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Abstract  
 

Life cycle assessment of raspberry jam, lingonberry jam 

and apple purée 
 

Production and consumption of food constitute a significant part of the greenhouse gas 

emission in Sweden. Increased environmental awareness among consumers and food 

producers has led to an increased demand for knowledge about the environmental impact 

of food. For processing of wild berries and production of jams and fruit purée the gaps of 

environmental knowledge are particularly large. A life cycle assessment were made 

according to ISO14040 and ISO 14044 (ISO 2006a; ISO 2006b) to investigate the size of 

the environmental impact of production of 1 kg raspberry jam, lingonberry jam and apple 

purée in glass jars or refill packaging, at factory gate. Climate change, tropospheric ozone 

formation, acidification and eutrophication as well as the use of land and primary energy 

were included in the study. Climate impact of 1 kg jam in glass packaging was about 1 kg 

CO2-e. For the jam in refill packaging the overall impact was smaller. The glass container 

was found to account for a large part of the product's total environmental impact, as well 

as the primary production of sugar, apples and raspberries. Storage of frozen berries and 

transports were generally considered to cause a very small part of the product's overall 

impact, except for the transport of labor for picking the lingonberries. These transports 

were estimated to account for between 5 and 15 percent of the impact. By replacing the 

glass jars towards alternative packaging solutions and conventional fertilizers towards 

certified BAT-fertilizer in the cultivation of sugar, raspberries and apples the total 

environmental impacts of the products could be reduced.  
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Förord 
Denna studie utfördes som ett examensarbete på masternivå inom miljövetenskap vid 

Göteborgs universitet höstterminen 2015, på uppdrag av SP Food and Bioscience, i 

samarbete med Orkla Foods Sverige. Arbetet handleddes av Britta Florén, SP Food 

and Bioscience och Göran Dave, Göteborgs universitet. 
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Sammanfattning 
 

Produktion och konsumtion av livsmedel står för en betydande del av växthusgas-

utsläppen i Sverige. Ökad miljömedvetenhet bland konsumenter och livsmedels-

producenter har lett till att mer kunskap om livsmedels miljöpåverkan efterfrågas. För 

förädling av vilda bär och produktion av sylt och fruktmos är kunskapsluckorna om dess 

miljöpåverkan särskilt stora. En livscykelanalys enligt ISO 14040 och ISO 14044 

genomfördes för att öka kunskapen om miljöpåverkan från produktion av 1 kg hallonsylt, 

lingonsylt och äppelmos, inklusive förpackning, vid fabriksgrind. Klimatförändring, 

marknära ozonbildning, försurning och övergödning samt användning av mark och 

primärenergi ingick i studien. Klimatpåverkan från sylt i glasburk beräknades uppgå till 

omkring 1 kg CO2-e. per kg sylt. För samma sylt  paketerad i refillförpackning av plast 

var motsvarande påverkan drygt hälften. Glasförpackningen visade sig stå för en stor del 

av produktens totala miljöpåverkan, liksom primärproduktion av socker, äpple och hallon. 

Lagerhållning av frysta bär och transporter stod generellt sett för en mycket liten andel av 

produkternas påverkan, med undantag för transport av arbetskraft för plockning av 

lingon. Dessa transporter beräknades stå för mellan 5 och 15 procent av påverkan på de 

studerade miljöeffekterna. Genom att byta glasburken mot alternativa förpacknings-

lösningar och byta konventionell mineralgödsel mot klimatcertifierad BAT-gödsel inom 

socker-, hallon- och äppelodlingen skulle produkternas totala miljöpåverkan kunna 

minskas. 
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1 Inledning 
Miljö- och klimatfrågorna får allt större uppmärksamhet och politiska mål för minskad 

miljöpåverkan finns på lokal, nationell och internationell nivå. Förbränning av fossila 

bränslen, industriprocesser och transporter bidrar till utsläpp av växthusgaser, vilket leder 

till att jordens medeltemperatur stiger. För att minska effekterna av den globala 

uppvärmningen behöver de antropogena utsläppen av växthusgaser begränsas 

(Naturvårdsverket 2015).  

Produktion och konsumtion av livsmedel står för en betydande andel av växthusgas-

utsläppen i Sverige. Mer än en fjärdedel av växthusgasutsläppen till följd av svensk 

privatkonsumtion kan härledas till livsmedel (Livsmedelsverket 2013), och av Sveriges 

samlade växthusgasutsläpp härstammar nästan en femtedel från jordbruket 

(Livsmedelsverket 2008). I takt med att medvetenheten och intresset bland konsumenter 

ökar efterfrågas mer kunskap om livsmedels miljöpåverkan. 

SP Food and Bioscience
1
 har utvecklat en livscykelanalysbaserad klimatdatabas som 

bland annat appliceras i en klimatmodul i kostdatasystem för att beräkna maträtters 

klimatpåverkan inom offentlig sektor (Florén et al. 2015). Livscykelanalys (LCA) är en 

metod för att på ett systematiskt sätt kartlägga en produkts miljöpåverkan. Metoden är 

standardiserad och beskrivs i de internationella ISO-standarderna ISO 14040 och ISO 

14044 (ISO 2006a; ISO 2006b). Under arbetet med databasen identifierades stora 

kunskapsluckor för klimatpåverkan från förädling av vilda bär liksom för syltproduktion. 

Livsmedelsverket (2008) har konstaterat att miljöpåverkan från förädlade produkter är 

föga undersökt och efterfrågar mer kunskap inom området. Både SP Food and Bioscience 

och syltproducenten Orkla Foods Sverige var intresserade av att undersöka detta. 

Generellt råder ett samband mellan en produkts klimatpåverkan och dess förädlingsgrad. 

Detta gäller i synnerhet för vegetabiliska produkter. Förädlingen innebär ofta fler 

insatsvaror, ökat transportbehov och större energianvändning. I de fall råvaran utgörs av 

vilda bär utgår en del av den negativa miljöpåverkan, eftersom inga extra insatsmedel 

krävs för bärens tillväxt. Behovet av förvaring, transporter, förädling och distribution 

kvarstår dock, och om inte transportavstånden hålls nere riskeras de positiva effekterna av 

den uteblivna miljöpåverkan vid de vilda bärens tillväxt att gå förlorade på grund av 

långa transportersträckor (Livsmedelsverket 2008). En stor del av de svenska vilda bär 

som används i kommersiellt syfte plockas med hjälp av arbetskraft influgen från Asien 

(Wingborg 2013). Detta gäller även de lingon som ingår i Orkla Foods lingonsylt 

(Isabella Clomén Allansson, personlig kommunikation 2015-10-08). 

Trots den standardiserade metoden för LCA är det inte självklart hur metoden ska 

appliceras på vilda bär. Eftersom insatser som vid konventionella odlingar har betydelse 

för produktens miljöpåverkan uteblir när bären växer vilt, kan istället andra aktiviteter, så 

som transporter, vara extra viktiga att ta hänsyn till i analysen. För vissa produktgrupper 

finns riktlinjer i form av produktspecifika regler för LCA-baserade miljövaru-

deklarationer. Inom EPD-systemet (Environmental Product Declaration) finns 

produktspecifika regler för produktgruppen frukt och nötter, där lingon ingår. Inom dessa 

finns dock inga specifika regler för hur en LCA för vilda bär ska genomföras 

(International EPD System 2015a). 

 

                                                      
1
 Tidigare Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK), ett dotterbolag till SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut. SIK upphörde som bolag första januari 2015 och SP Food and Bioscience blev 

istället en enhet inom SP.    
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1.1 Livscykelanalys enligt ISO 14040 och ISO 14044 
Genom en livscykelanalys kan de miljöeffekter som produktion och konsumtion av en 

produkt medför kartläggas. Metoden för LCA är standardiserad och utförs i fyra steg 

enligt Figur 1.  

 

Definition av 
mål och 

omfattning 

Inventerings-
analys

Miljöpåverkans-
bedömning

Tolkning

 

Figur 1. Livscykelanalysens fyra faser enligt ISO 14040 (Carlson et al. 2011). 

 
I det första steget, mål och omfattning, definieras mål och syfte med studien. Det 

produktsystem som ska studeras skissas upp och avgränsningar görs. I nästa steg, 

inventeringsanalysen, samlas data in och bearbetas samtidig som en mer detaljerad 

kartläggning av produktsystemet görs. Därefter genomförs en miljöpåverkansbedömning 

där miljöpåverkan till följd av de ingående processerna analyseras och bedöms. Slutligen 

sker en tolkning av resultaten, vilket leder fram till studiens slutsatser. Metoden enligt 

ISOs standard bygger på följande sju grundprinciper. Med ett livscykelperspektiv följs den 

utvalda produkten från utvinning av råmaterial och energianvändning, transporter och 

användning/konsumtion till slutlig avfallshantering. Studien ska ha miljöfokus och 

ekonomiska och sociala aspekter inkluderas normalt inte i en LCA
2
. Med ett relativt 

förhållningssätt ska studien relateras till produktens funktion som definieras genom en 

funktionell enhet. Analysens olika faser påverkar varandra, vilket kräver ett iterativt 

förhållningssätt. Detta är viktigt då studien förändras under arbetes gång i takt med att 

förutsättningar och kunskap om processen förändras. LCA har en inneboende komplexitet 

varför transparens är viktigt för att resultaten ska tolkas på rätt sätt. En LCA ska ge en 

bred bild av produktens miljöbelastning varför mångsidighet krävs. Under arbetet ska 

vetenskaplig metod prioriteras. ISO 14040 innehåller principer och strukturer för hur en 

LCA ska genomföras vilka specificeras i detaljerade krav och rekommendationer i ISO 

14044 (ISO 2006a; ISO 2006b; Carlsson et al. 2011). 

  

                                                      
2
 På senare tid har efterfrågan av kunskap om produkters sociala påverkan ökat, inte minst till följd 

av målet om hållbar utveckling med avseende på miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. 

Därmed har även livscykelanalys med socialt fokus, social livscykelanalys (S-LCA), blivit allt 

vanligare. Förenta nationernas miljöprogram (UNEP) har tagit fram riktlinjer för hur social LCA 

kan genomföras baserat på ISOs standarder ISO 14040 och ISO 14044 (UNEP 2009). 
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1.2 Miljövarudeklaration enligt ISO 14025 
Ett sätt att kommunicera en produkts miljöpåverkan är genom miljövarudeklarationer. 

Dessa baseras på LCA, men genomförs enligt särskilda regler specifika för en viss 

produktgrupp och behandlas i ISO 14025. Syftet är att en miljövarudeklaration för en viss 

produkt ska vara jämförbar med miljövarudeklarationer för andra produkter inom samma 

produktgrupp (Carlsson et al. 2011). 

 

Environmental Product Declaration (EPD) är ett exempel på miljövarudeklaration enligt 

ISO 14025. Inom EPD-systemet finns produktspecifika regler (PCR, Product Category 

Rules) för ett antal olika livsmedelsgrupper, bland annat sylt, fruktgelé, marmelad, 

fruktpuré och nötpasta (International EPD System 2014), samt frukt och nötter där bär 

och frukt av släktet Vaccinium, t.ex. lingon (Olsson 2015), ingår (International EPD 

System 2015a). PCR är ett levande dokument som uppdateras regelbundet och anger 

bland annat vilka processer som ska ingå i studien och de avgränsningar som kan göras 

(International EPD System 2014; International EPD System 2015a). Sedan juli 2014 är 

Svenska Miljöinstitutet (IVL) ansvariga för det internationella EPD-systemet 

(International EPD System 2015c).  

1.3 Andra standardiseringar 
Environmental Assessment of Food and Drink Protocol (ENVIFOOD Protocol) är 

utvecklad av European Food Sustainable Consumption and Production (SCP) Round 

Table och består av bland andra Europeiska kommissionen, Förenta nationernas 

miljöprogram (United Nations Environment Programme, UNPE) och European 

Environment Agency (EEA). Protokollet bygger på ISO 14040 och ISO 14044 och 

innehåller regler specifika för livsmedel (Food SCP RT 2013).  

 

Produktspecifika regler, Product Environmental Footprint (PEF) för utvalda produkt-

grupper är under utveckling, i skrivandets stund finns dock inga PEF-regler som är 

relevanta för denna studie (European Commission 2015). 

 

Publicly Available Specification (PAS) 2050 är en standard för att ur ett livscykel-

perspektiv beräkna produkters koldioxidavtryck och är utvecklad av the British Standards 

Institution. Inom PAS 2050 undersöks endast produktens klimatförändring, i form av 

koldioxidavtryck eller ”carbon footprint” (British Standards Institution 2008).  

1.4 Tidigare studier 
Viss forskning har bedrivits inom området, främst om frukt- och bärodling och mindre 

om syltproduktion. För miljöpåverkan från vilda bär eller andra vilda resurser t.ex. 

skogssvamp eller viltkött är kunskapsluckorna mycket stora (Florén et al. 2015). 

En LCA av produktion av jordgubbssylt i Storbritannien utfördes inom ramarna för det 

EU-finansierade projektet NovelQ 2006-2011 där SP Food and Bioscience deltog. Fyra 

jordgubbssylter analyserades, tillverkade enligt olika metoder och packade i olika slags 

förpackningar. Studien presenteras i en opublicerad rapport tillgänglig för projektets 

deltagare (NovelQ, opublicerad rapport). 

Vidare genomfördes en fallstudie av produktion av ananasmarmelad utifrån PAS 2050 

(British Standards Institution 2008). Marmeladen, tillverkad på Mauritius och förpackad i 

glasburk, beräknades vid fabriksgrind ge upphov till 1,2 kg koldioxidekvivalenter (CO2-

e.) per kg marmelad. Av dess totala klimatpåverkan beräknades 42 procent orsakas av 

glasburken (Brenton et al. 2010). 

Flera LCA av äpplen har genomförts. Davis et al. (2010) undersökte utsläpp av 

växthusgaser vid odling av frukt, grönsaker och blommor i Sverige, från vagga till 

industrigrind. Tre ekologiska och två konventionella äppelodlingar ingick i studien. 
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Odlingsfasen, främst dieselanvändning och för de större odlingarna även energi vid 

kyllagring, visades svara för de största utsläppen. De konventionella odlingarna orsakade 

totalt ett något större växthusgasutsläpp jämfört med de ekologiska (Davis et al. 2010). 

Vidare har italienska äppelproducenter gjort en LCA av italienska äpplen. Ett kilo äpplen 

beräknades från primärproduktion till distribution ge upphov till klimatpåverkan 

motsvarande 0,18 kg CO2-ekvivalenter. Hälften av klimatpåverkan härleddes till 

nedströms transporter, dvs. distribution av konsumtionsäpplen, främst via lastbil, 0,05 

CO2-e. till produktion av insatsmedel och 0,03 kg CO2-e. till odlingen (EPD of Italian 

Apples 2014). Andra LCA har gjorts av äpplen, t.ex. ekologiskt och konventionellt odlade 

äpplen i Kalifornien, USA (Venkat 2012), konventionella äppelodlingar i Italien (Cerutti 

et al. 2011), på Nya Zealand (Milá i Canals et al. 2006), i Frankrike (Basset-Mens et al. 

2014) och Schweiz (Mouron et al. 2006). 

 

Flera LCA har även genomförts av bärodling. En fallstudie av hallonproduktion 

genomfördes inom ett brittiskt forskningsprojekt med syfte att undersöka miljömässiga 

konsekvenser av säsongsanpassad livsmedelskonsumtion. Miljöpåverkan från 1 kilo 

hallon levererade till brittiska återförsäljare i maj, juli (färska) och november (frysta), 

odlade i Spanien (maj) och Storbritannien (juli och november) studerades för att 

undersöka hur miljöpåverkan från en och samma produkt kan variera under året. Förutom 

vattenanvändningen som var störst för de hallon som importerades färska från Spanien i 

maj, var skillnaderna för miljöpåverkan mellan de olika hallonen relativt liten. Alla tre 

studerade fallen gav upphov till växthusgasutsläpp motsvarande omkring 7,5 kg CO2-e. 

per kg hallon (Foster et al. 2014). Girgenti et al. (2013) och Peano et al. (2015) har 

undersökt energianvändning och utsläpp av växthusgaser vid odling av hallon och 

amerikanska blåbär respektive hallon, blåbär och jordgubbar i norra Italien, från 

primärproduktion till butik samt avfallshantering. Användarfas och transport från affär till 

konsument ingick inte. Påverkan dominerades av användning av plast för bevattning, 

marktäckning, förpackningsmaterial etc. Denna påverkan förutsågs kunna minskas genom 

att byta ut plast tillverkad av fossila material till biobaserad nedbrytbar plast. Under 

uppdrivningen av bärbuskarna orsakades en stor del av energianvändning och växthus-

gasutsläpp av tillverkning och transport av substrat, främst i form av torv. Genom att 

minska användningen av torv skulle påverkan från uppdrivningsfasen kunna minskas 

(Girgenti et al. 2013).  

 

Ingen studie om miljöpåverkan till följd av kommersiell lingonplockning eller plockning 

av andra vilda bär har påträffats. Däremot har Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI) 

gett ut en rapport med livscykelanalysbaserade energi- och koldioxidberäkningar för 319 

varor och tjänster. Beräkningarna gjordes med hjälp av datorprogrammet EAP (Energy 

Analysis Program) och redovisade produkternas energi- och koldioxidintensiteter, dvs. 

energianvändning och koldioxidutsläpp per krona utifrån ett för varan antaget pris. För 

lingon, jordgubbar och äpplen beräknas energiintensiteten till 0,19, 0,22 respektive 0,48 

MJ/SEK och CO2-intensiteten till 0,012, 0,037 respektive 0,047 kg CO2/SEK (Räty & 

Carlsson-Kanyama 2007).  

