenskt hushålls matkonsumtion under ett år uppgår till 14,23 kilogram (Figur 12b). 

 

Ett fosforbehov på 16,36 kilogram per hushåll och år resulterar i ett årligt behov på cirka 72 000 

ton för Sverige.  

 

Med samma resonemang fås att det årliga svenska fosforbehovet för samtliga hushålls 

matkonsumtion uppgår till minst 66 000 ton per år.  

 

 Kvantitativ jämförelse mellan kategorier 
 

 

Figur 10. Antal kilogram fosfor som behövs för att producera ett kilogram av vald produkt. 
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En kvantitativ jämförelse utgörs av figuren ovan som presenterar det totala antal kilogram fosfor 

som krävs för att producera ett kilogram av respektive kategori.  

 

Ur Figur 11 kan utläsas att ull är den kategori som har det högsta fosforavtrycket sett till mängd 

fosfor som behövs för att producera en viktenhet av ämnet. Godis och läsk har lägst påverkan. 
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Figur 11. Antal kilogram fosfor som behövs för att tillfredsställa ett svenskt hushålls konsumtion under ett år av valda 

underkategorier (A) samt för valda huvudkategorier (B). 
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Det totala fosforavtrycket ger ett mycket annorlunda resultat från Figur 11 eftersom hänsyn även 

tas till den omfattning människor konsumerar produkterna. I figur 12a framgår att nötkött har det 

största fosforavtrycket sett till ett svenskt hushålls konsumtion under ett år och med en påverkan 

om 5,9634 kilogram fosfor per år. Strax efter nötkött hamnar mejeriprodukter och ägg samt 

fläskkött med en påverkan om 3,4506 respektive 2,8164 kilogram fosfor. Ett svenskt hushålls 

årliga konsumtion av ull bidrar här minst till fosforfotavtrycket med ett värde på knappt 0,0126 

kilogram fosfor (Figur 12a). 

 

Figur 12b visar skillnaden mellan de olika huvudkategoriernas inverkan på fosforfotavtrycket. 

Här syns tydligt att de produkter som faller under kategorin mat står för den största påverkan, 

med omkring 14 kilogram fosfor per hushåll och år vilket motsvarar 87% av det totala 

fotavtrycket. Motsvarande siffra för nästföljande kategori trädgård är 1,39 kilogram, 

motsvarande 9% vilket är en stor skillnad från den mängd som krävs för att tillfredsställa ett 

svenskt hushålls årliga matkonsumtion. Djurmat, textiler samt rengöringsartiklar är de 

huvudkategorier som har minst påverkan på ett svenskt hushålls fosforfotavtryck med ett 

procentuellt fotavtryck på 3%, 1%, respektive <1% (Figur 12b).  

 

 Analys av tallrikar 
 

Tabell 4. Fosforanvändning i kilo, per kilo protein 

Proteinkälla kg fosfor per kg protein 

NÖT 0,106 

FLÄSK 0,035 

KYCKLING 0,019 

FISK 0,044 

 

Ur Tabell 4 utläses att nötkött har störst fosforpåverkan per kilo, och de tre övriga 

proteinkällorna har markant mindre påverkan. Lägst påverkan har kyckling, som är cirka fem 

gånger mindre i påverkan per kilo än nötkött.  
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Tabell 5. Fosforanvändning i gram, per kilogram kolhydrat 

Kolhydratkälla g fosfor per kg kolhydrat 

POTATIS 1,0 

PASTA 4,0 

RIS 2,0 

 

Ur Tabell 5 utläses att pasta har den största fosforpåverkan av de tre undersökta 

kolhydratkällorna, samt att potatis har lägst påverkan. Det utläses även att alla tre har marginell 

fosforpåverkan. 

 

Tabell 6. Fosforanvändning för tallrikskombinationer i gram per tallrik 

 
POTATIS PASTA RIS 

NÖT 21,7 21,9 21,7 

FLÄSK 7,5 7,7 7,5 

KYCKLING 4,3 4,5 4,3 

FISK 9,3 9,5 9,3 

 

Ur Tabell 6 utläses att en tallrik med kyckling som proteinval och valfri källa till kolhydrater är 

det bästa valet sett ur fosforanvändning, följt av fläsk. Det syns även att val av protein utgör en 

mycket större påverkan än kolhydrater. Vid val av kyckling som proteinkälla kan fosforpåverkan 

minskas med 80,2% sett från att enbart välja nötkött som proteinkälla.    

 

 Analys av kosthållning 
 
Tabell 7. Jämförelse av fosforbehovet för proteindelen av en tallrik mellan köttätare och vegetarianer. 

