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Sammanfattning 
Enkla Kassen beskriver sig själva som ett impact-bolag som förenklar och tillgängliggör hållbar 
livsstil. Just nu använder de matkassemodellen för att ta bort så många barriärer som möjligt för att 
laga mer växtbaserad mat i vardagen med mindre matsvinn. Syftet med detta är att påverka sina 
kunder, och människor omkring dem, att äta mer växtbaserad kost, för att bidra till minskad miljö- 
och klimatpåverkan.  

Inom projektet utvecklade IVL tillsammans med Enkla Kassen en metod för att beräkna 
klimatnyttan med Enkla Kassen. Det första steget var att ta fram ett verktyg för att beräkna 
klimatpåverkan från Enkla Kassens nuvarande tre kassar, baserat på ingredienserna i kassarna. 
Detta gjordes med hjälp av ”Klimatkontot”, en online-kalkylator som drivs av IVL där 
privatpersoner kan beräkna klimatpåverkan av sin egen konsumtion. Klimatpåverkan från maten i 
Enkla Kassen uppskattades till 4,5 kg CO2-ekv per kasse eller motsvarande 537 kg CO2-ekv per 
person och år (baserat på att man äter 2 300 kcal/dag).  

Det andra steget var att utveckla en enkätundersökning för att mäta kundens diet innan de började 
med Enkla Kassen. Klimatpåverkan för respektive diet beräknades för att kunna jämföras med 
klimatpåverkan av maten i Enkla Kassen. På så sätt går det att beräkna den minskade 
klimatpåverkan av att kunderna byter delar av sin nuvarande diet till Enkla Kassen. I en första 
enkät till kunderna (enkäten angav de flesta (91 %) att de inte åt en vegansk kost innan de började 
med Enkla Kassen (svarsfrekvens 58 %)). Det tyder på att det finns en klimatnytta av Enkla Kassen 
i den nuvarande kundpopulationen. 

Ett tredje steg i projektet var att utföra känslighetsanalyser för klimatberäkningen av 
ingredienserna i Enkla Kassen. Jordbruket står generellt för den dominerande delen av matens 
klimatpåverkan, vilket gäller både vegetariska och animaliska produkter, men det finns undantag 
där exempelvis transporten kan vara av betydande storlek. I känslighetsanalyserna antogs att 
klimatutsläpp från nedströms transporter samt förpackningar ej var inkluderade i klimatpåverkan 
för matvarorna. Sedan beräknades värsta-scenrior för dessa utsläpp och adderades till matvarornas 
påverkan, vilket minimerar risken för att påverkan underskattas. Känslighetsanalyserna visade att 
även under dessa antaganden var klimatpåverkan från maten i Enkla Kassen betydligt lägre än 
påverkan från genomsnittlig svensk kost. 

Resultaten från projektet möjliggör för Enkla Kassen att kunna beräkna och kommunicera sina 
kunders, potentiellt, minskade klimatpåverkan utifrån vad de hade för kost innan de började med 
Enkla Kassen, samt att Enkla Kassen kan beräkna klimatpåverkan från nya recept och matkassar i 
framtiden.  
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Bakgrund och syfte 
Projektet omfattar 150 000 SEK vilket betalas från projektet Grön BoStad Stockholm som är 
finansierat av europeiska regionala utvecklingsfonden. Utförare av projektet har varit IVL Svenska 
Miljöinstitutet. 