1.5 Arbetskraftens påverkan vid plockning av vilda bär 
Det är ovanligt att miljöpåverkan till följd av mänsklig arbetskraft inkluderas vid LCA-

studier. Denna avgränsning motiveras ofta med att den miljöbelastning som arbetskraften 

medför, t.ex. till följd av konsumtion av mat och logi, inte är en effekt av det studerade 

produktsystemet, eftersom dessa människor hade behövt äta och sova i vilket fall som 

helst (Milà i Canals et al. 2007). Inte sällan exkluderas personalens arbetsresor inom 

LCA-studier, eftersom miljöpåverkan till följd av dessa resor anses vara av mindre 

betydelse (Rydh et al. 2002). Transport av arbetskraft för arbetskraftsintensiva processer 

har dock i ett fåtal fall inkluderas, bland annat inom LCA av produktion av grönsaker 

(Milà i Canals et al. 2007) och kiwifrukt (Mithraratne et al. 2010).  
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Till arbetskraftsintensiva processer räknar Milà i Canals et al. (2007) aktiviteter som inte 

kan mekaniseras, såsom plockning av vissa grönsaker och viss ogräsrensning. Vidare 

skiljer samma forskare mellan permanent och tillfällig arbetskraft. De menar att den 

miljöbelastning som den permanenta arbetskraften medför vanligen kan exkluderas vid en 

LCA, eftersom denna personal ofta utför mekaniskt arbete som i sig är energikrävande 

(t.ex. arbete med dieseldriven traktor), och att arbetarens resor till och från arbetet i 

relation till detta är av mindre betydelse. Detta kan jämfört med det, ofta manuella arbete, 

som tillfälligt anställda arbetare utför. Det manuella arbetet är mindre energikrävande att 

utföra varför arbetarnas transporter kan få större betydelse (Milà i Canals et al. 2007). 

 

Enligt EPD-systemets produktspecifika regler för frukt och nötter (International EPD 

System 2015a) kan affärsresor inkluderas i analysen, medan personalens resor till och 

från arbetet inte ska ingå. Vid odling av kiwifrukt förekommer det att säsongsanställd 

arbetskraft flygs in från andra delar av världen för att skörda frukterna (Mithraratne et al. 

2010). Inom EPD-systemet finns separata PCR för kiwifrukt (International EPD System 

2015b) i vilka det konstateras att flygtransport av säsongsarbetare från andra länder kan 

medföra en viss påverkan men att dessa transporter inte ska inkluderas i studien. 

 

Påverkan till följd av transport av arbetare undersöktes vid en LCA av broccoli, sallad och 

gröna bönor, där det konstateras att vägtransport mellan odling och närliggande boende 

medförde en försumbar påverkan, medan påverkan till följd av tillfälliga arbetares 

flygresor var liten men inte obetydlig (Milà i Canals et al. 2008). Säsongsarbetarnas 

interkontinentala flygresor undersöktes även vid odling av kiwifrukt på Nya Zealand, där 

det konstaterades att flygresornas påverkan ur ett helhetsperspektiv var försumbar 

(Mithraratne et al. 2010). Enligt Livsmedelsverket (2008) har transporter större betydelse 

för miljöpåverkan från vilda bär, eftersom inga insatser krävs för de vilda bärens tillväxt.  
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2 Mål och omfattning 
Studiens mål och omfattning definierades tillsammans med Orkla Foods Sverige varpå en 

grov kartläggning av produktsystemet gjordes. Denna kartläggning preciserades i takt 

med att förståelsen för systemet och dess ingående processer ökade. Funktionella enheter 

definierades tillsammans med representanter från Orkla Foods. Systemgränser drogs med 

utgångspunkt från EPD-systemets produktspecifika regler för sylt, fruktgelé, marmelad, 

fruktpuré och nötpasta (International EPD System 2014) och frukt och nötter 

(International EPD System 2015a). Systemgränsdragningen påverkades av begränsningar 

i form av tid och resurser, både vid omfattningsdefinitionen och under arbetets gång. Den 

miljöpåverkan som avsågs studeras preciserades i ett antal miljöpåverkanskategorier vars 

miljöeffekter antogs vara mest relevanta för studien. Vissa miljöeffekter som vid studiens 

början avsågs ingå avgränsades under arbetets gång på grund av otillräckliga 

inventeringsdata och tidsmässiga begränsningar. Detta gällde vattenanvändning, 

ekotoxicitet för sötvatten och humantoxicitet. 

 

2.1 Studiens mål och syfte 
Syftet med studien var att öka kunskapen om miljöpåverkan från förädling av vilda och 

odlade bär, samt från produktion av sylt och fruktmos. En jämförelse av miljöpåverkan 

från sylt förpackad i glasburk med metallock och refillförpackning ingick i studien.  

 

En livscykelanalys enligt ISO 14040 och 14044 (ISO 2006a; ISO 2006b) genomfördes av 

hallonsylt, lingonsylt och äppelmos producerad av Orkla Foods Sverige för att besvara 

frågeställningarna nedan. Orkla Foods Sverige avsåg att använda resultaten för att öka 

kunskapen om miljöpåverkan från företagets produkter, samt för att inför framtida 

förbättringsarbete veta hur klimatpåverkan från verksamheten och dess produkter kan 

minskas. Resultatet avsågs av SP Food and Bioscience att användas för att bygga på den 

egna kunskapsbasen, förbättra kvaliteten i SPs klimatdatabas för livsmedel, samt att 

sprida kunskap bland intressenter i livsmedelskedjan. 

 

Studiens målgrupp var nyckelpersoner vid Orkla Foods Sverige, främst inom innovation, 

miljö, inköp och bär- och fruktproduktion, samt SP Food and Bioscience avdelning för 

Miljö och uthållig produktion, både internt och externt. Eftersom studien utfördes som ett 

examensarbete var avsikten också att tillgängliggöra denna för studenter och allmänhet. 

 

Studien avsåg att besvara följande frågeställningar: 

 

 Vilken miljöpåverkan medför Orkla Foods Sveriges produktion av 

äppelmos, hallonsylt och lingonsylt? 

 

 Hur skiljer sig miljöpåverkan från hallonsylt packad i glasförpackning 

jämfört med samma sylt i refillförpackning av plast? 

 

 Vilka delar i syltens/mosets livscykel påverkar mest och vilka delar 

påverkar mindre ur ett helhetsperspektiv? För vilka delar av syltens/mosets 

livscykel är potentialen att göra miljöförbättringar störst? 

 

  Hur skiljer sig miljöpåverkan från äppelmos tillverkad av svenska färska 

äpplen jämfört med äppelmos tillverkad av aseptisk äppelpulp (kokt, steriliserad 

äppelmassa med lång hållbarhet) tillverkad i Ungern av ungerska äpplen? 

 

 Bör långväga transport av arbetskraft inkluderas i livscykelanalys av 

vilda bär? 
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I miljöpåverkan innefattas klimatförändring, marknära ozonbildning, försurning, över-

gödning av mark, hav och sötvatten samt användning av primärenergi och mark. 

 

2.2 Funktionella enheter 
De funktionella enheterna definierar vad som ska studeras och utgjordes av 1 kilo sylt 

respektive mos med tillhörande primär- sekundär- och tertiärförpackning vid 

fabriksgrind. (Den totala vikten sylt och förpackningsmaterial var därmed större än ett  

kilo). Följande fem produkter ingick i studien, samtliga tillverkade i Orkla Foods 

Sveriges produktionsanläggning i Tollarp: 

 

 Felix äppelmos, 750 g, tillverkad av färska svenska äpplen och förpackad 

i glasburk med metallock. 

 Felix äppelmos, 750 g, tillverkad av aseptisk, importerad äppelpulp och 

förpackad i glasburk med metallock 

 Bob lättsockrad hallonsylt, 610 g, förpackad i glasburk med metallock. 

 Bob lättsockrad hallonsylt, 740 g, i refillförpackning (rullpack). 

 Felix rårörda lingon, 800 g, förpackad i glasburk med metallock. 

 

Med primärförpackning menas den förpackning som är i kontakt med livsmedlet 

(glasburk och metallock respektive refillförpackning). Dessa paketeras i en 

sekundärförpackning (pappbricka och plast) vars främsta uppgift är att underlätta lagring 

och transport. Slutligen packas dessa enheter i en tertiärförpackning (inplastade på en 

lastpall). 

 

2.3 Systemgränser 
Systemgränserna skiljer de processer som studeras i det aktuella produktsystemet från 

omgivande processer. Enligt ISO 14040 kan de in- och utflöden som inte är av betydelse 

för studiens slutresultat exkluderas (ISO 2006a). Genom en iterativ process förändrades 

systemgränserna under arbetets gång i takt med att bättre kunskap om produktsystemet 

och dess flöden erhölls. 

 

Studien omfattade Orkla Foods Sveriges tillverkning av sylt och mos från primär-

produktion till fabriksgrind, det vill säga tills den förpackade produkten var redo att 

lämna produktionsanläggningen för nästa steg i kedjan. Uppdrivning av hallonplantor och 

äppelträd ingick inte i studien, trots att detta är processer som kan ha betydelse för 

produktens totala miljöpåverkan (Girgenti et al. 2013). Efterföljande delar av livscykeln, 

såsom transport från fabrik och påverkan i samband med konsumtion ingick inte heller. 

För att få en heltäckande bild av syltförpackningarnas (glasburkar och metallock samt 

refillförpackning) påverkan inkluderades hela primärförpackningens livscykel, från 

primärproduktion till avfallshantering. En översiktlig bild av systemgränserna för 

studerade produkter ges i Figur 1. 
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2.3.1 Systemgränser gentemot natursystem  
Fast avfall som uppkommit under produktionen följdes inte till graven, dels på grund av 

svårigheter att inventera dessa material, dels då dessa avfallsflöden är små i relation till 

den producerade sylten. Däremot inkluderades det avfall som utgjordes av använda, 

inventerade förpackningar. Genom systemexpansion har den energi som antogs 

omhändertas vid förbränning av dessa inkluderats liksom de emissioner som 

förbränningen antogs ge upphov till. Se vidare avsnitt 2.5, Allokeringsmetoder och 

systemexpansion. 

 

Det processvatten som genererades vid tillverkning av sylt i Tollarp leddes till en 

kommunal avloppsreningsanläggning, för vilken en reningsgrad på 94 procent antogs, 

hämtad från Naturvårdsverket (2012). Den mängd biologiskt nedbrytbar substans (BOD, 

Biochemical Oxygen Demand) som beräknades återstå efter reningen inkluderades som 

utsläpp till vatten. Den energi som användes för vattenrening, produktion av fällnings-

kemikalier etc. inkluderades inte i studien.  

 

2.3.2 Systemgränser i tid  
Studien omfattade nuvarande odlings- och produktionsmetoder. Hänsyn till eventuella 

framtida produktionsförändringar t.ex. effektiviseringar eller förändad teknisk prestanda 

beaktades inte, eftersom sådana förändringar är svåra att kvantifiera (Rydh et al. 2002). 

Primärdata för tillverkning av sylt i Tollarp representerar 2014 års produktion. 

Produktionsanläggningen byggdes om 2015, dessa förändringar har dock inte beaktats i 

analysen.  

 

Intensivare odling och nya odlingsmetoder påverkar avkastningen inom jordbruket i 

relativt stor utsträckning. Avkastningen vid svenska hallonodlingar har ökat konstant de 

senaste 15 åren, från 1 ton bär per ha år 1999 till 3,5 ton per ha 2014. Avkastningen vid 

svenska äppelodlingar har ökat från 11,8 ton per ha 1999 till 17,0 ton per ha 2014 

(Jordbruksverket 2014b). Detta leder till att den tidsperiod som studien representerar är 

relativt kort.  

 

Anläggningsspecifika data samlades in med utgångspunkt att representera ett normalår 

som här definierades som ett genomsnitt av de senaste fem åren
3
. Inventerad data var i de 

flesta fall insamlad eller uppskattad av respektive uppgiftslämnare. I de fall år 2014 

ansågs representera ett normalår användes dessa data. Detta gäller främst vid processer 

med små årliga variationer i prestanda, såsom lagerhållning av råvaror och tillverkning av 

aseptisk äppelpulp och sylt. I de fall de årliga variationerna var större, t.ex. vid odling av 

äpple och hallon samt vid plockning av lingon, utgjordes primärdata av beräknade eller 

uppskattade medelvärden, avsedda att representera ett normalår. I de fall sekundärdata 

representerade olika tidsintervall användes den data som bedömdes vara mest aktuell. 

 

2.3.3 Geografiska systemgränser 
Råvarorna i Orkla Foods sylt härstammade från olika delar av Europa. Socker från 

Sverige och Tyskland, färska äpplen från Sverige, lingon från Sverige och Finland, hallon 

från Bosnien-Hercegovina, Polen och Serbien, samt aseptisk äppelpulp från Ungern och 

Spanien. De primärdata som studien baserades på samlades in med hjälp av Orkla Foods 

huvudleverantörer och  kan därmed endast anses representativa för de råvaror som huvud-

                                                      
3
 Det finns ingen tydlig definition av begreppet normalår eller vad ett normalår kan anses 

representera vid odling av frukt och bär. Enligt Jordbruksverket kan avkastning från odling av 

äpple och hallon variera kraftigt mellan olika år och rekommenderar därför att data bör baseras på 

ett genomsnitt av minst fem år för att anses representera ett normalår (Jörgen Persson, personlig 

kommunikation 2015-10-22).    
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leverantörer levererar, nämligen hallon från Bosnien-Hercegovina, färska svenska äpplen, 

aseptisk äppelpulp från Ungern och lingon plockade i Sverige. För socker har data 

representativ för svensk sockerproduktion använts. Lingon från Finland, hallon från Polen 

och Serbien, aseptisk pulp från Spanien och socker från Tyskland är därmed inte 

representerade i studien. För elanvändning har sekundära data specifika för Sverige, 

Bosnien-Hercegovina och Ungern använts, hämtad från Ecoinvent 3 (Weidema et al. 

2013).  

 

2.3.4 Maskiner, byggnader och infrastruktur 
Tillverkning av maskiner är en parameter som ofta exkluderas vid LCA-studier, eftersom 

dess bidrag till produktsystemets totala miljöpåverkan ofta är av mindre betydelse (Rydh 

et al. 2002). Infrastruktur ingick inte i inventeringen. Däremot ingick i flera fall 

infrastruktur i de sekundärdata som användes, såsom tillverkning av byggnader och 

fordon, underhåll av vägar etc. För energianvändning och transporter användes 

sekundärdata från Ecoinvent (Weidema et al. 2013). I dessa ingick förutom utvinning och 

användning av energi och material även anläggning och underhåll av vägar med 

tillhörande infrastruktur. 

 

2.3.5 Personal 
Enligt PCR för sylt ska arbetsresor och pendling inte inkluderas i systemet (International 

EPD System 2014). Personal ingår sällan i LCA eftersom påverkan från mat, boende etc. 

inte anses vara en effekt av det studerade systemet (Milà i Canals 2007). Även arbetsresor 

exkluderas vanligtvis eftersom dessa ofta inte anses medföra någon betydande påverkan 

(Rydh et al. 2002). Inom ett fåtal LCA har dock flygtransport av arbetskraft beaktats, 

främst då det rört sig om tillfällig sådan som utfört ett arbetskraftsintensivt arbete, dvs. 

arbete som inte kan mekaniseras. Arbetskraftintensivt arbete utförs ofta av säsongs-

anställd personal. Sådant arbete är vanligtvis mindre energikrävande jämfört med det mer 

mekaniserade arbetet som den permanenta arbetskraften i större utsträckning utför. 

Medan påverkan från den permanenta arbetskraftsens transporter vanligtvis är liten i 

förhållande till det mekaniserade, mer energikrävande arbete denna personal utför, har 

påverkan från den säsongsanställda personalens transporter ofta större betydelse i 

förhållande till det mindre energikrävande arbete denna personal utför (Milà i Canals 

2007).  

 

Plockning av lingon betraktades som arbetskraftintensivt arbete, eftersom bären 

plockades för hand av tillfällig, säsongsarbetande arbetskraft. Därmed inkluderades 

transport av arbetskraft för plockning av lingon i studien. För hallonsylt och äppelmos 

inkluderades inte arbetskraften då långväga transporter inte förekom i samma 

utsträckning som för de vilda lingonen. 

 

2.3.6 Ingredienser 
Ambitionen var att samtliga ingredienser skulle ingå i studien. Eftersom sekundärdata 

saknades för majoriteten av de tillsatsämnen som ingick i sylten kunde dessa inte 

inkluderas, vilket ledde till att mellan 98 och 99 procent av syltingredienserna 

inkluderades. 

 

2.3.7 Förpackningar 
Förpackningsmaterial användes i olika omfattning vid odling/plockning av bär och frukt, 

transport, lagerhållning och paketering av slutprodukten. Primärförpackningen, det vill 

säga materialet i kontakt med livsmedlet, packas i en sekundärförpackning, som i vissa 

fall packas i en tertiärförpackning. Slutproduktens primär-, sekundär- och tertiär-

förpackning (glasburk och metallock alternativt refillförpackning, pappbricka, plast och 

pall) ingick i studien för de fem studerade produkterna. Förpackningsmaterial i tidigare 

led har inkluderats i den utsträckning primärdata funnits tillgänglig. De sekundärdata som 
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användes för förpackningsmaterialet innehöll användning av energi och material för 

materialutvinning, tillverkning och transport av materialen/förpackningarna. Dessutom 

ingick avfallshantering och återvinning, se vidare avsnitt 2.5, Allokeringsmetoder och 

systemexpansion. 