Diet Fosforbehov för proteindel av tallrik (g) 

Köttätare 11,745 

Vegetarian  1,665 
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I Tabell 7 går det att utläsa att proteindelen av en tallriksmodell har ett 14,18% lägre fosforbehov 

hos en vegetarian än hos en köttätare. Denna kvot användes för att beräkna hur stor skillnad en 

vegetarisk eller vegansk livstil hade i de olika underkategorierna som berördes av detta.  

 

 
Figur 13. Representation av fosforfotavtryck för olika livsstilar. 

 

Ett fotavtryck baserat på en normal diet, en allätardiet, har ett avsevärt högre fosforfotavtryck än 

ett hushåll som har en vegetarisk diet eller en vegansk livsstil. Ett hushåll med en vegetarisk diet 

har enbart 46,5% av det fosforfotavtryck som ett hushåll som har en allätardiet, vilket innebär 

7,60 kg fosfor per hushåll per år (Figur 13).  

 

Vidare så har ett hushåll som har en vegansk livsstil ett fosforfotavtryck som är på 28,3% av det 

normala fosforfotavtrycket, vilket innebär 4,63 kg fosfor per hushåll per år (Figur 13).  
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6 Diskussion 

 

 Analys av egna data 

 Tolkning av resultaten 

Det totala fosforbehovet för att försörja hela Sveriges befolkning under ett år uppgår till minst 

72 000 000 kilogram fosfor (se 3.2). Detta värde utgör dessutom en grov undre gräns dels då 

områden som kan hänföras till ett hushåll ej har tagits med i beräkningarna, dels ty många 

uträkningar som genomförts har grundats på ett antal antaganden. Några exempel som påverkat 

är antagandet om att svenskar bara konsumerar svenska råvaror samt att svenskar bara 

konsumerar de populäraste frukterna och grönsakerna.  

 

Ett intressant perspektiv på fosforbehovet av de valda kategorierna syns i Figur 11 där det totala 

fosforbehovet för varje kilogram per produkt illustreras. Med andra ord, här redovisas 

fosforbehovet utan hänsyn till hur mycket varje individ konsumerar av de enskilda produkterna. 

Diagrammet visar tydligt att textilen ull kräver störst mängd fosfor för att producera ett kilogram 

utav produkten medan produkter så som nötkött och mejeriprodukter kräver betydligt mindre. 

Detta kan antas mycket rimligt med hänsyn till att produktionsprocessen för ull går igenom 

flertalet steg från djur till slutprodukt vilket i sin tur innebär många fosforförluster längs vägen. 

Dessutom är det enbart en liten andel av fåret som används för att tillverka produkten  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att nötkött, mejeriprodukter och ägg utgör ett stort fosforbehov 

i svenska hushåll på grund av svenskars höga konsumtion av dessa produkter snarare än deras 

fosforbehov per kilogram utav produkten. Med samma resonemang kan konstateras att det låga 

bidragandet av ull till fosforavtrycket i svenska hushåll beror på svenskars förhållandevis låga 

konsumtion av dessa produkter.  

 

Eftersom fosfor är en ändlig resurs som enbart finns i en begränsad mängd (Steenari, 2016) 

(Cordell & White, 2014) är det uppenbart att ett årligt värde på minst 72 miljoner kilogram eller 

72 000 ton är ett oerhört högt värde som gör det svenska fosforavtrycket markant.  
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 Analys av arbetsmetod 

När det gäller rapportens och i synnerhet resultatets rimlighet kan här konstateras att samtliga 

resultat som erhållits har följt samma trend och varit proportionerliga mot varandra, inget värde 

har avvikit nämnvärt. De resultat som skjutit något i höjden, framförallt resultatet gällande 

nötkötts fosforbehov, har varit väntade och underbyggts av fakta. Som exempel är det rimligt att 

det totala fosforbehovet för nötkött är markant större än det fosforbehov som frukt och grönsaker 

utgör.  

 

 Felkällor 

För vårt fosforfotavtryck har vi valt att ta med femton underkategorier. Givetvis finns där många 

fler inflöden av fosfor till svenska hushåll men de kategorierna vi valt att ta med tror vi i 

dagsläget är de största och mest representativa för fosforfotavtrycket. 

 

Fakta i rapporten har vi hämtat i störst utsträckning från institutioner och myndigheter för att 

åstadkomma en hög trovärdighet för fosforfotavtrycket. Vi har därför försökt undvika att ta med 

information från exempelvis bloggar. I rapporten finns fakta som baserats på källor från några år 

tillbaka i tiden men vi har försökt hålla oss till så pass nya källor som möjligt.  

 

 Fosfor som ändlig resurs 

Fosforn är ett grundämne och en viktig grundsten i levande organismers celler. Vid brist på 

fosfor kan inte växter utveckla sina blad och djur riskerar att drabbas av allvarliga bristsjukdomar 

(Johnson, 1998). Fosfor är därmed livsnödvändig för allt liv på vår planet samtidigt som det är 

ett grundämne och därmed inte kan produceras av oss människor.  

