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Abstract 

Hemp milk has the potential to be a climate-friendly substitute for cow milk. In 
contrast to other milk substitutes, the climate impact of hemp milk has not yet 
been studied. This study aims to examine the climate impact and water 
consumption of hemp milk throughout the whole process from the agricultural 
stage to the finished product via a life cycle assessment. The results show that the 
climate impact of one liter of hemp milk generates between 110 g - 160 g CO2-eq 
depending on the allocation of emissions from agriculture and source of energy 
used in the factory. The largest climate impact in the life cycle came from 
packaging and its combustion. The water consumption of one liter of hemp milk 
was calculated to 1.3 liter. The calculations were performed using information 
from the literature in combination with data from interviews with hemp farmers, 
among others. Both the climate impact and water consumption was generally 
lower than other plant-based alternatives found in the literature. This is likely due 
to differences in the system boundaries. If the boundaries would be the same, 
chances are that the climate impact from hemp milk still would be lower than the 
compared substitutes. This is due to less need of chemicals in the agriculture step 
and other deviations in the processing. The results would be lower if carbon 
dioxide storage was included in the analysis. If hemp milk were to be put on the 
market, it would open up for consumers to make an informative choice of a more 
climate smart milk substitute.  

Keywords: Life cycle assessment, LCA, climate impact, environment, footprint, 
water consumption, hemp milk, plant-based milk, Cannabis sativa  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

 

Hampadryck – ett klimatsmart växtbaserat dryckesalternativ  

En snabb blick i matvaruaffärerna och de växtbaserade dryckesalternativen står 
uppradade hylla efter hylla. Den obesvarade frågan ekar, ”vilket alternativ är 
egentligen bäst ur ett klimatperspektiv?”. En genomförd livscykelanalys för 
hampadryck visar att hampadryck har lägst klimatpåverkan relativt sex studerade 
växtbaserade alternativ.  

Genom en livscykelanalysansats beräknas hampadryckens klimatpåverkan 
och vattenåtgång från att odling sker tills att en färdigpackad produkt är skapad. 
Resultatet visar att klimatpåverkan för en liter hampadryck är mellan 110 g – 
160 g koldioxidekvivalenter (CO2-ekv), ett globalt mått på utsläpp av 
växthusgaser. Det lägre resultatet om 110 g CO2-ekv genereras när endast delar av 
hampaodlingens utsläpp tilldelas hampadryck och när nordisk elmix används som 
energikälla. Det högre resultatet om 160 g CO2-ekv genereras när allt utsläpp från 
odling av hampa tilldelas hampadryck och olja används i kombination med el som 
energikälla.  

Att klimatpåverkan och vattenåtgång inte tidigare är analyserat för 
hampadryck kan ha att göra med att drycken har hamnat i skymundan för andra 
dryckesalternativ och även dess association till cannabis. Trots att växten är nära 
släkt med cannabis finns det inga hallucinogena ämnen i hampadrycken. 

Även om resultatet från denna analys inte är direkt jämförbar med andra 
livscykelanalyser på grund av olika avgränsningar, finns det skäl att anta att 
klimatpåverkan från hampadryck är lägre än för jämförande drycker. Detta 
eftersom inga kemikalier krävs vid odling relativt andra grödor, vilket gör att färre 
körningar behövs göras på åkrarna. Dessutom undviks vissa steg i 
dryckesframställningen, exempelvis enzymering och blanchering, vilket kräver 
energi och därmed ökar klimatpåverkan. Det steg i hampadryckens livscykel med 
störst påverkan på klimatet är enligt analysen skapandet och förbränning av 
förpackningsmaterialet. Denna del står för ungefär hälften av dryckens totala 
klimatpåverkan. Vattenåtgången för hela livscykeln hos hampadryck är markant 
lägre än för jämförande studier med endast 1,3 liter vatten per liter producerad 
dryck jämfört med värden för exempelvis ärtdryck vars vattenåtgång är upp till 
2860 liter vatten per liter produkt. Även detta kan påverkas av avgränsningar. 
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Exempelvis tillsätts inget vatten vid odling, vilket gör att vattenförbrukningen 
därmed hålls nere. Även brist på tillgänglig, data såsom bristande information 
kring vattenförbrukning vid rengöring av processystem, påverkar den totala 
vattenförbrukningen och gör att den i verkligheten kan vara något högre.  