 

2.3.8 Övriga insatsmedel 
Primärdata för användning av processhjälpmedel, rengöringsmedel och andra kemikalier, 

material för bevattning, inhägnad och uppbindning av plantor inom odlingarna etc. ingick 

inte då dessa insatser var svåra att inventera. Däremot ingick detta i de flesta fall i de 

sekundärdata som använts (Weidema et al. 2013).  

 

2.4 Datainsamling och datakvalitet 
Data som användes i studien hämtades från olika källor. Primärdata (information som 

samlats in för den aktuella studien) inventerades med hjälp av Orkla Foods Sverige och 

dess huvudleverantörer enligt Tabell 1. Undantag anges som kommentar i tabellerna i 

inventeringsavsnittet (3.1). Sekundärdata (redan existerande uppgifter som samlats in 

genom tidigare studier) hämtades från databaser, så som SP Food and Bioscience interna 

livscykeldatabas (SP 2015), och Ecoinvent 3 (Weidema et al. 2013). Sekundärdata för 

socker hämtades från en tidigare studie utförd av SP Food and Bioscience (SP 2015). 

 

Ecoinvent innehåller inventeringsdata för livscykelanalysberäkningar, avsedd att 

komplettera specifika primärdata. Databasen är uppbyggd av dataset för ett stort antal 

processer, sammankopplade för att representera specifika aktiviteter med tillhörande 

material- och resursanvändning. Databasen är sammanställd och regelbundet uppdaterad 

av schweiziska Centre for Life Cycle Inventories (Weidema et al. 2013) och integrerad i 

LCA-beräkningsverktyget SimaPro (Pré Consultants 2014).  

 

Tabell 1. Datakällor, geografiskt ursprung och representativitet för primärdata. ”Andel från 

huvudlev.” anger andel av den totala mängden av respektive råvara som köps in från den 

inventerade leverantören. 

Process Ursprung Datakälla 
Representativitet   
(huvudleverantör) 

Andel 
från 
huvudlev. 

Hallonodling 
Bosnien-
Hercegovina 

Huvudleverantör av hallon: 
kontaktperson för logistik 
och säljsupport 

Leverantörens 
totala hallonareal, 
specifika data  

40 % 

Lingonplockning Norra Sverige 
Huvudleverantör av lingon: 
VD samt kvalitetsansvarig 

Specifika och  
uppskattade data 

45 % 

Äppelodling  Södra Sverige 
Huvudleverantör av 
svenska äpplen: VD samt 
Jordbruksverket (2013) 

Uppskattad 
medelodling samt 
kalkylvärden 

90 % 

Äppelodling  Ungern 
Huvudleverantörens 
äppelodlare i Ungern 

Uppskattad 
medelodling 

60 % 

Pulptillverkning  Ungern 
Huvudleverantör av 
aseptisk äppelpulp: 
Produktionschef, Ungern 

Uppskattningar 
och beräkningar 

Fryslagring hallon 
och lingon 

Sverige,  
Hässleholm 

Katja Söderberg,  
Frysboxen AB 

Anläggningsspecifi
ka data 

100 % 

Sylttillverkning 
Sverige, 
Tollarp 

Annasofia Grönqvist,  
Orkla Foods Sverige 

Anläggningsspecifi
ka data (2014) 

100 % 

Förpackningar 
för slutprodukter 

- 
Linnea Tillander,  
Orkla Foods Sverige 

Produktspecifika 
data för 
materialmängd  

- 
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Kväveutlakning inom hallon- och äppelodling beräknades med hjälp av en metod hämtad 

från Aronsson & Torstensson (2004). Avstånd mellan olika platser för beräkning av 

transportsträckor hämtades från Google maps (2015).  

 

2.4.1 Validering av data 
Analysen baserades huvudsakligen på de uppgifter som lämnades från respektive 

inventerare (se ”datakälla” i Tabell 1). Vid oklarheter eller misstanke om felaktigheter 

ombads uppgiftslämnarna bekräfta eller förtydliga informationen. Detta skedde bland 

annat för gödselanvändning inom de svenska och ungerska äppelodlingarna, 

pesticidanvändning vid de ungerska äppelodlingarna samt för förtydligande av primärdata 

för odling av hallon och tillverkning av aseptisk pulp. Inventeringsdatas rimlighet 

kontrollerades av personer med kunskap inom miljö, LCA och agronomi vid SP Food and 

Bioscience. 

 

Vidare jämfördes inventeringsdata för de olika sylterna med varandra för att identifiera 

data som storleksmässigt utmärkte sig och därmed behövde valideras. Resultatet av 

miljöpåverkansbedömningen jämfördes även med tidigare studier i de fall de ansågs 

någorlunda jämförbara. Vissa primärdata jämfördes även med generella data från kalkyler 

svensk för frukt- och bärodling (Jordbruksverket 2011; Jordbruksverket 2013). 

 

Känslighetsanalyser genomfördes i två fall för primärdata som upplevdes särskilt osäkra: 

för användning av fosforgödsel och pesticider vid de ungerska äppelodlingarna. Syftet 

med dessa var att undersöka vilken betydelse osäkerheterna hade för slutresultatet. De 

båda känslighetsanalyserna presenteras tillsammans med diskussionen i avsnitt 4. 

 

2.5 Allokeringsmetoder och systemexpansion 
I de fall flera olika produkter tillverkas i samma industriella process, i samma anläggning 

eller av samma råvara behöver resursanvändning och miljöpåverkan fördelas, eller 

allokeras, mellan de olika produkterna, för att påverkan för den enskilda produkten ska 

kunna beräknas. Allokeringen kan exempelvis göras utifrån produkternas massa, 

ekonomiska värde eller utifrån processkunskap (ISO 2006a; ISO 2006b; Carlsson et al. 

2011). Önskvärt är dock att data samlas in på en så detaljerad nivå att allokering inte är 

nödvändig (Britta Florén, personlig kommunikation 2016-01-25). Vidare kan valet av 

allokeringsmetod ha stor betydelse för studiens slutresultat varför detta bör undvikas, 

vilket kan göras på två sätt. Antingen genom att dela upp processerna i delprocesser och 

endast studera de processer som är relevanta för den studerade produkten, eller genom att 

göra en så kallad systemexpansion. Denna innebär att det valda produktsystemet utvidgas 

till att även inkludera de produkter som produceras parallellt. Därefter studeras 

miljöpåverkan från annan produktion som kan antas motsvara de parallella produkterna 

för att slutligen subtraheras från det studerade utvidgade produktsystemet (ISO 2006a; 

ISO 2006b).  

 

Systemexpansion tillämpades för avfallshantering av förpackningsmaterial. Utifrån 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstatistik för plast och papper (FTI 

2015) antogs att det plast- och pappersförpackningsmaterial som inte lämnades till 

återvinning förbrändes. Den energi som omhändertogs vid förbränningsprocessen antogs 

ersätta motsvarande energimängd svenskproducerad el och fjärrvärme i det studerade 

systemet. De emissioner som förbränningen antogs ge upphov till tillskrevs förpacknings-

materialet som användes inom systemet.  

 

I några fall har även miljöpåverkan allokerats. Användningen av energi och vatten vid 

produktionsanläggningen i Tollarp liksom de emissioner som produktionen av sylt gav 
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upphov till kunde inte härledas till respektive produkt. Därför antogs samtliga produkter 

som tillverkades vid anläggningen bära lika stor andel av anläggningens totala miljö-

påverkan. Miljöpåverkan allokerades utifrån massa, det vill säga, varje kilo producerad 

produkt antogs orsaka lika stor påverkan. I studien från vilken sekundärdata för socker 

hämtades tillämpades ekonomisk allokering. Miljöbelastningen inom sockerproduktionen 

fördelades mellan produkter och biprodukter utifrån det ekonomiska värdet för respektive 

produkt och biprodukt (SP 2015).  

 

2.6 Generella antaganden och begränsningar 
Eftersom insamling av primärdata har skett med hjälp av andra aktörer var ett 

grundläggande antagande att de data som samlats in var riktiga och att inventeringen 

utförts på ett tillfredsställande sätt. Detta har dock bidragit till en viss osäkerhet i 

datakvaliteten. Inventeringen försvårades av språkliga och kulturella barriärer. I vissa fall 

har felaktigheter identifierats och rättats till, men det är möjligt att missförstånd och 

feltolkningar skett utan att de upptäckts. 

 

Vid val av processer för beräkning av påverkan från transporter antogs samtliga fordon 

tillhöra miljöklass Euro 4, motsvarande miljöklass 2005 (Konsumentverket 2016). Vid 

kylda eller frysta transporter antogs bränsleanvändningen vara något högre för att 

representera den extra energi som användes för att hålla kylaggregat igång. Dessa påslag 

utgick från den tid som aggregatet beräknades användas, vilken uppskattats med hjälp av 

kartverktyget Google maps (2015) reseplanerare. För kortare sträckor har 10 min/10 km 

antagits. Inget tidstillägg för lunch och vila antogs, varken för längre eller kortare 

transportsträckor. 

 

Utsläpp av lustgas vid hallon- och äppelodling beräknades enligt IPCC (2006). 

Kväveutlakning från odlingsmarken beror till stor del av naturgivna förutsättningar så 

som jordart, nederbörd och temperatur. Denna så kallade grundutlakning hämtades från 

Aronsson och Torstensson (2004), representativ för svensk spannmålsodling. Eftersom 

jordbearbetningen inom denna typ av odling är mer omfattande jämfört med fruktodling 

användes bearbetningsfaktor 0,6, motsvarande ”ingen bearbetning”, från Aronsson och 

Torstensson (2004). Eftersom grundutlakning representativ för Bosnien-Hercegovina och 

Ungern saknades antogs grundutlakning representativ för de svenska äppelodlingarna för 

samtliga hallon- och äppelodlingar. Litteraturvärde för fosforutsläpp hämtades från 

Naturvårdsverket (2008), representativ för höstvete. Beräkningar och antaganden 

angående näringsläckage vid odling av äpple och hallon gjordes i samråd med sakkunniga 

vid SP Food and Bioscience (Birgit Landquist, personlig kommunikation 2015-12-14), 

Institutet för jordbruk- och miljöteknik (Pernilla Tidåker, personlig kommunikation 2015-

12-17) och Sveriges Lantbruksuniversitet (Helena Aronsson, personlig kommunikation 

2015-12-21).  

Eftersom energi- och materialanvändningen i Tollarp inte kunde härledas till de specifika 

produkterna antogs all producerad sylt och mos bära lika stor del av energi- och 

vattenanvändningen i Tollarp. På samma sätt har den beräknade mängden svinn som 

uppstår inom produktionen fördelats jämt på den totala mängden producerad sylt.  

 

Då producenterna i de flesta fall endast känt till verksamhetens totala energianvändning, 

och inte haft möjlighet att härleda användning av energi och resurser till en specifik 

produkt eller process, bygger en stor del av primärdata på beräkningar eller 

uppskattningar av producenterna. Detta har bidragit till ökad osäkerhet för primärdata. 

 

Systemexpansion hade kunnat göras för det svinn och organiskt avfall från tillverkning av 

äppelpulp i Ungern och äppelmos av färska äpplen i Tollarp vilket användes som 

djurfoder. Detta var dock inte möjligt på grund av otillräckliga primärdata. 
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3 Inventering 
I detta avsnitt presenteras resultatet av inventeringen, det vill säga de primärdata som 

studien baseras på.  

 

3.1 Hallonsylt 
Huvudleverantören svarade för 40 procent av de hallon som ingick i Bob hallonsylt 2014, 

resterande 60 procent importerades från Polen och Serbien. I denna studie inventerades 

endast de hallon som odlades av huvudleverantören i Bosnien-Hercegovina. De 

ingredienser som analysen baserats på redovisas i Tabell 3. På grund av avsaknad av 

sekundärdata har pektin, kaliumsorbat och kalciumklorid utelämnats. Dessa tillsatser 

utgör mindre än 2 procent av ingrediensernas sammanlagda vikt.  

 

Tabell 2. Ingredienser för hallonsylt angivna som 

viktprocent av ingrediensernas totala vikt. 

 

 

I Bosnien-Hercegovina odlas bären vid ett flertal mindre odlingar i Srebrenica i östra 

delen av landet på en samanlag yta av 2 000 ha. Samtliga odlare är anslutna till 

huvudleverantörens dotterföretag på samma plats. Under inventeringen har dessa mindre 

odlingar betraktas som en enda stor odling. Figur 2 ger en schematisk bild av massflödet 

från odling av hallon till färdigförpackad sylt. 

Hallonplantorna är tvååriga och ger inga bär första året. Följande 12 år skördas i snitt 13 

ton per hektar varpå plantorna ersätts med nya. Dieselanvändning i fält för arbete med 

liten traktor antogs uppgå till 15 liter per traktortimme utifrån egna beräkningar baserade 

på Maskinkalkylgruppen (2014). De mogna bären plockas för hand och transporteras till 

ett gemensamt lager där bären fryses in, rensas, packas i 25-kilos vaxade papperssäckar 

och lagerhålls i genomsnitt 4 månader, innan de transporteras till Orkla Foods externa 

lager i Hässleholm. Specifika data för förpackningsmaterialet saknas varför 

förpackningen antagits bestå av samma material och materialmängder som de säckar som 

lingonen transporteras i (eget antagande). Efter fryslagring i Hässleholm transporteras 

bären frysta till Orkla Foods produktionsanläggning i Tollarp, där sylten tillverkas och 

förpackas, dels i glasburk med metallock, dels i refillförpackning i plast. Glasburken 

transporteras till Tollarp med lastbil från Danmark och metallocket med lastbil från Polen. 

På grund av avsaknad av primärdata för transport av refillförpackningen till anläggningen 

i Tollarp ingår denna inte i analysen. För en detaljerad redogörelse över de primärdata 

som analysen baserats på, se Tabell 4 och 5.. 

 

INGREDIENSER HALLONSYLT ANDEL 

Hallon 42 % 

Sockerlag (65 % socker) 42 % 

Vatten 15 % 

Citronsyra < 1 % 

Pektin < 2 % 
Ej inkluderat i  
analysen  

Kaliumsorbat 

Kalciumklorid 
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Odling av 
hallon, Bosnien 

Infrysning, rensning
paketering och 

fryslagring,
Bosnien 

T

Tillverkning 
hallonsylt, 

Tollarp
Vatten

Citronsyra

T

Odling och 
tillverkning 

socker, Sverige

1 kg hallonsylt + 
förpackning 

(glasburk, metallock)

T

Förpackning (primär) 

Förpackningar (primär, sekundär, 
tertiär) av delvis återvunnet material

Fryslagring, 
Hässleholm

T

T

1 kg hallonsylt + 
förpackning 

(refill, rullpack)

Förbränning/
energiåtervinning  

plast- och pappers-
förpackningar

Svinn (till foder)

Gödsel, 
pesticider

 

Figur 2. Schematisk bild av massflödet inom hallonsylttillverkning. ”T” står för inkluderad 

transport. Streckad pil med ”T” symboliserar att transporten delvis inkluderats (gäller större 

materialflöden). Streckad ruta symboliserar att processen delvis inkluderats. 
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Tabell 3. Primärdata för produktion av hallonsylt paketerad i glasburk respektiverefillförpackning. 

PRIMÄRDATA FÖR HALLONSYLT 
O

D
LI

N
G

 H
A

LL
O

N
, B

A
 

Ursprung Bosnien-Hercegovina   

Typ av odling konventionell kooperativ   

SKÖRD 

Snittskörd 12 ton/ha 
13 ton/ha utslaget på 13 år (inklusive skördeår) 
ger 12 ton/ha och år. 

Svinn, andel 0 % Primärdata saknas 

Antal skördeår 12   

GÖDSEL  

Mineralgödsel 

Kväve: 45 kg N/ha   

Fosfor: 15 kg P/ha   

Kalium: 65 kg K/ha   

Organisk gödsel, 
kväveinnehåll 2 % 

År 1: 10 kg/ha    

År 2-13: 5 kg/ha   

PESTICIDER 

Total mängd  4,7 kg/ha   

VATTEN 

Bevattning 200 mm/år   

Vatten totalt 2 000 m3/ha/år Bevattning och rengöring 

Bevattningsteknik droppbevattning   

ENERGI OCH MATERIAL 

El 600 kWh/ha 
Eget antagande, hämtat från kalkyl representativ 
för svensk hallonodling (Jordbruksverket 2011). 

Täckplast LDPE 0,05 kg/ha Plasttyp, eget antagande 

TRAKTORARBETE 

Traktorarbete 90 h/ha 
Beräknad dieselanvändning: 15 l/h utifrån 
Maskinkalkylgruppen (2014). 

NÄRINGSLÄCKAGE 

Jordtyp sandjord   

Lustgas, direkt 0,7 kg 
Egen beräkning baserad på antagen 
grundutlakning av kväve 0,45 kg/ha representativ 
för jordar 0-15% ler i östra Skåne enligt Aronsson 
& Torstensson (2004) och utifrån dialog med 
sakkunniga. 