 

Framförallt används fosforn intensivt inom livsmedelsproduktionen och minskade resurser 

medför ett hot mot vår framtida livsmedelsproduktion. Minskade resurser innebär inte enbart en 

risk för tillgången av resursen i sig, utan minskade tillgångar medför hot i form av högre priser 

på fosfater bunden i berggrund och i sin tur mineralgödsel som i sig kan innebära stora 

utmaningar för jordbruket. År 2008 nådde priset på fosfater i berggrund sina högsta nivåer 

hittills, vilket resulterade i oroligheter inom många olika industrier globalt och geopolitiska 

spänningar (Cordell & White, 2014).  
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För att minska beroendet av import och prisläget på fosfor, har Sverige satt som mål att utvinna 

40 % av fosforn som används till jordbruk från svenskt avloppsvatten (Steenari, 2016). Det har 

även tagits initiativ till att upprätta policys som på global nivå garanterar hållbar utvinning och 

förbrukning av fosfor. Forumet ”European Sustainable Phosphorus Platform” (ESPP) är ett 

initiativ som samlat 150 företag och intresseorganisationer i Europa för att tillsammans jobba 

mot en resurseffektivare användning av fosfor längs med hela näringskedjan (European 

Sustainable Phosphorus Platform, 2019). Idag finns ingen utarbetad policy som gäller på global 

nivå. Det behövs stora investeringar för att lösa problematiken med att oerhörda mängder fosfor 

går förlorade i dess värdekedja. Investeringar behövs även för att utveckla tekniken kring 

återvinning, förbättra jordbruksjordens kvalité samt för att i ännu större grad påverka människors 

konsumtionsbeteende när det kommer till livsmedel som kräver stora mängder fosfor för att 

produceras (Glaumann, 2014).  

 

Även nya tekniker för en cirkulär ekonomi, där vi i allt större utsträckning återanvänder material 

och ämnen så som fosfor, är nödvändigt för att undvika brist på fosfor. En lovande lösning är att 

återanvända avloppsslam som gödsel. I dagsläget bränns mycket avloppsslam men detta är en 

mycket kostsam process, då slammet innehåller en stor andel vatten. Är fosforhalten i slammet 

och kvalitén på slammet tillräckligt hög så kan slammet återföras till jordbruksmark som gödsel. 

På så vis sluts fosforns kretslopp, istället för att läggas på deponi. Alternativt kan slammet 

förbrännas, varpå askan löses upp i svavelsyra och separerar grundämnen så som fosfor. Denna 

fosfor går därefter att tas tillvara på (Miljönytta, 2015).  

 

 Fosforns kretslopp 

 

Fosfater är svårlösliga och följer avrinnande vatten med ut till haven. Väl i haven sjunker 

fosfaterna till botten och sedimenteras. Sedimenten packas på varandra och över miljontals år av 

samma process bildas bergarter där fosfaterna binds (Cordell & White, 2014).  

 

Fosforn återgår alltså naturligt till mark och vatten. Problemet är att mänsklig utvinning av fosfor 

sätter press på det naturliga kretsloppet. Denna mänskliga aktivitet började komma in i fosforns 

kretslopp så sent som i mitten av 1900-talet när människan började bryta de fosfatrika 
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bergarterna vilket i sin tur innebar att den mängd fosfater som återgick till mark och vatten ökade 

drastiskt (Cordell & White, 2014).   

 

Som ett resultat av detta stannar mycket av den brutna fosforn i bl.a. haven där det förorsakar 

övergödning och algblomning. När dessa organismer dör sjunker de till havsbotten där de 

naturliga nedbrytarna utför sin nedbrytning. Nedbrytning är en väldigt syrekrävande process och 

då nedbrytarna frodas i allt för hög koncentration förbrukar de allt syre på havsbottnarna. Detta 

leder i sin tur till permanent bottendöd och en minskning av den biologiska mångfalden (Havs- 

och vattenmyndigheten, 2014). 

 

Den fosfor som idag finns bunden i berggrunden frigörs naturligt i en långsam process som 

kallas vittring. Idag bryter man industriellt berggrunden för att få fram större mängder fosfor, 

vilket gör att man idag förbrukar fosfor i en snabbare takt än att det återskapas fosfatrik 

berggrund. På grund av detta räknas den brytbara fosforn i berggrunden ändå som en ändlig 

resurs. Det betyder att den möjliga mänskliga användningen av bruten fosfor också är begränsad. 

Nya tekniker för att kunna återanvända fosfater i berg och vatten till att producera ny gödsel 

direkt är avgörande för användning av fosfor i jordbruket i framtiden (Ehinger, 2018). 