Analysen genomförs på uppdrag av Hjälte Food & Drinks AB och utgår 
från litterär data i kombination med intervjustudier. Detta då det idag inte finns 
någon produktion av Hjältes hampadryck. Med analysens resultat skulle det vara 
lämpligt att sätta hampadryck på marknaden eftersom Hjälte vill ha en klimatstark 
produkt som underlättar för konsumenter att välja ett gott, klimatsmart 
dryckesalternativ till de drycker som finns idag. Att ge konsumenter alternativet 
att välja en produkt med låg klimatpåverkan gör att informerade och klimatsmarta 
val kan göras som sänker den totala klimatpåverkan från 
livsmedelindustribranschen. En fullständig livscykelanalys bör dock genomföras 
när en verklig produktion av hampadryck sker för att generera ett resultat med 
mindre osäkerhet. Görs analysen på nytt bör avgränsningarna vara desamma som 
för jämförande studier om resultatet ska vara jämförbart.  

 
 



7 

Innehållsförteckning 

 
Abstract ........................................................................................................ 3 
Populärvetenskaplig sammanfattning .......................................................... 5 
Innehållsförteckning..................................................................................... 7 
Förkortningar och synonymer ...................................................................... 9 
1. Inledning ................................................................................................ 11 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................... 11 
1.2. Syfte och frågeställning.............................................................................. 12 

2. Hampa och hampadryck......................................................................... 15 
2.1. Hampa och hampaodling............................................................................ 15 
2.2. Hampadryck – framställningsprocess ........................................................ 17 

3. Metod ..................................................................................................... 21 
3.1. Livscykelperspektiv ................................................................................... 21 
3.2. Bakgrund till inventeringsanalys................................................................ 22 
3.3. Litteratursökning ........................................................................................ 22 
3.4. Intervjustudie.............................................................................................. 23 
3.5. Systemgräns och funktionell enhet ............................................................ 24 
2.5. Antaganden ................................................................................................ 26 
3.6. Allokering .................................................................................................. 29 
3.7. Datatyp och validering ............................................................................... 29 
3.8. Etisk reflektion ........................................................................................... 30 

4. Resultat................................................................................................... 31 
4.1. Input ........................................................................................................... 31 
4.2. Scenario 1................................................................................................... 33 
4.3. Scenario 2................................................................................................... 37 
4.4. Känslighetsanalys....................................................................................... 40 
4.5. Jämförelse med andra växtbaserade drycker.............................................. 42 

5. Diskussion .............................................................................................. 49 
5.1. Klimatpåverkan .......................................................................................... 49 



8 

5.1.1 Störst klimatpåverkan........................................................................... 51 
5.1.2. Hampadryck relativt andra växtbaserade drycker............................... 52 

5.2. Vattenåtgång .............................................................................................. 54 
5.3. Bäst ut ett klimatperspektiv........................................................................ 54 
5.4. Livscykelanalys som metod ....................................................................... 56 

6. Slutsats ................................................................................................... 57 
7. Tack........................................................................................................ 59 
8. Referenser .............................................................................................. 61 
Bilaga 1. ..................................................................................................... 69 
Bilaga 2. ..................................................................................................... 75 
Bilaga 3. ..................................................................................................... 77 
Bilaga 4. ..................................................................................................... 79 
 

 

 

 
 



9 

Förkortningar och synonymer  

Allokering – Fördelning av olika beståndsdelar  

CO2-ekv – Koldioxidekvivalenter  
CO2 – Koldioxid  

EOL – End–of–life (sluthantering av en produkt i dess livscykel) 

EPD – Miljövarudeklaration (Environmental declaration of the product)  

Funktionell enhet – en standardiserad enhet som genomsyrar samtliga beräkningar 
och jämförelser  

HPH – Högtryckshomogenisering (High Preassure Homogenization) 

LCA – Livscykelanalys  

LCI – Inventeringsanalys 

LCIA – Miljöpåverkansbedömning 

N2O – Lustgas  

N – Kväve  

THC – Tetrahydrocannabinol  

UHT – Ultrahög temperaturbehandling (Ultra Heat Treatment) 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Idag finns det många olika klimatsmarta alternativ till den traditionella komjölken 
för de som vill ha ett växtbaserat alternativ. Flertalet studier har genomförts för att 
undersöka klimatpåverkan på de vanligast förekommande växtbaserade alternativ 
såsom havre, mandel, ärta och soja (Aydar et al., 2020). Hampadryck är däremot 
en mindre studerad dryckessubstitution. Ett vanligt tillvägagångssätt för dessa 
undersökningar är att sammanställa klimatpåverkan som uppstår utmed 
produktens livscykler genom olika varianter av livscykelanalyser (LCA). Det 
tycks emellertid inte finnas någon motsvarande LCA-studie för hampadryck. 
Länge har hampaväxten till stor del varit associerad med cannabis och har därför 
inte varit ett aktuell som alternativ till de redan existerande växtbaserade 
dryckerna (Britannica, 2019). Skälen till att hampadryck inte är studierad utifrån 
ett livscykelperspektiv kan, utöver dess association till cannabis, vara på grund av 
att den hamnat i skymundan för de andra växtbaserade alternativ som redan är 
kommersialiserade. Genom att undersöka vilken klimatpåverkan hampadryck har 
i en livscykelanalys kan de mest klimatpåverkande stegen identifieras och 
eventuellt också jämföras med andra drycker. På så vis skapas underlag till 
konsumenter så att de aktivt kan välja det dryckessubstitut med lägst 
klimatpåverkan.  