Lustgas, indirekt 0,54 kg 

Ammoniak 0,67 kg Egen beräkning utifrån IPCC (2006). 

Nitrat 119,3 kg NO2/ha Egen beräkning utifrån IPCC (2006). 

Fosfor 0,4 
Eget antagande utifrån dialog med sakkunniga, 
representerar höstvete.  

FRYS-
LAGRING, 

BA 

FRYSLAGRING, BA  

El 0,042 kWh/kg bär 
Energi för infrysning och lagerhållning, ev. även 
för rensning. 
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FÖ
R

P
A

C
K

N
IN

G
 

TI
D

IG
A

R
E 

LE
D

 

FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDIGARE LED 

Primär: ventilsäck 
Oblekt kraftpapper, 177 g/25 kg bär Total vikt: 186 g/säck. Förhållandet mellan 

mängden papper och plast baseras på det 
egna antagandet 95 % papper och 5 % plast LDPE-plast, 6 g/26 kg bär 

TI
LL

V
ER

K
N

IN
G

 S
YL

T,
 T

O
LL

A
R

P
 

TILLVERKNING AV SYLT, TOLLARP 

Svinn 1,1 % av färdigproducerad sylt 
Används som djurfoder men betraktas inom 
studien som avfall 

El 
2 072 318 kWh/20 057 ton sylt och 
mos 

Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Gasol 
26 184 800 MJ/200 57 ton sylt och 
mos 

Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Vatten 133 961 m3/200 57 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Ingredienser enligt separat tabell 

Utsläpp till vatten 
BOD5: 5 253 kg/20 057 ton sylt och 
mos 

Egna antaganden: Körtid 256 dagar/år, 
reningsgrad 94 % enligt Naturvårdsverket 
(2012). 

FÖRPACKNINGSMATERIAL SLUTPRODUKT – GLAS 

FÖ
R

P
A

C
K

N
IN

G
 

SL
U

TP
R

O
D

U
K

T 

Primär: glasburk Glas, ofärgat, 272 g/0,61 kg sylt   

Primär: metallock 
Konservburksplåt, 69 % återvunnet 
material, 18 g/0,61 kg sylt 

Metallslag: eget antagande 

Sekundär: bricka Wellpapp, 48 g/(0,61*8) kg mos   

Sekundär: krympfilm LDPE-plast, 18 g/(0,61*8) kg mos   

Tertiär: EUR-pall 1 st./(0,61*8*108) kg mos   

Tertiär: sträckfilm 150 g/(0,61*8*108) kg mos   

FÖRPACKNINGSMATERIAL SLUTPRODUKT – REFILL 

FÖ
R

P
A

C
K

N
IN

G
 

SL
U

TP
R

O
D

U
K

T Primär: glasburk LDPE: 6 g/0,74 kg sylt   

Sekundär: bricka Wellpapp, 189 g/(0,74*12) kg sylt   

Tertiär: EUR-pall 1 st./(0,74*12*60) kg sylt   

Tertiär: sträckfilm 150 g/(0,74*12*60) kg sylt   

 

Tabell 4. Transporter vid produktion av hallonsylt. Data saknas för intransport av 

refillförpackningsmaterial varför denna inte ingår i analysen. 

TRANSPORTER – HALLONSYLT 

Del av livscykeln Gods Avstånd/tid Fordon 

ODLING AV HALLON Gödsel, till odling (BA) 200*2 km Personbil, miljöklass: EURO 4 

TRANSPORT AV HALLON Hallon, från odling till frys (BA) - 22,5 liter bensin/12 000 kg bär 

FÖRPACKNING TIDIGARE LED 
Förpackningsmaterial till frys 
(BA) 

200 *2 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

TRANSPORT AV HALLON 
Hallon, från frys (BA) till externt 
fryslager, Hässleholm 

1 897*2 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

22 h Kyld lastbilstransport 

SOCKER OCH  
CITRONSYRA 

Sockerlag, till Tollarp 92*2 km  Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

FÖRPACKNING 
SLUTPRODUKT, GLAS 

Metallock, till Tollarp 1 132 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

Glasburk, till Tollarp 62 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

FÖRPACKNING  
SLUTPRODUKT, REFILL 

Refillplast, till Tollarp ingår ej i analysen, transportdata saknas 
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3.2 Lingonsylt 
Den inventerade huvudleverantören svarade för 45 procent av de lingon som ingick i 

Felix rårörda lingon år 2014, bären plockades i norra Sverige. Resterande 55 procent 

plockades i Sverige och Finland och är inte representerade i denna studie. De ingredienser 

som analysen baserats på anges i Tabell 5. På grund av avsaknad av sekundärdata har 

pektin och kaliumsorbat utelämnats. Dessa tillsatser utgör ca 2 procent av ingrediensernas 

sammanlagda vikt.  

 

Tabell 5. Ingredienser för lingonsylt angivna som vikt-

procent av ingrediensernas totala vikt. 

INGREDIENSER LINGONSYLT ANDEL 

Lingon 35 % 

Sockerlag (65 % socker) 51 % 

Vatten 13 % 

Citronsyra < 1 % 

Pektin 2 % Ej inkluderat  
i analysen  Kaliumsorbat 

 

Figur 3 ger en schematisk bild av massflödet från plockning av lingon till färdig sylt, 

förpackad i primär-, sekundär- och tertiärförpackning vid fabriksgrind. 
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Plockning av 
lingon, norra 

Sverige 

Infrysning, 
norra Sverige 

T

Tillverkning 
lingonsylt, 

Tollarp
Vatten

Citronsyra

T

Odling och 
tillverkning 

socker, Sverige

Förpackningar (primär och sekundär) 
av delvis återvunnet material

Fryslagring, 
Hässleholm 

T

1 kg lingonsylt + 
förpackning

Rensning
Paketering
Fryslagring,

Stöde, Medelpad 

T

Rensförlust
T

Transport av arbetskraft

T

Förbränning/
energiåtervinning  

plast- och pappers-
förpackningar

T
Förpackningar (primär, sekundär, 

tertiär) av delvis återvunnet material

Svinn (till foder)

 

Figur 3. Schematisk bild av massflödet från plockning av lingon till färdig, paketerad sylt. ”T” 

står för inkluderad transport. Streckad pil med ”T” symboliserar att transporten delvis inkluderats 

(gäller större materialflöden). Streckad ruta symboliserar att processen delvis inkluderats. 

 
Lingonen plockas dels av bemanningsanställda plockare från Thailand, dels av ”fria” (ej 

anställda) plockare från Europa, främst Bulgarien, Rumänien, Polen, Ukraina och 

Sverige. De transportdata som beräkningarna baseras på redovisas i Tabell 6. Data saknas 

för antal personer per fordon vid tranport av arbetskraft från Sverige och övriga Europa, 

avstånd för transport av arbetskraft från Sverige samt fordonslag för transport av 

arbetskraft från Arlanda till Sundsvall varför egna antaganden gjorts.  

 

Bemanningsanställda plockare från Thailand uppskattas av leverantören plocka 3,5 ton 

bär per person och vistelse, totalt 40 procent av den totala mängden lingon från den 

aktuella leverantören. Övriga plockare uppskattas plocka 2,5 ton bär per person och 

vistelse, av dessa bär är 20 procent plockade av plockare från Sverige och 80 procent av 

plockare från östra Europa. Bären utgörs av blåbär och lingon vilka antas bära lika stor 

del av miljöpåverkan. Plockarna utför inte annat arbete under vistelsen i Sverige varför 

bären antas bära hela påverkan från transporterna.  
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De plockade bären samlas upp vid depåer i närområdet varpå de transporteras till frys för 

infrysning och därifrån vidare till renseriet i Stöde, Medelpad. Efter rensning, packning 

och kyllagring transporteras bären till det externa fryslagret i Hässleholm och därifrån 

vidare till Orkla Foods produktionsanläggning i Tollarp där sylten tillverkas och paketeras 

i glasburk från Danmark med metallock från Polen. En sammanställning av de data som 

analysen baserats på redovisas i Tabell 7, 8 och 9. 

 

Tabell 6. Primärdata för beräkning av påverkan till följd av transport av bärplockare till och från 

Sverige. ”Viktandel bär” anger hur stor andel av den totala mängden bär som plockats av 

personer från respektive region. 

TRANSPORT AV ABETSKRAFT FÖR LINGONPLOCKNING  

Ursprung Sträcka 
Avstånd 
(t/r) 

Fordon 
Bär/ 
person 

Vikt-
andel 
bär  

Kommentar 

Thailand 

Bangkok-Arlanda 8 070*2 km Passagerarflygplan 

3,5 ton 40 % 

 

Arlanda-Sundsvall 340*2 km Buss 

Eget 
antagande: 
Arlanda-
Sundsvall: buss 

Bulgarien Sofia-Sundsvall 3 367*2 km 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

2,5 ton 12 % 

Minibuss. Eget 
antagande: 4 
personer/ 
fordon.  

Rumänien Bukarest-Sundsvall 3 132*2 km 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

2,5 ton 12 % 

Polen Warszawa-Sundsvall 2 028*2 km 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

2,5 ton 12 % 

Ukraina Kiev-Sundsvall 2 793*2 km 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

2,5 ton 12 % 

Sverige  Inom Sverige 150*2 km 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

2,5 ton 12 % 

Eget 
antagande: 
300 km, 
personbil, 2 
pers./fordon.  

 

Tabell 7. Primärdata för övriga transporter (utöver transport av arbetskraft) som ingår i analysen 

av miljöpåverkan från tillverkning av lingonsylt. 

ÖVRIGA TRANSPORTER - LINGONSYLT 

Del av livscykeln Gods Avstånd, tid Fordon 

TRANSPORT UNDER 
BÄRPLOCKNING 

Lingon, plockning, till depå 200 km/500 kg bär 
Stor personbil, bensindriven, 
miljöklass: EURO 4 

TRANSPORT  
AV BÄR 

Lingon, kylda, från depå till frys 
200 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

2 h Kyld lastbilstransport 

Lingon, frysta, från frys till renseri, 
Stöde (Medelpad) 

100 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

1,67 h Kyld lastbilstransport 

Lingon, frysta, från renseri,  
Stöde till lager, Hässleholm 

1 000 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

10 h Kyld lastbilstransport 

Lingon, frysta, från lager, 
Hässleholm till 
produktionsanläggning, Tollarp 

42 km (per 4,8 ton bär) Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

50 min (per 4,8 ton bär) Kyld lastbilstransport 
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Tabell 8. Primärdata för beräkning av miljöpåverkan från lingonsylt. 

PRIMÄRDATA FÖR LINGONSYLT 
  

Ursprung Sverige   

Typ av odling Vildväxande bär   

P
LO

C
K

N
IN

G
 A

V
 L

IN
G

O
N

 SKÖRD 

Snittskörd 

Bemanningsanställda, Thailand: 3,5 
ton/person (40 % av bären) 

  

Fria plockare, Europa inkl. Sverige: 2,5 
ton/person (60 % av bären) 

  

MATERIAL 

Bärlåda HDPE, 2,5 g/kg plockade bär 
1,2 kg material/låda, rymmer 12 kg bär, 
används 4 ggr/år under 10 år.  

R
EN

SN
IN

G
 O

C
H

 
FR

YS
LA

G
R

IN
G

 

ENERGI OCH VATTEN 

El 

Infrysning: 0,75 kWh/kg rensade bär 1 kg orensade bär motsvarar 0,85 kg rensade 

Fryslagring: 1 kWh/kg rensade bär  Representerar 4 månaders fryslagring 

Rensning: 0,1 kWh/kg rensade bär 1 kg orensade bär motsvarar 0,85 kg rensade 

Vatten 0,2 liter/kg rensade bär 1 kg orensade bär motsvarar 0,85 kg rensade 

FÖ
R

P
A

C
K

N
IN

G
 

TI
D

IG
A

R
E 

LE
D

 

FÖRPACKNINGSMATERIAL TIDIGARE LED 

Primär: 
 ventilsäck 

Oblekt kraftpapper, 177 g/25 kg bär Total vikt: 186 g/säck. Förhållandet mellan 
mängden papper och plast baseras på eget 
antagande, 95 % papper och 5 % plast LDPE-plast, 6 g/25 kg bär 

Sekundär: Oktabin Wellpapp, 20 kg/(500*5) kg bär 500 kg bär/oktabin, används 5 ggr.  

Sekundär: huv LDPE, 363 g/500 kg bär  engångsförpackning 

TI
LL

V
ER

K
N

IN
G

 S
YL

T,
 T

O
LL

A
R

P
 

TILLVERKNING AV SYLT, TOLLARP 

Svinn 1,1 % av färdigproducerad sylt 
Används som djurfoder men betraktas inom 
studien som avfall 

El 2 072 318 kWh/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Gasol 2 618 4800 MJ/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Vatten 133 961 m3/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Ingredienser enligt separat tabell 

Utsläpp till 
vatten 

BOD5: 5253 kg/20057 ton sylt och mos 
Egna antaganden: Körtid 256 dagar/år, 
reningsgrad 94 % enligt Naturvårdsverket 
(2012). 
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FÖRPACKNINGSMATERIAL SLUTPRODUKT 

Primär: glasburk Glas, ofärgat, 332 g/0,75 kg mos   

Primär: metallock 
Konservburksplåt, 69 % återvunnet 
material, 13 g/0,75 kg mos 

Metallslag: eget antagande 

Sekundär: bricka Wellpapp, 72 g/(0,75*12) kg mos   

Sekundär: krympfilm LDPE-plast, 23 g/(0,75*12) kg mos   

Tertiär: EUR-pall 1 st./(0,75*12*56) kg mos   

Tertiär: sträckfilm 150 g/(0,75*12*56) kg mos   
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3.3 Äppelmos 
Äppelråvaran i Felix äppelmos utgörs under vissa delar av året av svenska färska äpplen 

och andra delar av aseptisk äppelpulp från Ungern och Spanien. Receptet är dock 

detsamma och moset marknadsförs som en och samma produkt. Aseptisk äppelpulp 

tillverkas av äpplen och citronsyra som kokas till mos, steriliseras och fylls på fat. 

Produkten kan förvaras i rumstemperatur och har lång hållbarhet. 2014 producerades 812 

ton äppelmos av färska äpplen och 126 ton av aseptisk pulp. De ingredienser som 

analysen baseras på framgår av Tabell 9. Pektin, stärkelse, kaliumsorbat och 

kalciumklorid utgör tillsammans mindre än 2 procent av ingrediensernas totala vikt och 

har utelämnats på grund av avsaknad av sekundärdata. 

  

Tabell 9. Ingredienser för äppelmos angivna  

som viktprocent av ingrediensernas totala vikt. 

INGREDIENSER ÄPPELMOS ANDEL 

Äppelpulp 52 % 

Sockerlag (65 % socker) 29 % 

Vatten 18 % 

Citronsyra <1 % 

Pektin 
<2 %  

Ej inkluderat i  
analysen  

Stärkelse  

Kaliumsorbat 

Kalciumklorid 

 

3.3.1 Äppelmos av färska svenska äpplen 
Huvudleverantören av färska svenska äpplen svarade för 90 procent av de färska svenska 

äpplen som användes vid äppelmoskokning 2014, resterande 10 procent utgjordes av 

svenska äpplen från andra leverantörer. En schematisk bild över massflödet inom 

tillverkning av äppelmos av svenska färska äpplen presenteras i Figur 4. 

 

Odling av äpple, 
Sverige

T

Tillverkning 
äppelmos,

Tollarp
Vatten

Citronsyra

T

Odling och 
tillverkning 

socker, Sverige

1 kg äppelmos + 
glasförpackning

T

Primärförpackning av delvis 
återvunnet material

Svinn (äpplen för utfordring av vilt)

Förpackningar (primär, sekundär, 
tertiär) av delvis återvunnet material

Äppelrens och svinn (till foder)

Förbränning/
energiåtervinning  

plast- och pappers-
förpackningar

Gödsel, pesticider

 

Figur 4. Schematisk bild av massflödet för äppelmos tillverkad av färska svenska äpplen. ”T” står 

för inkluderad transport. Streckad pil med ”T” symboliserar att transporten delvis inkluderats 

(gäller större materialflöden). Streckad ruta symboliserar att processen delvis inkluderats.   
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Huvudleverantör för svenska färska äpplen utgörs av ett antal fruktodlare i södra Sverige. 

Skördemängderna varierar mellan 10 och 50 ton äpple per ha med en uppskattad 

snittskörd på 25 ton/ha. Av de skördade äpplena levereras 85 procent som 

konsumtionsfrukt, 10 procent som industrifrukt för tillverkning av mos, must etc. 

Resterande 5 procent används för att utfodra vilda djur men betraktas inom studien som 

svinn. Totalt odlas ett trettiotal olika äppelsorter. Sorterna som används i Orkla Foods 

äppelmos varierar men utgörs av en blandning av minst tre olika sorter per leverans.  

Primärdata representerar en fiktiv medelodling på 10 ha. Uppgifterna är lämnade av 

huvudleverantör alternativt hämtade från Jordbruksverkets ekonomikalkyl för odling av 

äpple (Jordbruksverket 2013), en skrift som delvis baseras på uppgifter från den aktuella 

leverantören. I skriften finns kalkyler för stor och medelstor äppelodling (20 resp. 5 ha), 

vilka representerar moderna planteringar med skördenivåer representativa för södra 

Sverige. De data som hämtats från Jordbruksverket (2013) representerar medelstora 

odlingar (5 ha) med skördenivån 40 ton/ha. De primärdata som analysen baseras på 

redovisas i Tabell 11 och 12, där det också anges varifrån data hämtats.  