 

 Jämförelse med andra fotavtryck  
Kartläggning för hushållets konsumtion av ändliga resurser kan göras på olika sätt. Beroende på 

hur studien definieras och avgränsas kan den inkludera inflöden, utflöden och cirkulära flöden av 

resurser eller grundämnen. För att sätta våra resultat i perspektiv mot studier som gjorts kring 

fosforfotavtyck för hushåll tidigare, presenterar stycket nedan en jämförelse mellan studiernas 

kvantitativa resultat, definitioner och avgränsningar.  
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Tabell 8. Redovisning över den mängd fosfor som behövs för att tillfredsställa ett hushålls konsumtion enligt 4 olika studier  

 

I detta arbete beräknas hushållets fosforfotavtryck till 16,36 kg för ett svenskt hushåll under ett 

år.  Fissore et al. (2011) gjorde en studie av inflödet av fosfor till ett genomsnittlig hushåll i 

Minnesota, USA som beräknades till 4 kg ren fosfor (se Tabell 8) per år med en 

standardavvikelse på 2 kg (Fissore, et al., 2011).  Förutom den kvantitativa skillnaden mellan 

avtrycken, skiljer även avtrycken sig mellan hur stor del konsumtionen av livsmedel påverkar 

inflödet av fosfor, där Fissore et al (2011) kommer fram till livsmedel bidrar till 50 % av inflödet 

medan detta arbete kommer fram till motsvarande 87 %. Att Fissore et al. (2011) kommer fram 

till att livsmedel har en mindre relativ påverkan kan härledas till att studien undersöker fler 

kategorier, så landskap och avfallsvatten. Dessa kategorier har inte inkluderats i denna rapports 

fotavtryck, vilket kan vara en orsak till att livsmedel fått en större relativ påverkan på det totala 

fosforavtrycket. Värt att notera att Fissore et al. (2011) kommer fram till att de kategorier med 

störst påverkan är diet, rengöringsmedel och husdjurshållning, som alla har blivit inkluderade i 

denna studie.  Fissore et al.s studie kommer fram till att det fanns en relation mellan trädgårdens 

storlek och hushållets förburkning av fosfor, och eftersom enbart gräsmattans fosforförbrukning 

undersöktes i detta arbete väcker det hyptesen att vårt beräknade fosforavtryck kunde blivit ännu 

 Antal kilogram fosfor som behövs för att 

tillfredsställa ett hushålls konsumtion 

under ett år 

Beräkningar i detta arbete 

(Bennet, Bergmark, Claesson, Holte & 

Järvinen)- inkluderar 16 undersökta 

kategorier  

16,36 (Sverige) 

Fissore et al. – inflöden och utflöden 4 (USA) 

Metson et al. – enbart matkonsumtion 5,50 (Sverige) 

van Dijk et al.- fosforinnehållet i de 

förbrukade varorna 

3,52 (Sverige) 
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större om fler kategorier inom trädgårdsvegetation, så som rabatter och buskage, hade undersöks 

hade fosforavtrycket blivit ännu större.  

 

Eftersom en så stor del av hushållets fosforförbukning kan kopplas till förbrukningen av 

livsmedel, anses det relevant att jämföra detta arbete med studier som gjorts om 

fosforförbrukningen i relation till mänsklig diet. Metson et al (2012) kommer fram till att ett 

svenskt hushåll konsumerar 5,50 kg bruten fosformalm per år genom sin konsumtion av 

livsmedel år 2007. Ser man till våra beräkningar står livsmedelskonsumtionen för 87 % av den 

totala mängden konsumerad fosfor, vilket motsvarar 14,23 kg av ren fosfor. Metson et al:s studie 

inkluderar fler livsmedelskategorier och gör en utförligare kartläggning av respektive 

livsmedelsgrupps förädlingskedjan vilket gör studien mer utförlig. Att vårt avtryck är cirka 3 

gånger stort som det resultat Metson et al. redovisar indikerra att våra beräkningar är 

överskattningar eller innehåller felkällor som ger ett missvisande resultat. Eftersom studiernas 

definition av fosforavtrycket skiljer sig åt, då Metson et al. beräknar vikten bruten fosfor medan 

denna rapport beräknar vikten ren fosfor skulle skillnaderna mellan avtrycker bli ännu större om 

de räknades om till samma kvantitativa enhet. Vikten bruten fosfor är inte en koncentrerad form 

av fosfor, vilket innebär att om mängden fosformalm skulle räknas om till ren fosfor skulle den 

mängd fosfor som behövs vara ännu mindre än 5,50 kg.  

En likhet mellan studierna är att båda kommer fram till att en stor del av fosforavtrycket för 

hushållens livsmedelskonsumtion orsakas av nötkött (Metson, et al., 2012).  