Enkla Kassen beskriver sig själva som ett impact-bolag som förenklar och tillgängliggör hållbar 
livsstil, och där impact är viktigare än vinst.  I strävan mot en mer hållbar utveckling ser dem sig 
som en katalysator för att bidra till att transformera det konventionella matsystemet till att bli mer 
ekologiskt hållbart. Just nu sker det med två fokusområden, att driva på skiftet till mer växtbaserad 
kost och att minska matsvinnet. Förenklingen sker just nu genom att använda en enkel variant på 
matkasse-modellen för att ta bort så många barriärer som möjligt för att laga mer växtbaserad mat i 
vardagen med mindre matsvinn. Hållbar livsstil tillgängliggörs genom en stor geografisk räckvidd 
(når 6,5 miljoner med hemleverans från Malmö i söder till Boden i norr) och en prisnivå som de 
flesta har råd med. Därmed hoppas Enkla Kassen även kunna nå målgrupper bortom de medvetna 
konsumenter som är villiga att betala ett högre pris för hållbara produkter och på så sätt påverka 
fler människor. Syftet med projektet är att hjälpa Enkla Kassen att beräkna klimatpåverkan från 
sina matkassar samt vilken påverkan de har på samhället genom att deras kunder ändrar sin kost. 
Genom att kunna beräkna vilken påverkan de har så kan de kommunicera detta till sina kunder 
och andra relevanta intressenter samt bidra med data till samhället om klimateffekten av ändrad 
kosthållning.  
 
Projektet bidrar också till att Enkla Kassen bättre förstår hur deras impact-modell fungerar, genom 
att få en ökad förståelse för vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid klimatberäkningar 
och hur resultatet påverkas vid förenklingar, samt hur deras innehållkan justeras för att 
åstadkomma större klimatnytta. Dessutom hjälper lärdomarna från projektet Enkla Kassen att 
kunna besvara frågor från sina existerande och potentiella kunder om klimatpåverkan från olika 
delar av produkten, såsom transporter och förpackningar.   
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Projektmål 
Arbetssättet bestod av att IVL och Enkla Kassen hade återkommande gemensamma videomöten 
där både huvudmål, som hade definierats vid projektets början, samt ett antal sidomål, som hade 
koppling till Enkla Kassens klimatpåverkan eller impact diskuterades. 

Huvudmål 
• Att möjliggöra för Enkla Kassen att beräkna vilken skillnad i klimatnytta företaget gör i 

samhället genom att beräkna hur mycket deras kunder bidrar med sänkt klimatpåverkan 
på grund av ändrad diet. Detta gjordes främst på två sätt: 

o Skapa möjlighet för Enkla Kassen att beräkna klimatpåverkan från sina matkassar 
o Hjälpa till med framtagande av enkätundersökning, vars svar ska kunna användas 

för att beräkna kundernas klimatpåverkansbesparing på grund av ändrad diet. 

Sidomål 
• Genomföra känslighetsanalyser för att undersöka om fördelen med den växtbaserade 

kosten inte vägs upp av klimatutsläpp från transporter (inköpstransporter och transporter 
för hemleverans) eller förpackningar. 

• Bidra med beräkning av underlag till pressmeddelande från Enkla Kassens logistikpartner 
Best Transport i samband med Enkla Kassens lansering av sin tjänst i ett antal städer i 
Norrland. 
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Metod och resultat 
En utgångspunkt i projektet var att online-verktyget KlimatKontot1 skulle användas som datakälla 
vid beräkningen av klimatpåverkan från maten i Enkla Kassens matkassar. Anledningen till detta 
var främst för att ge trovärdighet till Enkla Kassens beräkningar vid kommunikation externt, vilket 
sker dels på grund av KlimatKontots allmänt höga trovärdighet och dels för att dess data ses över 
och uppdateras regelbundet.  

Huvudmål 

Verktyg för beräkning av klimatpåverkan av 
matkassarna 
Ett MS Excel-verktyg (vidare kallat verktyget) skapades där ingrediensinnehållet i en matkasse kan 
matas in, varpå det omvandlas till data som kan matas in i den publika 
klimatpåverkanskalkylatorn Klimatkontot [1], som då levererar ett resultat för klimatpåverkan som 
återförs in i verktyget. Utifrån detta beräknar verktyget klimatpåverkan för respektive matkasse. 
Verktyget utvecklades av IVL utifrån en funktionsbeskrivning som togs fram av Enkla Kassen i 
samråd med IVL. 
 