 

Samtliga odlingar är IP-certifierade (Integrated Production) vilket innebär att insatser 

endast får göras om behov finns. Primärdata för odlingarnas användning av pesticider 

saknas på grund av svårigheter att fastställa en representativ genomsnittlig pesticid-

användning. Användningen av pesticider varierar kraftigt mellan olika år samtidigt som 

olika äppelsorters mottaglighet för svamp- och insektsangrepp varierar. Väder liksom 

odlingens storlek, placering, avstånd till andra odlingar och förekomst av hemträdgårdar 

är exempel på faktorer som påverkar pesticidanvändningen (Sanja Manduric, personlig 

kommunikation 2015-12-04). Äpplena transporteras oprocessade till anläggningen i 

Tollarp. Vid rensning försvinner 8,7 procent av de oprocessade äpplenas vikt. Detta 

äppelrens används som djurfoder men betraktas i studien som svinn. Äppelmos tillverkas 

och förpackas i glasburk från Danmark med metallock från Polen. 
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Tabell 10. Primärdata till grund för analys av äppelmos tillverkad av färska svenska äpplen. 

Kolumnen längst till vänster anger den del av kedjan som data använts inom. 

PRIMÄRDATA FÖR ÄPPELMOS AV FÄRSKA SVENSKA ÄPPLEN 
O

D
LI

N
G

 A
V

 Ä
P

P
LE

, S
V

ER
IG

E 

Ursprung Sverige   

Typ av odling 
flertal odlingar, både äldre och 
moderna, samtliga IP-certifierade.  

  

SKÖRD 

Snittskörd 25 ton/ha (snitt) 
varierar mellan 10 och 50 ton/ha beroende på 
odling, äppelsort etc. 

svinn, andel 5 %   

antal skördeår 15 Eget antagande baserat på primärdata 10-20 år 

GÖDSEL  

Mineralgödsel 

Kväve: 85 kg N/ha   

Fosfor: 10 kg P/ha   

Kalium: 110 kg K/ha   

PESTICIDER 

Total mängd  1 kg/ha Från kalkyl (Jordbruksverket 2013) 

VATTEN 

Bevattning 500 mm/år   

Vatten totalt 798 m3/ha/år   

Bevattningsteknik droppbevattning   

ENERGI 

El 
150 kWh/ton äpplen (svensk 
elmix) 

Från kalkyl, representativt för konsumtionsfrukt 
(Jordbruksverket 2013), halverats för att vara 
representativt för industrifrukt (enligt leverantör, 
personlig kommunikation). 

TRAKTORARBETE 

Traktorarbete 60 h/ha 
För odling och skörd. Beräknad dieselanvändning: 
15 l/h utifrån Maskinkalkylgruppen (2014). 

NÄRINGSLÄCKAGE 

Jordtyp 0-15 % ler   

Lustgas, direkt 1,3 kg 
Egen beräkning baserad på antagen 
grundutlakning av kväve 0,45 kg/ha representativ 
för jordar med 0-15 % ler i östra Skåne med 
bearbetningsfaktor 0,6 (ingen bearbetning) enligt 
Aronsson & Torstensson (2004) och utifrån dialog 
med sakkunniga. 

Lustgas, indirekt 0,33 kg 

Ammoniak 1,2 kg Egen beräkning enligt IPCC (2006). 

Nitrat 119,6 kg NO2/ha Egen beräkning enligt IPCC (2006). 

Fosfor 0,4 
Eget antagande utifrån dialog med sakkunniga,  
representerar fosforutlakning för höstvete.  

FÖRP. 
TIDIGARE 
LED 

FÖRPACKNINGSMATERIAL FÄRSKA ÄPPLEN 

SRS-back, hel 1 back/11 kg äpplen Sekundärdata innehåller endast klimatpåverkan 
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ÄPPELMOSTILLVERKNING FÄRSKA ÄPPLEN, TOLLARP 

Svinn 1,1 % av färdigproducerad sylt 
Används som djurfoder men betraktas inom 
studien som avfall 

Äppelrens 8,7 % av inköpta äpplen 
Används som djurfoder men betraktas inom 
studien som avfall. Antaget samma för all 
producerad sylt och mos 

El 
2 072 318 kWh/20 057 ton sylt 
och mos 

Antaget samma för all produktion av sylt och mos 

Gasol 
26 184 800 MJ/20 057 ton sylt och 
mos 

Antaget samma för all produktion av sylt och mos 

Vatten 
133 961 m3/20 057 ton sylt och 
mos 

Antaget samma för all produktion av sylt och mos 

Ingredienser enligt separat tabell 

Utsläpp till vatten 
BOD5: 5 253 kg/20 057 ton sylt 
och mos 

Egna antaganden: Körtid 256 dagar/år, 
reningsgrad 94 % enligt Naturvårdsverket (2012). 
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FÖRPACKNINGSMATERIAL SLUTPRODUKT 

Primär: glasburk Glas, ofärgat, 332 g/0,75 kg mos   

Primär: metallock 
Konservburksplåt, 69 % 
återvunnet material: 13 g/0,75 kg 
mos 

Metallslag: eget antagande 

Sekundär: bricka Wellpapp: 72 g/(0,75*12) kg mos   

Sekundär: krympfilm LDPE-plast: 23 g/(0,75*12) kg mos   

Tertiär: EUR-pall 1 st./(0,75*12*56) kg mos   

Tertiär: sträckfilm 
LDPE-plst: 150 g/(0,75*12*56) kg 
mos 

  

 

 

Tabell 11. Transporttabell för tillverkning av äppelmos av färska svenska äpplen.  

TRANSPORTER - ÄPPELMOS FÄRSKA SVENSKA ÄPPLEN 

Del av livscykeln Gods Avstånd Fordon 

TRANSPORT AV ÄPPLE 
Äpple, från odling till 
produktionsanläggning, Tollarp 

42 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

SOCKER OCH  
CITRONSYRA 

Sockerlag 92*2 km  Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

FÖRPACKNING  
SLUTPRODUKT 

Metallock  1132 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

Glasburk 62 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

 

 

3.3.2 Äppelmos av aseptisk pulp 
Den aseptiska äppelpulpen från inventerad huvudleverantör tillverkas i Ungern av 

ungerska äpplen och utgjorde 60 procent av den totala mängden aseptisk pulp som 

användes för Orkla Foods Sveriges tillverkning av äppelmos 2014. Resterande 40 procent 

producerades i Spanien. En schematisk bild över massflödet för tillverkning av äppelmos 

av aseptisk pulp presenteras i Figur 5.  
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Odling av äpple, 
Ungern

Tillverkning aseptisk 
pulp, Ungern

T

Tillverkning 
äppelmos,

Tollarp

T

Vatten

Citronsyra

T

Odling och 
tillverkning socker,

Sverige

1 kg äppelmos + 
glasförpackning

Förbränning/
energiåtervinning  

plast- och pappers-
förpackningar

T

Förpackningar (primär, sekundär, 
tertiär) av delvis återvunnet material

Organiskt avfall (foder eller kompostering)

Förpackningar (primär, sekundär, 
tertiär) av delvis återvunnet material

Svinn

Citronsyra, Kina

Gödsel, 
pesticider

 

Figur 5. Schematisk bild av massflödet för äppelmos tillverkad av ungersk aseptisk äppelpulp. ”T” 

står för inkluderad transport. Streckad pil med ”T” symboliserar att transporten delvis inkluderats 

(gäller större materialflöden). Streckad ruta symboliserar att processen delvis inkluderats. 

  
Äpplena i pulpen odlas i Ungern. Data för äppelodlingen har samlats in med hjälp av 

odlare från en av leverantörens flera fruktodlare. Av de 30 ton äpplen som skördas per ha 

används 8 procent för pulptillverkning, 52 procent som övrig industrifrukt och 40 procent 

som färsk konsumtionsfrukt. Inget svinn har uppgetts. Äpplena odlas på konventionellt 

vis med användning av mineralgödsel och ett flertal pesticider. Skördade äpplen 

transporteras till produktionsanläggning för pulptillverkning. I anläggningen tillverkas 

årligen 139 000 ton juice och puré varav 1000 ton aseptisk äppelpulp av totalt 1 100 ton 

äpplen. 

Det 0,1 kg organsikt avfall som genereras per kg tillverkad pulp används som djurfoder 

eller kompsteras, andelen som används till foder varierar mellan 0 och 100 procent 

beroende på efterfrågan av fodret. I analysen har hela mängden betraktats som avfall. 

Pulpen tappas på fat och transporteras till Orkla Foods produktionsanläggning i Tollarp, 

där äppelmos tillverkas och förpackas i glasburk från Danmark med metallock från Polen.  

Innan metallfaten fylls med pulp har de använts en gång tidigare, då som förpackning för 

juicekoncentrat vid anläggningen i Ungern. De tömda faten skickas från Tollarp vidare 

till en av Orkla Foods andra produktionsanläggningar i Kumla, där faten fylls med 

kasserade livsmedel för vidare transport till avfallshanteringsanläggning i Linköping. I 

analysen har pulpen tillskrivits hälften av fatens totala miljöpåverkan och 

juicekoncentratet resterande hälft. De data som analysen baseras på redovisas i Tabell 13 

och 14. 
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Tabell 12. Primärdata till grund för analys av äppelmos tillverkad av aseptisk pulp från Ungern. 

Kolumnen längst till vänster anger vilken del av kedjan data använts inom. 

PRIMÄRDATA FÖR ÄPPELMOS AV ASEPTISK PULP, UNGERN 

O
D
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G
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V
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Källa Fruktodlare, Ungern 
 

Ursprung Ungern   

Typ av odling konventionella odlingar   

SKÖRD 

Snittskörd 30 ton/ha   

svinn, andel 0 %   

antal skördeår 15 
Data saknas, eget antagande (samma som de 
svenska odlingarna) 

GÖDSEL  

Mineralgödsel 

Kväve: 90 kg N/ha   

Fosfor: 170 kg P/ha Ev. som P2O5? (se diskussion avsnitt 4) 

Kalium: 150 kg K/ha   

PESTICIDER 

Total mängd  40 kg/ha 
Antaget att 1 liter pesticid väger 1 kg (eget 
antagande) 

VATTEN 

Bevattning 31 mm/år   

Vatten totalt 310 m3/ha/år   

Bevattningsteknik Droppbevattning   

ENERGI 

El 
1 102 kWh/ha (ungersk elmix) För bevattning, kontor, uppvärmning och 

luftkonditionering. Motsvarar 37 kWh/ton 
skördade äpplen. 58 kWh/ha (ungersk el från vindkraft) 

Naturgas 1 557 MJ/ha  
För uppvärmning, omräknat för att relatera till 
en ha. Motsvarar 52 MJ/ton skördade äpplen. 

TRAKTORARBETE 

Traktorarbete 5 809 MJ motsvarar 167 liter diesel/ha 

NÄRINGSLÄCKAGE 

Jordtyp Sandjord   

Lustgas, direkt 1,3 kg 
Data saknas för fruktodling under ungerska 
förhållanden. Egen beräkning baserad på 
antagen grundutlakning av kväve 0,45 med 
bearbetningsfaktor 0,6 (ingen bearbetning) 
liksom för äppelodling i Skåne. 

Lustgas, indirekt 0,33 kg 

Ammoniak 1,3 kg Egen beräkning utifrån IPCC (2006) 

Nitrat 119,2 kg NO2/ha Egen beräkning utifrån IPCC (2006) 

Fosfor 0,4 
Eget antagande, representerar fosforutlakning 
för höstvete.  
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PULPTILLVREKNING 

Rensförlust äpplen 10 %   

Vatten 1,8 m3/ton pulp Beräknat av producent 

El 
33,9 kWh/ton pulp (ungersk elmix) Beräknat av producent 

4,62 kWh/ton pulp (ungersk vindkraft) Beräknat av producent 

Naturgas 299 kWh/ton pulp Beräknat av producent 

Utsläpp till vatten Kväve, fosfor, BOD: 0 kg   
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 FÖRPACKNINGSMATERIAL PULP 

Primär: aseptisk påse 

Påse: LDPE, 501 g/210 kg pulp 
Total vikt: 562 g. Egna antaganden: påse 90 %, 
kork 10 % av total vikt. LDPE utgör 99 % av 
påsens totala vikt, aluminium 1 %. 1/3 av 
korken består av nylon, 2/3 består av MDPE. 

Påse: aluminium, 5 g/210 kg pulp 

Kork: nylon, 18,7 g/210 kg pulp 

Kork: HDPE, 37,5 g/210 kg pulp 

Sekundär: påse PE-påse: 300 g/210 kg pulp 
 

Tertiär: metallfat 
Konservburksmetall, 69 % återvunnet 
material: (16/*0,5) kg/210 kg pulp 

Material: eget antagande. Mängden material 
halveras då fatet används två gånger. 
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ÄPPELMOSTILLVERKNING FÄRSKA ÄPPLEN, TOLLARP 

Svinn 1,1 % Egen beräkning 

El 2 072 318 kWh/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Gasol 26 184 800 MJ/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Vatten 133 961 m3/20 057 ton sylt och mos 
Antaget samma för all produktion av sylt och 
mos 

Ingredienser enligt separat tabell 

Utsläpp till vatten BOD5: 5 253 kg/20 057 ton sylt och mos 
Egna antaganden: Körtid 256 dagar/år, 
reningsgrad 94 % enligt 
Naturvårdsverket (2012). 
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FÖRPACKNINGSMATERIAL SLUTPRODUKT 

Primär: glasburk Glas, ofärgat, 332 g/0,75 kg mos 
 

Primär: metallock 
Konservburksplåt, 69 % återvunnet 
material 13 g/0,75 kg mos 

Metallslag: eget antagande 

Sekundär: bricka Wellpapp, 72 g/(0,75*12) kg mos 
 

Sekundär: krympfilm LDPE-plast, 23 g/(0,75*12) kg mos 
 

Tertiär: EUR-pall 1 st./(0,75*12*56) kg mos 
 

Tertiär: sträckfilm 150 g/(0,75*12*56) kg mos 
 

 

 

Tabell 13. Transporttabell för äppelmos tillverkat av aseptisk pulp, Ungern. 

TRANSPORTER - ÄPPELMOS ASEPTISK PULP, UNGERN 

Del av livscykeln Gods Avstånd Fordon 

TRANSPORT AV ÄPPLEN/PULP 
Äpple, från odling till 
pulpfabrik 

120*2 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

FÖRPACKNINGAR TIDIGARE LED 

Aseptisk påse 1 500 km Lastbil, 3,5-7,5 ton, miljöklass: EURO 4 

Ytterpåse 80 km Lastbil, 3,5-7,5 ton, miljöklass: EURO 4 

Metallfat 50 km Lastbil, 3,5-7,5 ton, miljöklass: EURO 4 

TRANSPORT AV ÄPPLEN/PULP Förpackad pulp 1 509 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

SOCKER OCH CITRONSYRA Sockerlag 92*2 km  Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

FÖRPACKNING SLUTPRODUKT 
Metallock 1 132 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

Glasburk 62 km Lastbil, 16-32 ton, miljöklass: EURO 4 

 

  



35 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

4 Miljöpåverkansbedömning 
Efter att systemets miljöbelastande flöden inventerats kan en miljöpåverkansbedömning 

genomföras. Under denna undersöks typ och omfattning av den påverkan som respektive 

flöde ger upphov till. Utsläpp av ett visst ämne kan leda till olika slags miljöpåverkan, 

kväveoxider (NOx) från förbränning av fossila bränslen bidrar t.ex. till marknära 

ozonbildning, försurning och övergödning av mark. Samtidig kan olika ämnen påverka 

samma miljöeffekt, klimatet påverkas t.ex. av koldioxid, metan, lustgas och andra så 

kallade växthusgaser. Genom att räkna om påverkan från de olika ämnena till en för 

miljöeffekten specifik enhet kan de olika ämnenas bidrag till respektive miljöeffekt 

sammanställas. Detta kallas karaktärisering och genomförs enligt särskilda metoder. 

Metoderna kombinerar miljöpåverkanskategorier (t.ex. klimatpåverkan) och tillhörande 

indikator (kg CO2-ekvivalenter) med en karaktäriseringsmodell (t.ex. Global Warming 

Potential). Karaktäriseringsmodellen utvecklas av experter med kunskap om naturens 

känslighet för störning och hur ämnen påverkas i olika miljöer. Modellen bygger på 

antaganden och förenklingar om vind- och jordförhållanden, fuktighet, vattenkvaliteter 

och ekosystem. De karaktäriseringsfaktorer som modellen resulterar i kan användas för 

att på ett förenklat sätt räkna fram de olika flödenas miljöpåverkan (Carlsson et al. 2011). 

  

För att en jämförelse mellan olika livscykelanalyser inte ska bli missvisande behöver 

miljöpåverkan vid olika studier bedömas på samma sätt, det vill säga enligt samma 

miljöpåverkansbedömningsmetod. International Reference Life Cycle Data System 

(ILCD) är en samlingsmetod för miljöpåverkansbedömning anpassad till europeiska 

förhållanden och innehåller rekommendationer för vilka metoder som bör användas vid 

bedömning av olika miljöeffekter (Europeiska kommissionen 2011).  