 

Studier som gjorts på fosforinnehållet i de varor som konsumeras i EU:s medlemsländer visar att 

Sverige har en lägre förbrukning är genomsnittet (van Dijk, et al., 2016). Den största posten som 

bidrar till fosforförbrukningen är förbrukningen av livsmedel, men för den svenska 

förbrukningen av fosfor spelar även träindustrin en viktig roll. Länder som Portugal, Grekland 

och Spanien har hög konsumtion, vilket enligt van Dijk et al:s studie indikerar kan berp på 

användningen av gödsel på privat mark. Enligt van Dijk et al:s studie är fosforförbrukningen för 

det svenska hushållets konsumtion av livsmedel 3,52 kilogram, vilket är betydligt lägre än 

resultatet i detta arbete (14,23 kg) och går mer i linje med Metson et al:s resultat. Definitionen av 

fosforförbrukning i Dijk et al.s studie är mängden fosfor i de varor som konsumeras, vilket 

skiljer sig från definitionen i detta arbete. Att vårt arbete undersöker den minsta mängden fosfor 
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som krävs för att producera varorna som ett hushåll använder under ett år kan delvis motivera att 

vårt beräkande fotavtryck är större än det som presenteras i van Dijk et al:s studie.  Det beror på 

att det sker sker bortfall av fosfor i delar av näringskedjan, både i form av produktionsförluster 

men även då få processer har en full resurseffektivitet, vilket leder till att fosforbrukningen blir 

större än mängden fosfor i slutprodukten som konsumeras av hushållen.  

 

Sammanfattningsvis är det fosforavtryck för hushållets konsumtion som presenteras i detta 

arbete större än något av de fosforavtryck som presenterats av tidigare forskning. Skillnaderna 

mellan avtryckens olika definitioner och avgränsningar motiverar inte skillnaderna, och 

resultaten i de 3 studier som är med i jämförelsen ligger betydligt närmare varandra kvantitativt 

än vårt resultat, trots att deras definition och avgränsningar skiljer sig avsevärt åt. Detta indikerar 

att vårt utmärkande stora resultat inte kan kopplas till skillnader mellan definition och 

avgränsning, utan snarare beror på överskattningar eller felaktiga data.  

  

 Jämförelse med koldioxidavtryck 

Idag är kartläggning av fotavtryck för koldioxid vanligast. Så kallade koldioxidekvivalenter 

mäter hur mycket koldioxidutsläpp produktionen av en vara eller tjänst resulterar i. Mätetalet gör 

det enkelt att jämföra koldioxidproduktionen mellan olika produkter och används inom handeln 

och restaurangbranschen för att upplysa kunderna om hur deras produkter eller erbjudande 

påverkar miljön (Naturvårdsverket, 2016). 

 

Precis som fosforfotavtryck går dessa att applicera på flertalet områden, som exempelvis 

avtrycket från en produkt eller ett hushåll. Dessa fotavtryck används främst för att mäta 

klimatpåverkan kopplat till global uppvärmning. Om resultatet i vårt fotavtryck för hushåll 

jämförs med koldioxidavtryck inom samma område, är det av intresse att undersöka om några 

trender kan ses mellan de två olika typerna.  

 

Vid jämförelse med det globala fotavtryck baserat på 72 länder skapat av Hertwich & Peters 

(2009) kan vi först och främst urskilja att 72% av växthusgasutsläppen kan kopplas till just 

hushåll, globalt sett. Från vår studie har vi funnit att även fosforanvändning till stor del kopplas 

till hushåll, åtminstone i Sverige och liknande länder. I koldioxidavtrycket av Hertwich & Peters 
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(2009) är hushållet uppdelat på sju huvudkategorier. Vid jämförelse med våra huvudkategorier 

kan dock inga trender ses. Exempelvis matproduktion, som enligt vår studie står för ca 87% av 

fosforanvändning i Sverige, står endast för 16% av ett hushålls koldioxidpåverkan.  

 

Varför fosforfotavtryck och koldioxidavtryck inte är jämförbara kan förklaras främst på grund av 

att transporter av olika form, som varutransporter och persontransporter, står för en stor del av ett 

koldioxidavtryck. I många industrialiserade länder är just transporter den absolut största 

påverkansfaktorn (Wakeland, et al., 2012). Om detta jämförs med ett fosforfotavtryck, där 

transporter är något som spelar en försumbart liten roll gällande fosforförbrukning, är det inte 

heller konstigt att resultaten inte är jämförbara.  

 

Från vår jämförelse kan det urskiljas att hushållen står för en majoritet av koldioxidutsläppen, 

men hur ett hushålls utsläpp är fördelade går inte att koppla till ett hushålls fosforanvändning. 