Enkla Kassen hade under projektet tre olika matkassar: Linskassen, Jordnötskassen och 
Sojafärskassen. I respektive matkasse finns råvaror till tre olika recept med fyra portioner i varje 
recept. Råvarorna i Enkla Kassen bestod under projektet av skafferivaror (även kallat torrvaror), 
exempelvis krossade tomater, och tåliga grönsaker som exempelvis morötter. Utöver råvarorna i 
kassen finns en hemma-lista med ingredienser som kunden själv behöver ha hemma som framför 
allt består av kryddor och olja.  
 
Tabell 1 Beräknad klimatpåverkan från matkassarna i Enkla Kassen  

Kasse: kg CO2-ekv per 
kasse (ca 6 kg) 

kg CO2-ekv 
per kg 

ton CO2-ekv per år 
med denna diet 

kcal2 per 
kasse 

Linskassen 4,3 0,9 0,468 7 790 
Jordnötskassen 3,7 0,95 0,433 7 233 
Sojafärskassen 5,6 1,15 0,710 6 655 
Genomsnitt 4,5 1,0 0,537 7 226 

 
Resultatet för ”ton CO2-ekv per år med denna diet” har beräknats med antagande om 2300 kcal per 
dag, och ”kcal per kasse” har beräknats utifrån data från Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas [2]. 

                                                           

1 www.klimatkontot.se 
2 kcal=kilokalorier 
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Enkätundersökning och beräkning av påverkan på 
grund av ändrad diet 
Enkäten togs fram i gemensamma diskussioner mellan IVL och Enkla Kassen. Huvudmålet med 
enkäten är att beräkna klimatnyttan av att kunden byter delar av sin nuvarande diet till Enkla 
Kassen. För att få en hög svarsfrekvens utformades enkäten på ett kortfattat och enkelt sätt så att 
mottagarna inte ska tycka att det är jobbigt att svara. Helst ska kunden också kunna få direkt 
återkoppling på sin beräknade klimatnytta av att använda Enkla Kassen. 
 
Frågan i enkäten formulerades på följande sätt:  
”Vilket av följande val beskriver bäst din diet innan du började med Enkla Kassen?”. 
Svarsalternativen var:  

1. ”Blandkost, hög köttkonsumtion” 
2. ”Blandkost, mellan köttkonsumtion” 
3. ”Blandkost, låg köttkonsumtion eller undviker nötkött” 
4. ”Lakto-ovo vegetarisk” 
5. ”Vegansk” 

 
Klimatpåverkan per år för de fem olika dieterna beräknades med hjälp av Klimatkontot [1] och 
Livsmedelsverkets Livsmedelsdatabas [2]. Matinnehållet i de olika dieterna bygger på ett 
energiintag på 2300 kcal per dag, samt antaganden om vad som skulle kunna bygga upp varje diet 
enligt dess beskrivning och tillika namn. Dieten ”Blandkost, mellan köttkonsumtion” antas vara 
svensk medeldiet och dess beräknade klimatpåverkan av 1,8 ton CO2-ekvivalenter per år, 
motsvarar också Naturvårdsverkets värde för klimatpåverkan från svensk medelkost [3]. 
 
Tabell 2 Beräknad klimatpåverkan för de olika dieterna i enkäten samt respondenternas svar om sin 
tidigare diet 

Diet: ton CO2-ekv 
per år: 

Svarsfördelning 
antal 

Svarsfördelning 
procent 

1. Blandkost, hög köttkonsumtion 2,7 0 0 % 
2. Blandkost, mellan köttkonsumtion 1,8 2 9 % 
3. Blandkost, låg köttkonsumtion 1,3 8 35 % 
4. Lakto-ovo vegetarisk 1,0 11 48 % 
5. Vegansk 0,7 2 9 % 
Totalt  23 100 %  

 
Enkla Kassen  0,537   

 
Anledningen till att den veganska dieten har ett högre resultat än Enkla Kassens diet är, 
åtminstone delvis, att den veganska dieten antogs innehålla mer färska salladsgrönsaker än Enkla 
Kassen. Salladsgrönsaker har generellt har högre påverkan än Enkla Kassens grönsaker, som 
domineras av konserver, rotgrönsaker och baljväxter. 
 