 

4.1 Metod för miljöpåverkansbedömning 
Miljöpåverkansbedömningen utfördes med hjälp av ett dataprogram för LCA-beräkning, 

SimaPro (Pré consultants 2014). Bedömningen har skett enligt de metoder som 

rekommenderas i ILCD 2011 Midpoint version 1.05 (Europeiska kommissionen 2011) 

enligt Tabell 2. Primärenergianvändning ingår inte i ILCDs samlingsmetod varför 

Cumulative Energy Demand – CED (Frischknecht et al, 2003) har använts. Bedömning 

av markanvändning har skett enligt CML 2001 (Guinée et al. 2002). En kort beskrivning 

av de miljöeffekter som ingår i studien följer nedan.  

 

  



36 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

Tabell 14. Indikatorer och exempel på parametrar med tillhörande karaktäriseringsfaktor för 

miljöpåverkansbedömning, samtliga från ILCD 2011 Midpoint version 1.05 (Europeiska 

kommissionen 2011). 

Miljöeffekt Indikator 
Parametrar, 
exempel 

Karaktäriserings-
faktor 

Referens 

Klimatförändring kg CO2-e. 

Koldioxid, CO2 1 

IPCC (2007) Metan, CH4 25 

Lustgas, N2O 298 

Bildning av 
marknära ozon 

kg NMVOC-e 

Flyktiga organiska 
ämnen, NMVOC 

1 

Van Zelm et al. 
(2008)  

Kväveoxider, NOx 1 

Kvävedioxid, NO2 1 

Svaveldioxid, SO2 0,0811 

Försurning molc H
+
-e. 

Svaveldioxid, SO2 1,31 Seppälä et al. 
(2006); Posch et al. 
(2008) 

Kväveoxider, NOx 0,74 

Ammoniak, NH3 3,02 

Övergödning 
mark 

molc N-e. 

Nitrat, NO3 6,53 Seppälä et al. 
(2006); Posch et al. 
(2008) 

Kväveoxider, NOx 4,25 

Ammoniak, NH3 13,5 

Övergödning 
sötvatten 

kg P-e. 
Fosfor, P 1 Struijs et al. (2009) 

as implemented in 
ReCiPe version 1.5 Fosfat, PO4 0,33 

Övergödning 
marina vatten 

kg N-e. 

Kväve, N 1 Struijs et al. (2009) 
as implemented in 
ReCiPe version 1.5 

Nitrat, NO3 0,226 

Ammoniak, NH3 0,824 

 

 

4.1.1 Klimatförändring: Kg CO2-ekvivalenter 
Jorden värms upp av direkt solinstrålning. Den uppvärmda jordskorpan avger sedan 

infraröd värmestrålning som delvis absorberas av gaser i jordens atmosfär som liksom ett 

växthus värmer upp jordens lägre atmosfär. Den naturliga växthuseffekten är en 

förutsättning för livet på jorden. På grund av mänsklig aktivitet har dock förekomsten av 

så kallade växthusgaser i atmosfären ökat vilket påverkat jordens strålningsbalans vilket 

lett till att den naturliga växthuseffekten förstärkts och en global uppvärmning. Detta har 

lett till en rad klimatförändringar med katastrofala följder. 

 

Växthuseffekten är en global miljöeffekt, lokala utsläpp sprider sig i atmosfären vilket ger 

globala effekter. De viktigaste emissionerna som bidrar till klimatförändringar är 

koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och klorflourkarboner (CFC, ChloroFluoro-

Carbons) exempelvis freon (Tabell 2). Utsläpp av 1 kg metan (CH4) orsakar till exempel 

25 gånger större klimatpåverkan jämfört med 1 kg koldioxid (CO2). 

 

4.1.2 Bildning av marknära ozon: kg NMVOC-ekvivalenter 
Marknära ozonbildning eller fotokemisk oxidantbildning är en effekt av kemiska 

reaktioner mellan luftföroreningar såsom flyktiga organiska ämnen (Non-Methane 

Volatile Organic Compounds, NMVOC) och kväveoxider, NOx, under inverkan av 

solljus. Detta sker i den lägre delen av troposfären, från marknivå upp till ca 1-2 km. 

Ozonet som bildas är långlivat och kan transporteras långa sträckor varför förhöjda halter 

marknära ozon generellt betraktas som en regional miljöeffekt. Årstid, väderförhållanden, 
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topografi och mänsklig aktivitet bidrar dock till lokala variationer. Till följd av solljusets 

inverkan vid marknära ozonbildning blir halterna av ozon (O3) högre sommartid. I 

Sverige orsakas de största utsläppen av ozonbildande ämnen av trafik- och energisektorn. 

Höga halter marknära ozon kan orsaka irritation i luftvägarna och andningsbesvär hos 

människor samt orsaka bladskador och försämrat kolupptag hos växter. Marknära ozon är 

även en kraftig växthusgas (Naturvårdsverket 2014; Pleijel 2007).  

 

4.1.3 Försurning: molc H
+
-ekvivalenter 

Förbränning av fossila bränslen ger utöver koldioxid även upphov till svaveldioxid och 

kväveoxider. Dessa gaser löses i vattnet i luft, mark eller vattendrag varpå vätejoner, H
+
, 

frigörs. Ökad koncentration av vätejoner orsakar försurning. Påverkan av försurande 

ämnen har ett stort geografiskt beroende. Huvuddelen av Sverige (med undantag för 

Öland, Gotland och Skåne) är särskilt känslig för försurning till följd av den kalkfattiga 

berggrunden. De försurande svavel- och kväveföreningarna kan transporteras med vinden 

långa sträckor, den största delen av de luftföroreningar som bidrar till försurning i Sverige 

kommer från Europa samt Nordsjöns och Östersjöns fartygstrafik. Försurning är med 

andra ord en regional miljöeffekt. Vid försurning påverkas både växter och djur, främst i 

vattenmiljöer då sänkt pH-värde leder till att aluminium fälls ut och förgiftar känsliga 

organismer (Bernes 2016.). Metoden för miljöpåverkansbedömning enligt ILCD 2011 

baseras på ackumulerat överskridande (accumulated exceedance) av den kritiska 

belastningen av kväve och svavel i känsliga mark- och sötvattenekosystem. Kritisk 

belastning anger den mängd försurande ämnen ekosystemet tål utan att skadas (EPLCA 

2016; Posch 1999). 

 

4.1.4 Övergödning 
När näringsämnen, främst kväve (N) och fosfor (P), tillförs mark och vatten i större 

mängd än vad ekosystemet kan tillgodogöra, uppstår övergödning eller en alltför långt 

gången eutrofiering (utveckling mot mer näringsrika förhållanden). Förbrännings-

processer vid trafik och uppvärmning samt näringsläckage från åkermark, djurhållning 

och avloppsanläggningar är exempel på bidragande processer. Övergödning är en 

regional miljöeffekt och karaktäriseringen gäller Europa. Då tillväxt av biomassa i mark, 

sötvatten och hav vanligtvis begränsas av olika näringsämnen används olika 

karaktäriseringsfaktorer för de respektive miljöerna.  

 

4.1.4.1 Sötvatten och marina vatten: kg P- resp. N-ekvivalenter 
Fosfor (P) är ofta det begränsande näringsämnet i sjöar medan kväve (N) ofta begränsar 

tillväxten i havssystem. Ökad näringstillförsel leder till ökad tillväxt av vissa gynnade 

arter medan de arter som trivs i näringsfattiga miljöer trängs undan. Övergödning kan 

leda till algblomning, i värsta fall giftiga sådana, och att vattensystemen växer igen. 

Nedbrytning av organiskt material kräver syre varför den ökade tillväxten kan leda till 

syrebrist och i värsta fall bottendöd. De ämnen som i huvudsak bidrar till övergödning av 

vatten är nitrat (NO3) och ammoniak (NH3) samt utsläpp av kväve (N) och fosfor (P) till 

vatten. 

 

4.1.4.2 Mark: molc N-ekvivalenter 
Kvävemättad mark leder till urlakning och näringsförflyttning då kvävet förs bort med 

avrinnande vatten. Kväveälskande arter gynnas medan andra trängs undan vilket bland 

annat missgynnar den biologiska mångfalden. Nitrat (NO3), kväveoxider (NOx) och 

ammoniak (NH3) är exempel på ämnen som bidrar till övergödning av mark. Metoden 

anger ackumulerat överskridande (accumulated exceedance) av den kritiska belastningen 

av kväve i känsliga markekosystem (Hubendick & Eklund 2016; Europeiska 

kommissionen 2011).  
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4.1.5 Primärenergianvändning: MJ-ekvivalenter 
Energi och material är resurser, mer eller mindre begränsade. I denna studie beräknas 

energiåtgången som primär energianvändning, det vill säga den totala mängden energi 

som gått åt för att utvinna, förädla, transportera och distribuera den slutliga mängden 

energi som använts inom det studerade systemet. Följande energiresurser ingår i analysen, 

samtliga beräknade med karaktäriseringsfaktor 1 enligt metoden Cumulative Energy 

Demand (Frischknecht et al, 2003):  

 

 Fossil energi 

 Kärnkraft 

 Biomassa 

 Vind, sol, geotermisk energi 

 Vattenkraft 
 

4.1.6 Markanvändning: m2a 
Mark är en ändlig resurs. Produktion av livsmedel, material och biobränslen konkurrerar 

med bebyggelse, infrastuktur och rekreationsmöjligheter om jordens begränsade 

marktillgångar. En hållbar markanvändning är en förutsättning för bevarandet av 

biologisk mångfald, fungerande ekosystem och ekosystemtjänster med mera (SOU 2014). 

Markanvändning innefattar både en tidsmässig och rumslig dimension. I denna studie 

beaktas markanvändningens effekter på marken som resurs, och avser den markareal som 

tillfälligt ockuperas under ett år. Bedömningsmetoden utgår från karaktäriseringsfaktor 1 

för all markanvändning (Guinée et al. 200l). 

 

4.2 Resultat av miljöpåverkansbedömning 
I följande avsnitt presenteras beräknad miljöpåverkan för processerna som ingår i 

produktionskedjan från primärproduktion till fabriksgrind. Slutproduktens förpackning 

inkluderar förutom syltens primärförpackning (glasburk och metallock respektive 

refillförpackning) även en del av sekundär- och tertiärförpackning proportionell till 

primärförpackningen. Eftersom både Orkla Foods och SP Food and Bioscience är särskilt 

intresserade av produkternas klimatpåverkan ges klimatförändring extra fokus.  

 

4.2.1 Hallonsylt 
Miljöpåverkan från tillverkning av hallonsylt redovisas gruppvis utifrån följande 

processer:  

 

 Hallonodling (BA) 

 Förädling och lagerhållning hallon (BA)  

 Förpackningar tidigare led 

 Transport av hallon  

 Socker och citronsyra  

 Förpackningar slutprodukt  

 Fryslagring Hässleholm  

 Tillverkning av sylt, Tollarp.  

 

De primärdata som ingår i respektive process framgår av Tabell 4 och 5. 

 

Resultatet av miljöpåverkansbedömningen av hallonsylt i glas- respektive refill-

förpackning presenteras i Tabell 15. Eftersom sylten är densamma i båda förpackningarna 

beror skillnaderna i påverkan på val av förpackningslösning. För samtliga analyserade 

miljöeffekter beräknas glasburken ge upphov till större påverkan jämfört med 

refillförpackningen. För klimatpåverkan, marknära ozonbildning, försurning och 
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primärenergianvändning beräknas påverkan vara dubbelt så stor för hallonsylt packad i 

glasburk jämfört med hallonsylt packad i refillförpackning.  

 

Tabell 15. Beräknad miljöpåverkan från 1 kg hallonsylt packad i glasburk respektive  

refillförpackning i plast, vid fabriksgrind. 

BERÄKNAD MILJÖPÅVERKAN FRÅN HALLONSYLT  

Miljöeffekt Enhet 
1 kg hallonsylt 
+ glasburk 

1 kg hallonsylt + 
refillförpackning 

Klimatförändring kg CO2-e. 1,2 0,64 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0050 0,0028 

Försurning molc H+-e. 0,010 0,0052 

Övergödning mark molc N-e. 0,047 0,039 

Övergödning sötvatten kg P-e. 2,1E-04 0,00014 

Övergödning hav kg N-e. 0,0071 0,0057 

Primärenergianvändning MJ 17,0 9,6 

Markanvändning m2a 1,1 0,98 

 

 

Beräknad klimatpåverkan från produktion av hallonsylt packad i de respektive 

förpackningarna presenteras i Figur 6. Ett kilo hallonsylt i glasburk beräknas ge upphov 

till totalt 1,2 kg CO2-e., varav slutproduktens förpackning svarar för hälften. För sylt i 

refillförpackning beräknas slutproduktens förpackning stå för 10 procent av den totala 

klimatpåverkan. Även socker och citronsyra samt hallonodling orsakar en betydande del 

av produktens totala klimatpåverkan liksom sylttillverkningen i Tollarp. Förädling och 

fryslagring i Bosnien-Hercegovina och fryslagring i Hässleholm beräknas stå för en näst 

intill obetydlig del av påverkan. För sylt förpackad i refillförpackning i plast beräknas 

socker och citronsyra samt hallonodling orsaka de största utsläppen av växthusgaser 

medan förpackningen beräknas orsaka en mindre andel (10 procent). 

  

 

Figur 6. Klimatpåverkan från produktion av 1 kg hallonsylt, vid fabriksgrind, totalt 1,2 kg CO2-

e./kg sylt i glasburk och 0,64 kg CO2-e./kg sylt i refillförpackning. 
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Figur 7 och 8 presenterar miljöpåverkan från respektive process för hallonsylt i glas- 

respektive refillförpackning. För hallonsylt packad i glasburk (Figur 7) beräknas 

förpackningen orsaka nästan hälften av klimatpåverkan, marknära ozonbildning, 

försurning, övergödning av sötvatten och hav samt primärenergianvändning. Socker och 

citronsyra beräknas stå för 64 procent av markövergödningen samt vara den process som 

tar mest mark i anspråk. Hallonodlingen beräknas orsaka hälften av den marina 

övergödningen samt en betydande påverkan (15-37 procent) på övriga studerade 

miljöeffekter. Förädling och lagerhållning i Bosnien-Hercegovina, transport av frysta 

hallon och fryslagring i Hässleholm beräknas stå för en mycket liten del av den totala 

påverkan. Påverkan från produktionsanläggningen i Tollarp är inte obetydlig men inte 

heller dominerande. Av de miljöeffekter som studerats är klimatförändring och 

primärenergianvändning det som produktionen i Tollarp påverkar mest.  

 

 

 

Figur 7. Påverkan på valda miljöeffekter fördelat på de ingående processerna för produktion av 

hallonsylt förpackad i glasburk, vid fabriksgrind. 

 

För sylten som packas i refillförpackning (Figur 8) står förpackningen för upp till en 

fjärdedel av påverkan på de studerade miljöeffekterna och är därmed mindre dominerande 

jämfört med glasburken. Istället är hallonodling och socker och citronsyra de processer 

som orsakar den största påverkan. För sylten packad i glasburk har fryslagring i 

Hässleholm, förädling och fryslagring i Bosnien-Hercegovina en mycket liten påverkan, 

liksom transport av hallon vilken beräknas stå för upp till 3 procent av påverkan på de 

Klimat
Mark-
nära
ozon

Försur-
ning

mark söt-
vatten

hav
Primär
-energi

Mark-
anv.

Förpackningar slutprodukt 51% 50% 53% 19% 41% 41% 52% 33%

Tillverkning av sylt, Tollarp 8% 2% 2% 1% 3% 2% 14% 1%

Frysagring, Hässleholm 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Socker och citronsyra 20% 12% 21% 64% 7% 8% 14% 37%

Transport av hallon 1% 2% 1% 1% 0% 0% 1% 0%

Förpackningar tidigare led 2% 1% 2% 0% 11% 1% 1% 2%

Fryslagring hallon (BA) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hallonodling (BA) 18% 32% 21% 15% 37% 48% 15% 28%
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studerade miljöeffekterna. Produktionsanläggningen i Tollarp beräknas stå för en 

fjärdedel av primärenergianvändningen och 15 procent av klimatpåverkan.  

 

 

 

Figur 8. Påverkan på valda miljöeffekter fördelat på de ingående processerna för produktion 

av hallonsylt i refillförpackning, vid fabriksgrind. 

 

 

4.2.2 Lingonsylt 
Miljöpåverkan från tillverkning av lingonsylt redovisas gruppvis utifrån följande 

processer: 

 

 Transport av arbetskraft 

 Transport under bärplockning  

 Rensning och fryslagring  

 Transport av lingon  

 Lagerhållning Hässleholm  

 Socker och citronsyra  

 Förpackningar tidigare led  

 Förpackningar slutprodukt 

 Tillverkning sylt, Tollarp.  

 

De primärdata som ingår i respektive process framgår Tabell 7, 8 och 9. 

 

Beräknad påverkan på valda påverkanskategorier för 1 kg lingonsylt i glasburk med 

metallock vid fabriksgrind redovisas i Tabell 16. Markanvändning har inte inkluderats i 

Klimat
Mark-
nära
ozon

Försur-
ning

mark söt-
vatten

hav
Primär-
energi

Mark-
anv.

Förpackningar slutprodukt 10% 10% 8% 2% 12% 28% 15% 25%

Tillverkning sylt, Tollarp 15% 4% 4% 1% 5% 2% 26% 1%

Fryslagring, Hässleholm 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Socker och citronsyra 36% 21% 42% 78% 10% 9% 25% 41%

Transport av hallon 3% 3% 2% 1% 1% 1% 3% 0%

Förpackningar tidigare led 3% 2% 5% 1% 16% 1% 2% 2%

Fryslagring hallon (BA) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Hallonodling (BA) 33% 58% 40% 18% 56% 59% 27% 31%
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analysen av lingonsylt eftersom primärdata för de markarealer som nyttjas vid 

lingonplockningen saknas.  