 

 Sammanfattande ord om jämförelserna mellan olika avtryck 

Det framgår tydligt att en jämförelse med andra fotavtryck är mycket svår på grund av variation i 

de parametrar och de definitioner som används. En någorlunda jämförelse kan dock göras genom 

att undersöka den mängd fosfor som krävs för att försörja ett hushålls matkonsumtion under ett 

år. Här syns tydligt att denna studie har en hög uppskattning av hushållens årliga 

fosforanvändning (Tabell 7). Detta beror på främst på att produktionsförluster samt 

utvinningsgraden har tagits till hänsyn vid samtliga beräkningar. Annan förklaring kan vara att 

denna studie inte räknat på cirkulära flöden utan enbart förenklade inflöden. Med andra ord bör 

inte allt för mycket vikt läggas vid differensen mellan de olika studiernas fotavtryck. 

  



60 

 

 

 Analys av scenarion 

 

 Analys av olika typer av tallrikar 

Utifrån Tabell 5 syns tydligt att valet av protein avgör gällande fosforpåverkan, och att en tallrik 

med kyckling har klart lägst fosforpåverkan. Val av kolhydratkälla har en marginell påverkan, 

där pasta bidrar till en knappt märkbar ökning av fosforanvändning. En tallrik med nötkött som 

proteinkälla har med marginal störst fosforpåverkan. En diet utan rött kött, eller en rent 

pescetariansk diet är alltså mer skonsam mot användningen av fosfor och kan reducera ett 

hushålls fotavtryck markant, med tanke på att mänsklig konsumtion av mat bidrar till 87% av 

fosforanvändningen i Sverige vilket kan ses i Figur 13.  

 Vegetarianism 

En vegetarisk eller vegansk livsstil skulle leda till en kraftig påverkan på den inverkan som 

svenska hushållet har på fosfor och den sinande tillgången av ämnet. Det är inte omöjligt att 

ponera att den fosforanvändningsgräns som Li et.al. (2019) föreslår i sin rapport Towards 

meaningful consumtion-based planet boundary indicators: The phosphorous exceedence 

footprint (Li, et al., 2019) skulle kunna uppnås med en vegansk eller en vegetarisk diet.  

 

Enligt en opinionsundersökning gjord av Novus på uppdrag av Djurens Rätt definierade 6% av 

de tillfrågade sig själva som vegetarianer och 3% som veganer (Novus, 2017). Intressant att 

notera är att i undersökningen framgår det att en stor andel, 47%, säger sig ha ett större intresse 

av vegetarism och veganism än tidigare men det antal som definierar sig tillhöra en av de 

kategorierna har varit relativt stabilt de senaste tre åren. En förklaring till detta är att det istället 

är fler som är flexiterianer, den andel av den svenska befolkningen som använder sig av en 

flexitarisk diet ökar. Andelen svenskar som äter vegetariskt minst två gånger i veckan har ökat 

från 19 % till 24 % mellan 2016 och 2018 samtidigt som den andel som aldrig äter vegetarisk har 

minskat från 21 % till 17 % (Axfood, 2018). Det är värt att ändå ha i åtanke att en flexitarisk diet 

är avsevärt bättre för fosforfotavtrycket jämfört med en köttätande diet med tanke på den stora 

andel av fosforfotavtrycket de animaliska matprodukterna utgör.  
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Ifall alla i Sverige skulle bli veganer skulle det innebära en markant skillnad för den totala 

användningen av fosfor i Sverige. Det är dock värt att notera att denna undersökning ej har tagit 

med stora delar av en vegansk diet i sin omfattning. Dock går det säkert att säga att en köttätande 

diet ändå hade haft en större påverkan med tanke på den enorma påverkan de undersökta 

animaliska produkterna har jämfört med de icke-animaliska produkterna som undersöktes.  

 

 Husdjurshållning 
För att beräkna fosforavtrycket för hundar och katter har vissa antaganden gjorts. 

Genomsnittsvikten för en katt har antagits till 4,5 kg och för en hund har vikten uppskattats till 

20 kg. Hundar har en större spridning på vikt än vad katter har, i och med att olika raser kan 

variera stort i storlek. Därför har en medelstor hunds genomsnittsvikt använts som underlag för 

genomsnittlig vikt på en hund. Fosforförbrukningen kopplad till hundar och katter är direkt 

kopplad till hur mycket djuret äter. Som antagande för hur mycket hundar respektive katter äter 

har vi antagit att mängden mat anpassats till den mängd energi (kcal) respektive djur 

rekommenderas att få i sig dagligen, vilket sedan konverterats till energibehov per år. Den 

rekommenderade mängden fosfor per dag har alltså inte använts utan ett antagande har gjorts att 

ägare till sina djur anpassar mängden mat efter energibehov istället för efter rekommenderad 

fosformängd.  För att avgränsa har vi i detta fotavtryck valt att enbart ta hänsyn till åtgången av 

fosfor som sker vid katt- och hundhållning.  