Industrihampa, som har ett väldigt lågt innehåll av den narkotiska substansen 
THC (Tetrahydrocannabinol), odlas också för andra ändamål än 
dryckesframställning. Vanligt förekommande områden för industrihampa är 
exempelvis garn, textilier samt isoleringsmaterial som alla har blivit studerade i 
ett livscykelperspektiv (van der Werf & Turunen, 2007; Zampori et al., 2013).  

Hampa och hampadryck anges ofta ha en rad positiva egenskaper. En 
egenskap är att hampa binder koldioxid (CO2) till den grad att växten ses som en 
god kolsänka. Ett hektar hampa kan enligt GoodEarth Resources LTY Ldt binda 
upp till 22 ton CO2 (Vosper, u.å). I ett nordiskt klimat kan den dessutom odlas 
utan konstbevattning, herbicider och pesticider (T. Jacobsson, personlig 
kommunikation 24 februari 2021). Vidare har dryck gjord på hampafrö visats ha 
ett högt näringsinnehåll och låg allerginitet, och är därför ett fullvärdigt alternativ 
till komjölk, sojadryck och andra typer av nötdrycker (Wang et al., 2018). Fröna 
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är rika på olja och en källa till protein och fiber (Britannica, 2019; Callaway, 
2014; Wang et al., 2018). Proteininnehållet i hampadryck ligger i nivå med 
havredryck och något under proteininnehållet i sojadryck, tabell 1. 

Tabell 1.  
Proteininnehåll för hampa,- soja- och havredryck samt referens. Samtliga dryckers densitet antas 
vara samma som för vatten (1 liter = 1000 gram). 

Dryck Proteininnehåll (g) per 

100 ml dryck 

Referens 

Hampadryck 0,83 g - 2,1 g USDA, 2019;  

Nutrition Data, u.å 

Havredryck  1 g - 1,25 g  Nutritionix, u.å; 

USDA, 2020b 

Sojadryck 2,6 g - 3,3 g USDA, 2020a; 

Unigrà, 2015 a 

 

Hjälte Food & Drinks AB är ett litet start-up-företag som startade år 2020, vars 
avsikt är att producera och sälja proteinrik hampadryck i Sverige och 
internationellt. Företaget består av fyra ägare och är i idag lokaliserat i Skåne. 
Hampafröna som används i drycken köps i dagsläget in från Litauen, medans 
drycken produceras i pilotskala i Skåne. I framtiden planerar företaget att även 
odlingen av hampafrö ska ske i Skåne. 

Liksom för övriga växtbaserade drycker är det intressant att belysa 
klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv för dryck tillverkat av hampafrö. Detta 
för att kunna identifiera var i produktens livscykel den största klimatpåverkan 
sker, och på så vis kunna fokusera på förbättringsinsatser. Det hjälper även till att 
förstå olika växtbaserade dryckers klimatpåverkan, vilket i en förlängning gör att 
en jämförelse mellan dessa och traditionell komjölk är möjlig. Frågan är dessutom 
central för företaget Hjälte Food & Drinks AB då de vill veta hur deras framtida 
produkt presterar relativt andra växtbaserade dryckers klimatpåverkan, något som 
resultatet för analysen syftar till att visa.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att beskriva den påverkan hampadryck har på klimatet 
genom att använda livscykelanalysmetodik. Arbetet syftar även till att ställa den 
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information som finns om hampadryck och från den livscykelanalysbaserade 
analysen i relation till andra växtbaserade drycker för att jämföra dem ur ett 
klimatperspektiv. Liksom klimatpåverkan kommer vattenåtgången för en liter 
hampadryck analyseras och sättas i perspektiv med andra växtbaserade drycker. 
Analysen kommer inte jämföra slutresultatet med komjölk då dess 
klimatpåverkan är högre än för växtbaserade drycker (Baldini et al., 2020). 
Övriga miljöpåverkanskategorier kan vara betydande, men utelämnas i arbetet på 
grund av tids- och resursbrist.  