Enkla Kassen valde sedan att testa att skicka ut frågan till en mindre testgrupp av sina kunder. Ett 
slumpmässigt urval av 40 existerande kunder tillfrågades i slutet av november 2018. 
Svarsfrekvensen var 58 % (23 personer). Av de som svarade angav endast 9 % (2 personer) att de åt 
en vegansk kost innan de började med Enkla Kassen. Strax under hälften av de som svarade angav 
att de åt en vegetarisk kost. Ingen av de svarande angav att de tillhör gruppen ”blandkost, hög 
köttkonsumtion”.  
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Den genomsnittliga klimatpåverkan av de kostvanor som angavs av de svarande uppgick till 1,15 
ton CO2-ekv per person och år. Maten i Enkla Kassen, dvs. 0,54 ton CO2-ekvivalenter per person 
och år, har 53% lägre klimatpåverkan än den genomsnittliga kostvanan, dvs. 0,6 ton CO2-
ekvivalenter per person och år, som angavs i undersökningen. 

Sidomål 

Känslighetsanalyser 
De klimatpåverkansdata som används i Klimatkontot, och alltså även i dessa beräkningar, 
inkluderar generellt inte påverkan från transporten av färdig produkt till affär och kund, och inte 
heller förpackningen. Detta är det vanligast för allmänna data av den typ som används i dessa 
sammanhang, dels eftersom längden på transporten och förpackningsvarianten kan skilja stort 
mellan olika marknader och applikationer, och dels för att de ofta är relativt små jämfört med 
påverkan från jordbruket. Det finns dock undantag, som exempelvis salladsgrönsaker odlade i 
Spanien som säljs i Sverige, där transporten normalt är den dominerande delen i livscykeln. 

Därför har vi valt att beräkna påverkan från transporter och förpackning separat, främst för att 
försäkra sig om att den extra påverkan från dessa inte helt förtar fördelarna med den växtbaserade 
kosten, jämfört med medelsvenskens kost (som beskrivits i föregående avsnitt).  

Hemleveransen av Enkla Kassen utfördes under projektet av MoveByBike i centrala Stockholm och 
Best Transport i leveranszonerna utanför centrala Stockholm. MoveByBike levererar främst med 
eldrivna lastcyklar, vilket har en låg klimatpåverkan3, och Best Transport som klimatkompenserar 
för sina transporter4. 

Beräkningen av klimatpåverkan från hemleveranserna utfördes i samverkan med Best Transport 
[4]. Vid tillfället skulle Enkla Kassen just leverera sina första matkassar till ett antal nya 
leveransområden i norra Sverige. Tillsammans med Best Transport så skrevs ett pressmeddelande 
som även inkluderade resultatet av en beräkning som togs fram i projektet. Beräkningen jämförde 
påverkan från Best Transports hemleveranser med att kunden istället skulle åka med sin bil till 
affären. I pressmeddelandet kommunicerades det att om leveransen av Enkla Kassen ledde till en 
minskad resa till mataffären i veckan, och om den ligger minst 1 km bort, så motsvarar det ungefär 
samma klimatpåverkan. Leveranserna i den här beräkningen kan antas vara ett värsta-scenario, 
baserat på antagandet att Enkla Kassens andra leveransområden är lika eller mindre glesbefolkade. 

Data på total bränsleförbrukning under en körperiod i den delen av landet tillhandahölls av Best 
Transport [5]. Data på bränsleförbrukning för en vanlig bil togs från bakgrundsdata till 
KlimatKontot. Data på CO2-utsläpp för bränsle togs från Energimyndighetens rapport om 
drivmedel från 2018 [6]. 