 

Tabell 16. Beräknad påverkan för 1 kg lingonsylt i glasburk, vid industrigrind. 

BERÄKNAD MILJÖPÅVERKAN FRÅN LINGONSYLT 

Miljöeffekt Enhet 
1 kg lingonsylt + 
glasförpackning 

Klimatförändring kg CO2-e. 1,1 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0039 

Försurning molc H+-e. 0,0081 

Övergödning mark molc N-e. 0,039 

Övergödning vatten kg P-e. 0,00015 

Övergödning hav kg N-e. 0,0046 

Primärenergianvändning MJ 23,0 

 
 

Av lingonsyltens totala klimatpåverkan (Figur 9) beräknas nästan hälften orsakas av 

slutproduktens förpackning. Efter förpackningen beräknas socker och citronsyra, 

transport av arbetskraft samt tillverkning av sylt i Tollarp vara de processer som medför 

störst klimatpåverkan. Fryslagring av lingon i Hässleholm liksom slutproduktens 

förpackning beräknas ur ett helhetsperspektiv endast orsaka en mycket liten påverkan.  

 

 

 

Figur 9. Beräknad miljöpåverkan från 1 kg lingonsylt i glasburk, vid fabriksgrind. Totalt beräknas 

klimatpåverkan uppgå till 1,1 kg CO2-e. 

 

Fördelningen av miljöpåverkan i relation till livscykelns processer redovisas i Figur 10. 

Glasburken dominerar påverkan på samtliga studerade miljöeffekter förutom övergödning 

av mark, för vilken socker och citronsyra beräknas står för 70 procent av påverkan. Efter 

slutproduktens förpackning är socker och citronsyra, rensning och fryslagring i norra 

Sverige samt transport av arbetskraft de aktiviteter som orsakar den största påverkan. 

Förpackningar i tidigare led, lagerhållning i Hässleholm och transport av plockade lingon 
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har totalt sett en mycket liten påverkan. Tillverkningen i Tollarp beräknas stå för omkring 

10 procent av produktens totala klimatpåverkan och primärenergianvändning.  

 

 

Figur 10. Fördelning av påverkan på respektive miljöpåverkanskategori från de olika 

produktionsstegen för lingonsylt i glasförpackning, vid fabriksgrind. 

 

4.2.3 Äppelmos 
Miljöpåverkan från tillverkning av äppelmos redovisas gruppvis utifrån följande 

processer: 

 Odling av äpple (SE resp. HU) 

 Transport av äpple (SE) resp. äpple och pulp (HU) 

 Tillverkning av aseptisk pulp (HU) 

 Förpackningar uppströms 

 Socker och citronsyra 

 Tillverkning äppelmos, Tollarp 

 Förpackningar slutprodukt. 

 

De primärdata som miljöpåverkansbedömningen baseras på redovisas i Tabell 11 och 12 

(svenska färska äpplen) samt Tabell 12 och 14 (aseptisk pulp). Resultatet av miljö-

påverkansbedömningen för de båda äppelmosvarianterna presenteras i Tabell 17. 

Skillnaderna mellan de båda varianterna är små, men äppelmos av aseptsik pulp från 

Klimat
Mark-
nära
ozon

Försur-
ning

mark söt-
vatten

hav
Primär
energi

Förpackningar slutprodukt 44% 53% 54% 19% 54% 63% 34%

Tillverkning sylt, Tollarp 9% 3% 2% 1% 5% 3% 11%

Förpackningar tidigare led 1% 1% 0% 0% 2% 1% 1%

Socker och citronsyra 19% 13% 24% 70% 9% 11% 10%

Lagerhållning, Hässleholm 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Transport av lingon 2% 3% 1% 1% 1% 1% 1%

Rensning och fryslagring,
norra Sverige

6% 7% 5% 3% 13% 15% 28%

Transport, bärplockning 6% 5% 3% 1% 9% 2% 5%

Transport av arbetskraft 14% 16% 9% 6% 8% 5% 10%
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Ungern beräknas orsaka något större påverkan för samtliga analyserade miljöeffekter, 

med undantag för marknära ozonbildning vilket beräknas vara densamma för de båda 

varianterna.  

 

Tabell 17. Miljöpåverkan från tillverkning av 1 kg äppelmos av svenska färska äpplen  

respektive aseptisk äppelpulp från Ungern, vid fabriksgrind. 

BERÄKNAD MILJÖPÅVERKAN FRÅN 1 KG ÄPPELMOS, MED GLASFÖRPACKNING 

Miljöeffekt Enhet 
Äppelmos (svenska 
färska äpplen) 

Äppelmos (aseptisk 
pulp, Ungern) 

Klimatförändring kg CO2-e. 0,90 1,1 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0036 0,0036 

Försurning molc H+-e. 0,0072 0,0076 

Övergödning mark molc N-e. 0,028 0,027 

Övergödning vatten kg P-e. 0,00012 0,00017 

Övergödning hav kg N-e. 0,0066 0,0070 

Primärenergianvändning MJ 14,2 17,4 

Markanvändning m2a 0,84 0,80 

 

Av den klimatpåverkan som äppelmoset ger upphov till beräknas drygt hälften orsakas av 

slutprodukternas förpackning (Figur 11). Även socker och citronsyra, äppelmos-

tillverkning, äppelodling, samt i den ungerska varianten även tillverkning av aseptisk pulp 

beräknas orsaka betydande växthusgasutsläpp. Observera att samma primärdata för 

tillverkning av äppelmos i Tollarp har antagits för de båda varianterna varför 

klimatpåverkan från anläggningen i Tollarp inte skiljer sig åt mellan de båda varianterna. 

Transport av färska äpplen och uppströms förpackningar beräknas orsaka mycket liten 

klimatpåverkan för den svenska äppelmosvarianten, medan denna påverkan är flera 

gånger högre för den ungerska varianten.  

 

 

Figur 11. Klimatpåverkan från 1 kg äppelmos tillverkad av aseptisk pulp respektive färska svenska 

äpplen, i glasförpackning, vid fabriksgrind. Totalt 0,9 kg CO2-e. per kg äppelmos av färska 

svenska äpplen och 1,1 kg CO2-e. per kg äppelmos tillverkad av aseptisk pulp från Ungern.  
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4.2.3.1 Äppelmos av färska svenska äpplen 
Beräknad fördelning av miljöpåverkan från respektive del av livscykeln för tillverkning 

av äppelmos av färska svenska äpplen packad i glasförpackning presenteras i  

 

Figur 12. Slutproduktens förpackning dominerar miljöpåverkan för samtliga studerade 

miljöeffekter förutom övergödning av mark för vilken socker och citronsyra beräknas 

orsaka drygt hälften av påverkan, samt marin övergödning för vilken slutproduktens 

förpackning och äppelodlingen tillsammans beräknas stå för drygt 90 procent. Förutom 

slutproduktens förpackning beräknas socker och citronsyra, odling av äpple och 

tillverkning av äppelmos i Tollarp stå för den största påverkan. För produktionen i Tollarp 

beräknas primärenergianvändning och klimatpåverkan påverkas mest. Transport av äpple 

har mycket liten påverkan. Påverkan från förädling av de svenska färska äpplena 

motsvarande den ungerska pulptillverkningen har inte kunnat analyseras som en egen 

process eftersom resursanvändningen i Tollarp inte gått att härleda till specifika processer. 

Denna ingår istället i den sammanlagda påverkan från produktion i Tollarp och är jämt 

fördelad på samtliga produkter som tillverkas i anläggningen.  

 

 

 

 

Figur 12. Miljöpåverkan från äppelmos tillverkad av färska svenska äpplen, i glasförpackning, 

fördelad på steg i livscykeln. 

 

4.2.3.2 Äppelmos av aseptisk pulp från Ungern 
Beräknad fördelning av miljöpåverkan från respektive del av livscykeln för tillverkning 

av äppelmos av aseptisk pulp från Ungern, packad i glasförpackning, presenteras i Figur 

13. Påverkan på analyserade miljöeffekter domineras av slutproduktens förpackning. 

Klimat
Mark-
nära
ozon

Försur
ning

mark söt-
vatten

hav
Primär
energi

Mark-
anv.

Förpackningar slutprodukt 59% 62% 65% 28% 68% 47% 59% 43%

Tillverkning mos, Tollarp 11% 3% 3% 1% 6% 2% 17% 1%

Socker och citronsyra 16% 11% 19% 56% 12% 5% 11% 25%

Förpackningar uppströms* 1%

Tillverkning pulp**

Transport av äpplen 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Äppelodling, SE 12% 24% 13% 14% 14% 46% 11% 30%
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80%

100%

Övergödning 

* Sekundärdata för uppströms förpackning (SRS-back) innehåller endast data för klimat-påverkan.  
** Primärdata för tillverkning av färsk pulp saknas då resursanvändningen vid produktion i Tollarp 
inte gått att härleda till respektive produktionsprocess. 
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Efter slutproduktens förpackning är socker och citronsyra samt äppelodling de processer 

som beräknas orsaka störst påverkan. Förpackningar i tidigare led och transport av äpplen 

och aseptisk pulp har liten betydelse, men procentuellt sett något större påverkan jämfört 

med motsvarande processer för den svenska varianten. För tillverkning av mos i Tollarp 

är primärenergianvändning och klimatförändring de miljöeffekter som påverkas mest. 

 

Figur 13. Miljöpåverkan från äppelmos tillverkad av aseptisk äppelpulp från Ungern, i 

glasförpackning, fördelad på steg i livscykeln. 

  

Klimat
Mark-
nära
ozon

Försur
ning

mark söt-
vatten

hav
Primär
energi

Mark-
anv.

Förpackningar slutprodukt 49% 62% 62% 29% 49% 44% 48% 45%

Tillverkning mos, Tollarp 9% 3% 3% 1% 4% 2% 14% 1%

Socker och citronsyra 13% 11% 18% 58% 9% 5% 9% 26%

Förpackningar uppströms 4% 3% 2% 1% 1% 1% 3% 0%

Tillverkning aseptisk pulp, HU 15% 8% 4% 3% 7% 2% 16% 0%

Transport av äpple/pulp 2% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 0%

Äppelodling, HU 8% 9% 10% 6% 29% 47% 7% 26%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Övergödning 
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5 Tolkning 
I detta avsnitt diskuteras resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar. De olika 

processer eller delar av livscykeln som resultatet presenterades och diskuteras utifrån 

(”odling av hallon”, ”fryslagring i Hässleholm” etc.) är subjektiva grupperingar. 

Grupperingen hade kunnat göras på andra sätt, vilket troligtvis hade lett till ett något 

annorlunda resultat. Slutsatserna hade dock troligtvis blivit desamma. 

5.1 Miljöpåverkan från syltproduktion 
De studerade syltproduktionerna påverkar de analyserade miljöeffekterna i varierad 

utsträckning. Även om syftet med denna studie inte var att jämföra miljöpåverkan från de 

olika sylterna antyder studien att de ur klimatsynpunkt ligger i samma storleksordning.  

Den beräknade klimatpåverkan från hallonsylt, lingonsylt och äppelmos i glasburk (0,9-

1,2 kg CO2-e./kg sylt) ligger inom samma intervall som den mauritiska ananas-

marmeladen vilken beräknades ge upphov till 1,2 kg CO2-e./kg marmelad vid 

fabriksgrind. Även marmeladen var packad i glasburk som beräknades orsaka en stor 

andel, 42 procent, av produktens totala klimatpåverkan (Brenton et al. 2010). Trots att 

marmeladen inte är representativ för svensk sylttillverkning kan konstateras att resultaten 

för de svenska sylterna inte är orimliga.  

Uppdrivning av äppelträd och hallonplantor ingick inte i studien. Enligt Girgenti et al. 

(2013) var dock uppdrivning av hallonplantor vid hallonodling i norra Italien något som 

hade betydelse för hallonens totala klimatpåverkan och energianvändning, speciellt 

plastanvändning samt tillverkning och transport av det substrat som plantorna växte i. 

Plantorna skördades under tio år innan de ersattes med nya (Girgenti et al. 2013). Detta 

kan anses jämförbart med de bosniska odlingarna vars plantor skördades under 12 år. 

Eftersom uppdrivningen av plantor hade betydelse för de italienska hallonen är det troligt 

att det har betydelse även för de bosniska hallonen och att den egentliga påverkan därmed 

är högre än den beräknade. Det kan inte utselutas att detsamma gäller även för odling av 

äpple.  

5.2 Syltförpackningens betydelse 
Valet av slutproduktens primärförpackning har stor betydelse för produkternas totala 

miljöpåverkan. Hallonsylt i glasförpackning medför större påverkan på samtliga 

analyserade påverkanskategorier jämfört med samma sylt i refillförpackning (Figur 14). 

För klimatförändring, marknära ozonbildning, försurning, övergödning av sötvatten och 

primärenergianvändning ökar påverkan med mellan 50 och 100 procent för sylt i glasburk 

jämfört med refillförpackning. Förpackningsmaterialet betydelse för syltens totala 

miljöpåverkan förväntas vara i samma storleksordning även för lingonsylt och äppelmos.  
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Figur 14. Miljöpåverkan från hallonsylt packad i glasburk i relation till  

samma sylt i refillförpackning, med refillförpackningen som referens 

. 

För glasförpackning kan den största delen (88 procent) av primärförpackningens 

klimatpåverkan härledas till själva glasburken medan metallock och transport av 

förpackningsmaterial till Tollarp svarar för 8 respektive 4 procent. För övriga analyserade 

miljöeffekter är förhållandet ungefär detsamma. Sekundärdata som använts för glas- och 

refillförpackningen är hämtad från Ecoinvent (Weidema et al. 2013). Per kilo material 

medför plastförpackningen större påverkan jämfört med glasburken för samtliga 

miljöeffekter som ingått i studien förutom markanvändning, som är betydligt större för 

glaset jämfört med plasten. Däremot krävs betydligt mer förpackningsmaterial om sylten 

packas i glasburk jämfört med refillförpackning vilket förklarar glasburkens betydligt 

större miljöpåverkan. För 1 kg hallonsylt används 446 gram glas och 28 gram metall 

vilket kan jämföras med 8 gram plast om sylten istället för glasburk packas i 

refillförpackning. Utöver den större mängden material som behöver produceras medför 

tyngre förpackningar även tyngre in- och uttransporter, uttransporter är dock en aspekt 

som inte ryms inom systemgränserna för denna studie. Den förhållandevis lilla mängden 

material i relation till packad produkt i tidigare led utgör en stor del av förklaringen till 

varför dessa uppströms förpackningar har betydligt mindre betydelse för produkternas 

totala miljöpåverkan jämfört med syltens primärförpackning. 

 

5.3 Processernas olika betydelse 
Efter glasburken är odling av äpple och hallon samt socker och citronsyra det som orsakar 

störst miljöpåverkan. Av socker och citronsyra står odling av sockerbetor för den största 

påverkan, särskilt stor är dess bidrag till övergödning av mark. Inom odlingen är 

användning av diesel och mineralgödsel det som generellt bidrar mest. För lingonsylt vars 

bärråvara växer vilt är socker och citronsyra tillsammans med rensning och fryslagring av 

lingon i norra Sverige de processer som efter glasburken beräknas påverka mest.  

 

Transporter av frysta bär medför ur ett helhetsperspektiv endast en mycket liten påverkan 

på samtliga analyserade miljöeffekter. Även lagerhållning av frysta bär i Hässleholm och 

fryslagring av hallon i Bosnien-Hercegovina står för en mycket liten del av den totala 

påverkan. Rensning och fryslagring av lingon i norra Sverige beräknas däremot stå för 28 

procent av den totala primärenergianvändningen och 13 respektive 15 procent av 

övergödning av sötvatten respektive hav. Enligt primärdata som analysen baseras på 

används för fryslagring 0,042 kWh el/kg hallon och 1,75 kWh el/kg lingon (infrysning 
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och fryslagring) och 0,1 kWh/kg lingon (rensning). Det är okänt om energi för rensning 

av hallonen är inkluderad liksom hur stor viktförlusten vid rensning av hallon är, men det 

kan antas att viktförlusten är mindre för hallon jämfört med lingon då lingonen plockas 

med bärplockarredskap medan hallonen plockas för hand. Dessa osäkerheter antas dock 

inte vara tillräckligt stora för att förklara den stora skillnaden i energianvändning för 

hallon respektive lingon. I och med de stora skillnaderna mellan energianvändning för 

fryslagring finns anledning till vidare studier. Osäkerheter i primärdata förekommer då 

primärdata delvis baserats på uppskattningar och beräkningar. Vidare studier behöver 

göras för att undersöka vad olikheterna beror på. Eftersom varken fryslagring av bär i 

Hässleholm eller fryslagring av hallon i Bosnien-Hercegovina beräknas medföra någon 

betydande påverkan går det inte att utesluta att primärdata för fryslagring av lingon i 

norra Sverige är räknade för högt. I annat fall borde energianvändningen för infrysning 

och fryslagring av lingon ses över och åtgärder för minskad energianvändning vidtas.  

 

Även förpackningsmaterial i tidigare led beräknas generellt sett endast orsaka en liten del 

av den totala påverkan, med undantag för äppelmos av aseptisk pulp för vilket metallfatet 

som pulpen packas i har större betydelse. Detta diskuteras vidare i samband med 

jämförelse mellan de båda äppelmosvarianterna nedan.  