För beräkningen av fosforavtrycket enligt definitionen (se 3.2) innebär hushållets förbrukning av 

fosfor under ett år inom kategorin husdjur den förbrukning som ett vuxet djur förbrukar under ett 

år. Vi väljer att inte beakta livslängden för katt respektive hund och inte heller i vilken 

utsträckning energibehovet skiljer sig beroende på djurets ålder. 

Katter och hundar i de svenska hushållen har olika kosthållning, de flesta djur får någon typ av 

foder, medan vissa djur får människoföda. Utekatter äter i viss mån det de själva fångar (Agria 

Djurförsäkringar, 2017). För beräkningar till detta avtryck har det antagits att hela energibehovet 

hur husdjuret har tillgodosetts med torrfoder, då denna form av föda är vanligast 

(Jordbruksverket, 2019b).  Dock finner vi det inte särskilt vanligt att en katt eller hund enbart 

konsumerar torrfoder under ett helt års tid. För att välja vilka torrfoder som beräkningarna skulle 

baseras på undersöktes populära torrfoder på den svenska marknaden för katt respektive hund. 

Av dessa har det torrfoder som är bäst för katt respektive hund använts som underlag för 
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komposition.  Med bästa torrfoder menas de foder som bäst kompletterar djurens behov. 

Samtidigt har en rimlighetsbedömning gjorts i och med att fodret ska vara prisvärt för 

djurägaren. För katter har foder från Purina används använts som underlag då det är bäst lämpat 

för katter under rimliga förhållanden, vilket är i linje med definitionen av fotavtrycket.  

 

 Återvinning av kläder 
En del av fotavtrycket berör de material som används för att skapa nya kläder. De material som 

undersökts är bomull och ylle på grund av flera orsaker som berörts i metoden, bland annat då 

bomull är det vanligaste materialet i klädartiklar (Sveriges Konsumenter, 2019). För att undvika 

att ha ett stort fosforfotavtryck som hushåll kan hushållet tänka om sin konsumtion av kläder och 

köpa kläder i andra hand istället. Detta skulle innebära att den påverkan som textiler har på 

hushållets fosforfotavtryck skulle minimeras, ifall alla hushåll enbart skulle köpa textiler i andra 

hand skulle detta innebära att fosforfotavtrycket minskar med 1 % (Figur 12b). Denna inverkan 

är liten i jämförelse med den inverkan kosten har över fotavtrycket men varje liten del kan göra 

en skillnad.  

 

 Potentiella fortsatta studier på ämnet 
Det finns flertalet potentiella områden som skulle vara intressant att undersöka. I avsnitt 4.3.2 

görs en jämförelse av hur en vegetarisk eller vegansk kost skulle påverka fosforfotavtrycket. 

Ämnet var intresseväckande då den skillnad som kom fram i rapporten var stor. Något som 

måste tas i beaktning är att en intensiv studie skulle kunna göra en djupare analys av de 

livsmedel, samt deras fosforanvändning, som konsumeras av vegetarianer och veganer. Ifall detta 

genomförs, skulle en mer extensiv jämförelse kunna ske mellan de olika dieterna samt deras 

påverkan på fosforsanvändningen för hushåll i Sverige. 

 

Några kategorier som initialt studerades var skaldjur, dun, syntetiskt material, fler städartiklar, 

samt batterier till elbilar. Anledningen till att dun samt syntetiskt material valdes bort berörs i 

avsnitt 2.4 samt 2.6 och skulle självfallet bidra till ett högre fosforfotavtryck ifall de valts att tas 

med. Då de textilkategorier som valdes att ta med inte hade ett stort fosforfotavtryck i jämförelse 

med andra kategorier antas även dun samt syntetiskt material inte ha en allt för stor påverkan på 

det totala fosforfotavtrycket. Konsumtionen av dessa textiler är dessutom inte lika stor som av 

bomull, därför tros dessa kategorier inte ha en stor ökning av det totala fosforfotavtrycket ifall de 
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tas med. En avgränsning som gjordes i textilkategorier var att enbart räkna på kläder som 

producerades med hjälp av bomull eller ull. Ifall andra textilartiklar hade ingått i beräkningarna 

hade dessa kategorier troligen varit en större andel av det totala fosforfotavtrycket. Framtida 

studier skulle kunna bekräfta denna hypotes.  

 

Anledningen till att flertalet av städartiklarna som initialt skulle beräknas inte togs med i det 

totala fosforfotavtrycket på grund av de restriktioner EU har på dessa artiklar gällande innehåll 

av fosfor. Dessa restriktioner och vad de innebär berörs i avsnitt 2.15. På grund av dessa 

restriktioner skulle en jämförelse av användningen av städartiklar i EU28 och det 

fosforfotavtryck som det innebär samt användningen av städartiklar i USA och fosforfotavtryck 

som det innebär vara av stort intresse. Denna jämförelse skulle kunna kvantifiera den nytta som 

EU:s restriktioner innebär och ifall denna nytta överstiger de problem som kan finnas med 

restriktionerna.  