                                                           

3 Se Parsmo (2019) En jämförelse av ellastcyklar och konventionella fordon för transporter av små laster – Slutrapport av delprojekt 
inom GrönBostad Stockholm, IVL. 
4 Via Tricorona, https://www.besttransport.se/foretag/best-hallbarhet/klimatkompenserat/  

https://www.besttransport.se/foretag/best-hallbarhet/klimatkompenserat/


 Rapport C 410   Enkla Kassen - Klimatberäkningar – Slutrapport av projekt inom GrönBoStad Stockholm 
 

10 

Tabell 3 Resultat av beräkningar för CO2-utsläpp från hemleverans 

Leverans kg CO2-ekv per 
tvåveckorsperiod 

Best transport leverans av Enkla Kassen i Norrland, 
levereras varannan vecka  

0,88 (= ca 0,2 per kg mat) 

Två resor (en per vecka) t/r till affären med bil, om ca 1 km 
till affären  

0,80 

En leverans av Enkla Kassen innehåller i snitt 4,5 kg mat. 

Utöver detta togs även data fram för att se hur stor påverkan som transporten av matkassarna från 
Stockholm till Boden, samt av importerade matvaror, kan ha. Data på klimatpåverkan från 
transporter togs från LCA-databasen EcoInvent [7]. Avstånd för landtransport togs från Apple’s 
Maps-app [8], avstånd för havstransport hämtades från sea-distances.org [9]. 

 

Tabell 4 Resultat av beräkning transporter 

Transport kg CO2-ekv 

En matkasse från Stockholm till Boden 1,1 per matkasse (= ca 0,25 per kg mat) 

Kokosmjölk från Sri Lanka till Stockholm, via 
Amsterdams hamn 

0,43 per kg gods 

Kokosmjölk från Sri Lanka till Stockholm, via 
Göteborgs hamn 

0,28 per kg gods 

Krossade tomater från Italien till Stockholm 0,42 per kg gods 

 

Även förpackningarnas påverkan undersöktes med en enklare beräkning, endast utgående från 
produktion av förpackningsmaterialet. Endast konservburk beräknades eftersom den antogs ha 
den största klimatpåverkan.  

Tabell 5 Resultat av beräkning av förpackningsmaterial, konservburk 

Förpackning kg CO2-ekv 

Konservburk (krossade tomater 400 g) 0,14 per burk 

Konservburk (krossade tomater 400 g) 0,35 per kg matvara 

  

Om, som ett värsta-scenario, maten för en annan diet antas vara närproducerad och levererad utan 
förpackning så blir skillnaden mot en sådan diet transporten från produktion till Boden samt 
förpackningen. Ovanstående beräkningar visar på att transporter och förpackning kan antas, i 
detta fall, lägga till totalt ca 1 kg CO2-ekvivalenter per kg matvara (0,25+0,43+0,35), vilket är i 
samma storleksordning som klimatpåverkan per kg från maten i Enkla Kassens matkassar (ca 1 kg 
per kg). En del av dessa transporter och förpackningar kan eventuellt redan vara inräknade i 
matens påverkan, i de fall då de är en del av LCA-resultat som ligger till grund för de allmänna 
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data på klimatpåverkan från matvaror som används här och på många andra ställen. Det innebär 
att 1 kg CO2-ekvivalenter kan tolkas som en övregräns för utsläpp som transporter och 
förpackningar maximalt kan läggas till matkassarnas totala klimatpåverkan. Med en snittpåverkan 
från Enkla Kassens mat på 1 kg CO2e per kg mat så innebär det en potentiellt maximal ökning om 
100 % på grund av transporter och förpackningar, alltså dubbelt så stor. 
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Diskussion 
Projektet har möjliggjort för Enkla Kassen att kvantifiera klimatnyttan med att köpa deras 
matkasse. Dels genom verktyget och resultaten som levererades med beräkning av klimatpåverkan 
av maten i Enkla Kassen. Dels genom enkätundersökningen som ger en startpunkt för att börja 
mäta delar av Enkla Kassens klimatnytta med kostfrågor till deras kunder och data för 
klimatpåverkan för de olika svarsalternativen om kundernas dieter. 

Klimatpåverkan från maten i Enkla Kassen beräknades till ca 0,5 ton CO2-ekvivalenter per person 
per år. Det är alltså betydligt lägre klimatpåverkan (ca 72 % minskning) än genomsnittlig svensk 
kost som har en klimatpåverkan på 1,8 ton CO2-ekvivalenter per person per år [3]. Grundtanken 
med Enkla Kassen är inte att äta Enkla Kassens rätter till alla mål, men om det antas att kosten för 
en medelsvensk har samma snittpåverkan för varje mål så får varje utbytt mål ca 72% lägre 
påverkan. 