 

5.4 Olika äppelmos men liknande miljöpåverkan 
Utifrån en jämförelse mellan de båda varianterna av äppelmos kan konstateras att 

skillnaderna mellan miljöpåverkan från de båda varianterna är relativt små. Samtidigt 

skiljer sig både omfattning och kvalitet på de inventerad data för de olika varianterna 

innebär att resultaten är osäkra. Därmed går det inte att dra några säkra slutsatser 

angående hur miljöpåverkan från de båda varianterna skiljer sig åt. För att med större 

säkerhet kunna påvisa skillnader mellan då båda äppelmosvarianterna behöver ytterligare 

studier göras med en högre noggrannhet i datainventeringen. Trots det följer en analys av 

det resultat som studien ändå lett fram till.  

 
En jämförelse av beräknad påverkan från de båda äppelmosvarianterna görs i Figur 15. 

Enligt denna är övergödning av sötvatten, klimatförändring och primärenergianvändning 

de miljöeffekter där skillnaderna mellan de båda varianterna beräknas vara störst, i alla 

tre fall är det äppelmoset av aseptisk pulp som beräknas orsaka den större påverkan. För 

övergödning av mark och markanvändning beräknas den ungerska varianten medföra 

något mindre påverkan. 
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Figur 15. Miljöpåverkan från äppelmos tillverkad av aseptisk äppelpulp från Ungern i 

relation till äppelmos av färska svenska äpplen, med den svenska varianten som referens. 

 

Största skillnaden mellan de båda äppelmosvarianterna är för övergödning av sötvatten 

vilket mäts i kg fosforekvivalenter. Enligt uppgift från äppelodlare i Ungern används 170 

kg fosfor per ha vilket är betydligt mer än de 10 kg fosfor som de svenska äppelodlarna 

uppgav att de använde. Detta motsvarar 5,7 respektive 0,4 kg P/ton skördade äpplen. 

Äppelodlaren i Ungern har bekräftat att mängden fosfor stämmer. Enligt sakkunnig vid 

Institutet för jordbruks- och miljöteknik är det i vissa länder vanligt att mängden fosfor 

anges som fosfor i förening med syre, P2O5, i stället för ren fosfor (Ptot) vilket 

efterfrågades vid inventeringen. 170 kg P2O5 motsvarar 74 kg Ptot, det vill säga betydligt 

mindre än 170 kg men fortfarande betydligt mer än de 10 kg fosfor som användes inom 

de svenska odlingarna. I fall att den faktiska mängden Ptot istället uppgått till 74 kg hade 

påverkan på övergödning av hav och sötvatten beräknats vara något mindre liksom 

försurning och marknära ozonbildning (Tabell 18). Även om inventerade data avsåg P2O5 

och mängden fosfor som Ptot var mindre än hälften kvarstår en tydlig skillnad mellan den 

svenska och ungerska mosvariantens med avseende på övergödning av sötvatten. 

 

Tabell 18. Beräknad påverkan från 1 kg äppelmos av aseptisk pulp, med äpplen odlade med olika 

mängd fosforgödsel. 170 kg P2O5 motsvarar 74 kg Ptot. Kolumnen längst till höger anger påverkan 

från äppelmos av äpplen odlade med 170 kg P2O5 som procent av påverkan från äppelmos av 

äpplen odlade med 170 kg Ptot.  

Miljöeffekt Enhet 
Äppelmos HU 
(170 kg Ptot) 

Äppelmos HU 
(170 kg P2O5) 

Äppelmos HU 
(170 kg P2O5)  

Klimatförändring kg CO2-e. 1,1 1,1 100 % 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0036 0,0035 99 % 

Försurning molc H+-e. 0,0076 0,0074 98 % 

Övergödning mark molc N-e. 0,027 0,027 99 % 

Övergödning sötvatten kg P-e. 0,00017 0,00016 94 % 

Övergödning hav kg N-e. 0,0070 0,0067 97 % 

Primärenergianvändning MJ 17 17 100 % 

Markanvändning m2a 0,8 0,8 100 % 
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Efter övergödning av sötvatten var klimatpåverkan och primärenergianvändning de 

miljöeffekter där påverkan skiljde sig åt mellan de båda varianterna. Figur 16 visar 

utsläpp av klimatgaser fördelat på steg i livscykeln för tillverkning av de båda 

mosvarianterna. Påverkan skiljer sig vid odling av äpple, transport av äpple/pulp, 

tillverkning av aseptisk pulp och uppströms förpackningar.  

 

 

 

Figur 16. Klimatpåverkan från produktion av 1 kg äppelmos i glasburk, vid industrigrind. Totalt 

0,9 kg CO2-e. per kg mos av svenska äpplen och 1,1 kg CO2-e. per kg mos av aseptisk äppelpulp 

från Ungern. 

  

Utmärkande är klimatpåverkan från tillverkning av aseptisk pulp som är relativt stor för 

den ungerska varianten men helt saknas för den svenska. Eftersom resursanvändningen 

vid anläggningen i Tollarp inte kunnat härledas till respektive produktionsprocess har all 

sylt och mos tillskrivits lika stor andel av den totala påverkan från produktionen i Tollarp. 

Detta är troligtvis inte ett korrekt antagande då de färska svenska äpplena torde tillskrivas 

en större andel av den totala påverkan från produktionen i Tollarp jämfört med den 

ungerska mosvarianten, eftersom de färska äpplena behöver förädlas innan de kan 

användas, till skillnad från den aseptiska pulpen som är färdig för användning.  

 

Vidare skiljer sig påverkan från äppelodlingarna. Klimatpåverkan från de svenska 

odlingarna beräknas vara större jämfört med de ungerska. Snittskörden beräknas vara 

något större vid de ungerska odlingarna jämfört med de svenska (30 resp. 25 ton/ha), 

medan svinnet är större vid de svenska (5 procent) jämfört med de ungerska odlingarna 

som inte angett något svinn. Huruvida detta stämmer kan ifrågasättas, under 

bedömningen förutsattes dock att uppgiften var riktig. Hade analysen baserats på ett visst 

svinn även från de ungerska odlingarna hade miljöpåverkan från dessa blivit något större.  

 

Vidare är användningen av mineralgödsel och bekämpningsmedel större i Ungern jämfört 

med Sverige, mest utmärker sig mängden kaliumgödning och pesticider. Medan 1 kg 

pesticider/ha används vid de svenska odlingarna (enligt kalkyl från Jordbruksverket 2013) 

är motsvarande mängd 40 kg/ha för de ungerska odlingarna. Att samtliga svenska 

odlingar är IP-certifierade kan ha betydelse, men på grund av varierad datakvalitet bör 

pesticidanvändningen i Ungern utredas ytterligare innan säkra slutsatser kan dras. Genom 

en känslighetsanalys konstateras dock att den stora mängden pesticider inte har någon 

avgörande påverkan för undersökta miljöeffekter. (Hade toxicitet ingått i analysen hade 

troligtvis den stora mängden pesticider haft större betydelse). Resultatet av känslighets-
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anslysen presenteras i Tabell 19. Vattenanvändningen är betydligt större i Sverige (798 

m
3
/ha) jämfört med Ungern (310 m

3
/ha), liksom användningen av energi (150 kWh el/ton 

svenska äpplen jämfört med 39 kWh el och 52 MJ naturgas/ton ungerska äpplen). Den 

högre energianvändningen skulle kunna förklaras av den mer omfattande bevattningen 

vid de svenska odlingarna.  

 

Snittskörden vid de svenska äppelodlingarna uppgick till 25 ton/ha medan de kalkyldata 

som använts för vissa processer representerar odlingar med snittskörd 45 ton/ha. Detta 

kan ha lett till att den miljöpåverkan räknats för högt. 

 

Tabell 19. Pesticidanvändningens betydelse för resultatet av miljöpåverkansbedömning för 

1 kg äppelmos tillverkad av aseptisk pulp, i glasburk, vid fabriksgrind.  

Miljöeffekt Enhet 
Äppelmos HU  
(40 kg pest./ha) 

Äppelmos HU      
(0 kg pest./ha) 

Klimatförändring kg CO2-e. 1,1 1,1 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0036 0,0035 

Försurning molc H+-e. 0,0076 0,0075 

Övergödning mark molc N-e. 0,027 0,027 

Övergödning sötvatten kg P-e. 0,00017 0,00017 

Övergödning hav kg N-e. 0,0070 0,0069 

Primärenergianvändning MJ 17,4 17,3 

Markanvändning m2a 0,80 0,80 

 

 

Att påverkan från uppströms förpackningar var större för den aseptiska pulpen jämfört 

med de färska äpplena beror främst på de metallfat som pulpen packas i för vidare 

transport till Tollarp. Plastbacken som äpplena levereras i bidrar med 8,9*10
-8 

kg CO2-e. 

per kg färdigproducerat mos vilket kan jämföras med metallfatets 4,5*10
-7 

kg, det vill 

säga omkring 5 gånger mer. I detta fall används mer plastmaterial per kg färska äpplen 

jämfört med mängden metallfat per kg pulp. Totalt sett medför metallen ändå större 

påverkan vilket skulle kunna bero på att metallfatet endast används två gånger medan 

plastbacken återanvänds betydligt fler gånger.  

 
Sekundärdata för SRS-back innehåller endast data för påverkan på klimatförändring. En 

back rymmer 11 kg äpplen och beräknas utgöra en mycket liten del av den totala 

klimatpåverkan som äppelmoset av färska äpplen beräknas ge upphov till. Antaget att 

backens bidrag till övriga miljöeffekter är i samma storleksordning borde det inte ha 

någon nämnvärd betydelse för slutresultatet att sekundärdata för övriga miljöeffekter 

saknas för backen.  

 

5.5 Möjligheter till minskad miljöpåverkan 
Genom att förändra förpackningen kan miljöpåverkan minskas, t.ex. genom att ersätta 

glaset med plast eller att undersöka alternativa glasförpackningar, t.ex. så kallat 

”lättviktsglas”. Per kilo material är glasets miljöbelastning mindre jämfört med plastens, 

men så länge glasburken kräver betydligt större materialmängder är plast att föredra. 

Girgenti et al. (2013) ansåg att miljöpåverkan från odling av hallon skulle kunna minskas 

genom att ersätta fossilbaserad plast med biobaserad. Kanske skulle detta kunna vara ett 

framtida alternativ även för syltförpackningen. Utöver mängden material finns dock 

ytterligare aspekter som bör beaktas, så som förpackningens hållbarhet och återvinnings-

möjligheter. Förpackningar som lätt går sönder orsakar t.ex. större matsvinn (AFGC 

2012).  
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Odling av socker, hallon och äpple var andra delar av livscykeln som orsakade betydande 

påverkan på flera av de analyserade miljöeffekterna. Tillverkning och användning av 

mineralgödsel, diesel och el är det som beräknas ha störst betydelse för odlingarnas 

miljöpåverkan. Genom att byta ut konventionellt mineralgödsel till klimatcertifierad 

BAT-gödsel (Best Available Technique) och inte använda mer gödsel än nödvändigt kan 

miljöpåverkan från odlingarna minska. Genom att se över effektiviteten vid 

drivmedelsanvändning, t.ex. genom färre antal jordarbetningar, bränslesnålare körteknik 

etc. skulle påverkan kunna minska ytterligare. Andra möjligheter kan vara ersätta fossila 

bränslen med förnybara. 

 

Energianvändning för rensning och infrysning av lingon behöver utredas ytterligare. Om 

primärdata för energianvändningen stämmer borde det finnas stor potential att minska 

energianvändningen för fryslagring av lingon och därmed minska den totala 

miljöpåverkan från produktion av lingonsylt. 

 

Även om energianvändning och transporter inte är det som påverkar mest ur ett 

helhetperspektiv kan möjligheterna att ersätta fossil med förnybar energi undersökas. 

Kanske skulle det vara en relativt enkel åtgärd att byta ut energi vid produktions-

anläggningarna i Tollarp och Ungern mot energi från förnybara energikällor. Eftersom en 

stor del av energin som används för tillverkning av aseptisk pulp i Ungern kommer från 

naturgas skulle troligen den negativa miljöpåverkan från denna process kunna minskas. 

Eftersom produktionsanläggningens syltlinje i Tollarp byggdes om under 2015 har 

troligtvis miljöpåverkan från tillverkningsprocessen förändrats. Detta kan ha lett till att 

miljöpåverkan från anläggningen i Tollarp numera är lägre jämfört med 2014, som denna 

studies data representerar.  

 

Vidare kan möjligheten till alternativ förpackning av den ungerska äppelpulpen utredas. 

Alternativt undersöka om förpackningen kan användas fler gånger innan den lämnas för 

återvinning.  

 

5.6 Transport av arbetskraft vid plockning av lingon 
Enligt Milà i Canals et al. (2008) kan miljöpåverkan till följd av transport av 

säsongsarbetare medföra en betydande påverkan vid odling av grönsaker. Detta bekräftas 

i denna studie även gälla för plockning av vilda bär. Långväga transport av tillfälligt 

anställd arbetskraft, i detta fall tur och retur med flyg från Thailand och minibuss från 

östra Europa, visade sig vara av betydelse för lingonsyltens totala miljöpåverkan. Att 

resultatet skiljer sig från flygtransport av säsongsanställd arbetskraft inom odling av 

kiwifrukt på Nya Zealand, där resornas påverkan var försumbar (Mithraratne et al. 2010) 

kan bero på att kiwifrukt odlas med intensiva metoder (Mithraratne et al. 2010) medan 

tillväxten av vilda lingon sker utan insatser. I och med att bärplockarnas transporter 

visade sig ha betydelse för lingosyltens totala miljöpåverkan bör transport av arbetskraft 

inkluderas vid livscykelanalys av vilda bär. 
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6 Slutsatser 
Livscykelanalys av 1 kg hallonsylt, lingonsylt och äppelmos med förpackning har lett 

fram till följande slutsatser. 

Sylttillverkningen beräknas ge upphov till miljöpåverkan enligt Tabell 20. Då primärdata 

varit av varierad kvalitet bör resultatet tolkas med viss försiktighet. Energianvändning för 

rensning och fryslagring av lingon i norra Sverige behöver utredas ytterligare liksom 

skillnaderna mellan de båda äppelmosvarianterna. 

Tabell 20. Miljöpåverkan från produktion av 1 kg hallonsylt, lingonsylt och äppelmos med 

förpackning vid fabriksgrind. Markanvändning har inte analyserats för lingonsylt eftersom 

primärdata saknats. 

    Hallonsylt Lingonsylt Äppelmos, glasburk 

 Miljöeffekt Enhet glasburk refill glasburk 
färska 
äpplen, SE 

aseptisk 
pulp, HU 

Klimatförändring kg CO2-e. 1,2 0,64 1,1 0,90 1,1 

Marknära ozonbildning kg NMVOC-e. 0,0050 0,0028 0,0039 0,0036 0,0036 

Försurning molc H
+
-e. 0,010 0,0052 0,0081 0,0072 0,0076 

Övergödning mark molc N-e. 0,047 0,039 0,039 0,028 0,027 

Övergödning sötvatten kg P-e. 0,00021 0,00014 0,00015 0,00012 0,00017 

Övergödning hav kg N-e. 0,0071 0,0057 0,0046 0,0066 0,0070 

Primärenergianvändning MJ 17,0 9,6 23,0 14,2 17,4 

Markanvändning m2a 1,1 0,98 - 0,84 0,80 

 

Förpackningen har stor betydelser för produktens totala miljöpåverkan. Hallonsylt i 

glasburk medför större påverkan på samtliga studerade miljöeffekter jämfört med samma 

sylt i refillförpackning av plast. För klimatpåverkan, marknära ozonbildning, försurning 

och primärenergianvändning är påverkan uppemot den dubbla. Detta beror på att 

mängden förpackningsmaterial är många gånger större för glasburken jämfört med 

plastförpackningen.  

 

Utöver glasförpackningen som sammantaget svarar för den största påverkan är 

primärproduktion av socker, hallon och äpple det som har störst påverkan för syltens 

totala miljöpåverkan. Sylttillverkning, refillförpackning och transport av arbetskraft för 

plockning av lingon medför mindre påverkan. Transport av frysta bär och färska äpplen, 

fryslagring av bär och förpackningar i tidigare produktionsled svarar för en mycket liten 

del av produkternas totala påverkan, förutom lokal fryslagring av lingon vilket behöver 

undersökas ytterligare samt metallfat för aseptisk pulp vars påverkan inte är obetydlig. 

 

Genom att minska mängden material i syltens primärförpackning, att använda 

klimatcertifierad gödsel vid odling av socker, hallon och äpple samt minskad användning 

av fossila energikällor utmed hela livscykeln skulle syltens totala miljöpåverkan kunna 

minskas. 

 

Inga tydliga skillnader mellan miljöpåverkan från äppelmos av färska svenska äpplen och 

äppelmos av aseptisk pulp från Ungern har kunnat påvisas. Små skillnader och osäkra 

primärdata gör att ytterligare studier behövs för att tydligare skillnader ska kunna påvisas. 

 

Transport av arbetskraft via flyg och bil för lingonplockning har betydelse för 

lingonsyltens totala miljöpåverkan och bör därför inkluderas vid livscykelanalys av vilda 

bär. Störst påverkan har transport av arbetskraft på klimat och marknära ozonbildning. 
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