 

Anledningarna till att skaldjur inte togs med i rapporten berörs i avsnitt 2.6 och ifall de skulle tas 

med i rapporten antas det att de skulle innebära en ökning av det totala fosforfotavtrycket. Denna 

ökning skulle troligen vara minimal då de svenska hushållen inte konsumerar en speciellt stor 

mängd skaldjur samt att en stor del av dessa skaldjur konsumerar fosfor från haven som redan är 

övergödda från fosforanvändning på annan plats.  

 

Batterier till elbilar lät oerhört intressant att under söka då det idag finns cirka 31 000 elbilar och 

78 000 laddhybrider i Sverige, en siffra som kan låta låg – dock estimeras det att vid år 2030 

finnas över 1.7 miljoner bilar av de två typerna sammanlagt (Swärd, 2019). Med den stora 

förväntade ökningen av elbilar i Sverige var detta ett spännande område att undersöka ur 

fosforsynpunkt då LFP-batterier, en variant av litiumjonbatterier, använder just fosfor för att få 

kemin i batteriet att fungera. I LFP-batterier används litium-järnfosfat (LiFePo4) och anses vara 

ett säkert batteri med en lägre tillverkningskostnad än andra batterier (Axsen, et al., 2008) 

(Väyrynen & Salminen, 2012) (Rao, 2013). Vid tidigt 2000-tal ansågs batteriet ha en lysande 

framtid ibland annat elbilar just på grund av sin lägre tillverkningskostnad och goda säkerhet, 

men på senare år har LFP-batterier bytts ut mot litiumjonbatterier av typerna LCO och NMC, där 

kobolt och manganoxid används som katodmaterial (Hu, et al., 2017) (Battery University, 2019) 
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(Push EVs, 2019). Ifall batterier till elbilar togs med i fosforsfotavtrycket skulle det inte påverkas 

nämnvärt då de batterier som produceras idag inte innehåller fosfor. Men denna bransch är under 

ständig utveckling och ifall fosfor börjar användas igen till batterier skulle fortsatta studier om 

hur det hade påverkat fosforfotavtrycket behövas genomföras.  
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7 Slutsats 

Som slutsats kan det konstateras att det totala fosforbehovet för att tillfredsställa ett 

genomsnittligt svenskt hushålls konsumtion uppgår till ca 16,36 kg per år. Köttypen att föredra 

för en mer miljömässigt skonsam diet är kyckling tillsammans med valbar kolhydratkälla. I 

Sverige idag äts det relativt mycket nötkött och att övergå till en mer kycklingbaserad 

proteinkälla hade varit fördelaktigt för att minska negativ påverkan på miljön. Intressant nog kan 

en förvånansvärt stor skillnad göras endast genom att äta mer kyckling och mindre nötkött.  

 

Allt som allt utgör kosten ca 87 % av hushållets totala fosforfotavtryck (baserat på de kategorier 

som undersökt för denna rapport). Av den anledningen hade det varit optimalt att övergå till en 

vegetarisk eller rentav vegansk kost. Fosforfotavtrycket för ett hushåll med en strikt vegetarisk 

diet skulle endast motsvara 46,5 % av fosforfotavtrycket för ett allätande hushåll, vilket i kg 

skulle uppgå till 7,6 kg fosfor per hushåll och år. Om ett hushåll skulle följa en strikt vegansk 

livsstil hade dess fosforfotavtryck endast motsvarat 28,3 % av avtrycket från ett allätande 

hushåll. Detta skulle innebära ett årligt fosforfotavtryck på 4,63 kg fosfor för ett veganskt 

hushåll.  

 

Även om det främst är kosten som påverkar fosforfotavtrycket i störst utsträckning så borde varje 

hushåll även se över sin konsumtion av bomulls- och ullbaserade kläder. För varje viktenhet 

använder ull den högsta andelen fosfor av samtliga underkategorier. Att återanvända material för 

kläder skulle därför dramatiskt kunna minska hushållens fosforfotavtryck. 

 

Fotavtrycket från denna rapport har även jämförts med tre andra studier där det framgår att den 

fosformängd som krävs för att tillfredsställa ett svenskt hushåll under ett år har ett betydligt högre 

värde än andra studier. För tolkning av differensen mellan de olika studierna bör samtliga 

parametrar och definitioner tas i beaktning. Det höga värdet i denna rapport kan bero på att vi tar 

hänsyn till hela fosforns väg, från gödsel till hushåll och inte tar alltså inte bara hänsyn till 

fosforinnehållet i respektive produkt hushållen konsumerar. 
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