Av de 40 tillfrågade kunderna svarade 23 personer (svarsfrekvens 58 %). Av dessa angav 91 % (21 
personer) att de inte åt en vegansk diet. De angav alltså att de åt en diet med någon form av 
animalisk mat. Eftersom Enkla Kassens matkassar motsvarar en vegansk diet, den diet som har 
lägst klimatpåverkan av de fem olika beräknade dieterna, så går det att anta att varje kund som 
inte tidigare åt en vegansk diet kommer att sänka sin klimatpåverkan från det den äter på grund av 
Enkla Kassens matkassar. Eftersom Enkla Kassens diet hade lägre beräknad klimatpåverkan än 
den allmänna veganska dieten är det inte osannolikt att även en vegan sänker sin diet med Enkla 
Kassen, men det beror i princip på hur påverkan från den aktuella veganska dieten är uppdelad 
mellan dagens olika mål. Alltså, genom att undersöka vilken diet deras kunder har, och kombinera 
detta med skillnaden i klimatpåverkan mellan deras matkasse och kundens diet och sedan 
multiplicera resultatet med procentandelen av kundens energibehov som täcks av just matkassen, 
kan de därmed uppskatta den direkta klimatnyttan av maten som levereras.  

Det finns förstås en risk att en kund ändrar sin diet utanför Enkla Kassen levererade mål, och där 
istället ökar sitt intag av mat med hög klimatpåverkan, och på så sätt delvis negerar den fördel som 
Enkla Kassens diet ger. Det krävs djupare frågor till kunderna för att kunna uppskatta om det är så 
eller ej, och i så fall hur stor påverkan det handlar om. 

Att dra slutsatser av resultatet från det begränsade urvalet av kunder som tillfrågades var inte det 
primära målet med enkätundersökningen inom ramen för detta projekt. Utan det viktigaste målet 
med enkätundersökningen var att utforma och testa den för att verifiera att den går att använda på 
hela kundpopulationen för att efter projektet kunna estimera den direkta klimatnyttan av Enkla 
Kassen genom att påverka kundernas matvanor. Svarsfrekvensen var rimligt hög (58 %). 
Spridningen i utfall bland svarsalternativen visade på att de mittersta tre alternativen stod för 91 % 
av svaren medan ändpunkterna (”Vegansk” och ”Blandkost hög köttkonsumtion”) stod för endast 
9 % av svaren. Därmed bedöms enkätundersökningen vara tillräckligt väl utformad för att 
användas på hela kundpopulationen för att estimera den direkta klimatnyttan av Enkla Kassen. 

Transporter och förpackningar kan lägga på en ytterligare, väsentlig, klimatpåverkan på 
matvarorna. Detta märks extra tydligt för växtbaserad mat då den generellt har relativt låg 
klimatpåverkan per kilo. Beräkningarna visar att i det sämsta scenariot, där all växtbaserad mat 
antas ha förpackats i konservburk och transporterats långt med lastbil, så blir den totala påverkan 
från Enkla Kassens diet ca dubbelt så stor (ca 1 ton CO2-ekv / år) än annars, vilket fortfarande ändå 
är klart bättre än den svenska medeldieten (1,8 ton CO2-ekv / år). Dock är det förstås orimligt att 
anta att all växtbaserad mat skulle transporteras på detta sätt och att medeldieten samtidigt skulle 
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vara 100 % närproducerad och oförpackad. Slutledningen blir alltså att Enkla Kassens diet 
generellt är klimatmässigt bättre än en köttbaserad kost, även om den växtbaserade kosten 
konserveras och transporteras långt, men att transporter och förpackning inte är irrelevant för 
klimatpåverkan från den typen av kost. Samma slutledning gäller även för en mer allmän vegansk 
kost, som med samma värsta-scenario för transport och förpackning, skulle hamna på ca 1,2 CO2-
ekv / år. 
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