Frågeställningarna för arbetet blir alltså följande:  
• Vilken klimatpåverkan och vattenåtgång har en liter hampadryck?  
• Vilka steg i livscykeln genererar störst klimatpåverkan och mest 

vattenåtgång?  
• Hur skiljer klimatpåverkan och vattenåtgången för hampadryck sig 

relativt annan växtbaserad dryck?  
Andra begränsningar består i att arbetet genomförs utan etablerade 
beräkningsverktyg för LCA samt utan tillgång av databaser för klimatpåverkan. 
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2. Hampa och hampadryck 

2.1. Hampa och hampaodling  

Hampa (Cannabis sativa) (figur 1) är en ettårig växt som ursprungligen kommer 
från Centralasien och som sedan 4000 f.Kr odlats för dess fiber (Britannica, 2019; 
Nationalencyklopedin, u.å). Fiberna har använts till bland annat rep, snören och 
garn som kan användas till allt från grovt säcktyg till linneliknande tyg 
(Britannica, 2019). Växten används även som isoleringsmaterial, 
inredningsdetaljer i bilar, bränsle och det finns även möjlighet att utvinna 
bioplaster från plantan (Nationalencyklopedin, u.å; Britannica, 2019). Dess 
gråbruna fröer är rika på olja som idag används till att göra färger, lacker, tvålar 
och ätbar olja (Britannica, 2019). Fröerna är även kända för dess användning i 
matlagning samtidigt som dess främsta historiska användningsområde har varit 
som foder åt burfåglar (Britannica, 2019).  
 

 
Figur 1.  
Hampaväxt (Edward the Bonobo, licens CC BY-NC-ND 2.0). 
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Idag växer hampan i flera olika klimatzoner och klarar temperaturer ner till 
10 minusgrader (Scandinavian Hemp, u.å; Ivarson, 2005). Växten trivs bäst i 
sandig blandjord med god dränering och kan växa och bli upp till 12 meter 
(Britannica, 2019; Nationalencyklopedin, u.å). Vanligtvis blir hampaplantan 
omkring 1,5-4 meter i nordiska klimat, och dess frukt 3-4 mm långa äggformade 
frön (Holstmark, 2006). För att hampa ska växa optimalt behövs ca 300-380 mm 
vatten i början av hampans livstid, något som dock varierar beroende på var 
hampan odlas (Thayer & Burley, 2017). När denna kritiska fas passerats är 
hampan motståndskraftig mot torka och kan vid vattenbrist gå in i en slags 
”dvala” (Thayer & Burley, 2017; Duque Schumacher et al., 2020; T. Jacobsson, 
personlig kommunikation 24 februari 2021). Totalt behöver hampa som odlas i 
England ca 500-700 mm vatten under varje växtsäsong, något som enbart 
kommer från nederbörd (Cherret et al., 2005). Detta gäller även för hampa som 
odlas i Sverige, där inget extra vatten utöver nederbörd behöver tillsättas för en 
god skörd (T. Jacobsson, personlig kommunikation 24 februari 2021).  

Hampa binder koldioxid (CO2) till den grad att växten ses som en god 
kolsänka under tiden den växer. När växten sedan förbränns eller när biologisk 
nedbrytning sker, frisätts dock den inlagrade koldioxiden som tidigare samlats in. 
En hektar hampa kan enligt företaget GoodEarth Resources PTY Ldt binda upp 
till 22 ton CO2 (Vosper, u.å). Detta är tack vare att plantan växer mycket snabbt, 
upp till fyra meter på 100 dagar (Vosper, u.å). Till skillnad från andra grödor 
behöver inte hampan odlas med pesticider. Inte heller behöver herbicider 
användas då hampa växer snabbt och därmed kväver eventuellt ogräs (Carus, 
2017). Genom att odla hampa efter lucernodling eller genom att så hampan senare 
på säsongen, i juni istället för i mitten på maj, hålls ogräsnivåerna nere vilket 
också gör att behovet av herbicider minskar (Vera & Hanks, 2004). För att få en 
optimal skörd behövs viss näring, exempelvis kväve tillföras (Holstmark, 2006). 

Den hampatyp som används för framställningen av hampadryck är 
spånadshampa. Spånadshampa, även känt som industrihampa, är förädlad så att 
mindre än 0,2 % av växten innehåller det psykoaktiva ämnet THC 
(Tetrahydrocannabinol) (Nationalencyklopedin, u.å; Läkemedelsverket, 2020). 
Spånhampan har sedan 2003 varit godkänd för odling inom Europa 
(Nationalencyklopedin, u.å). För att få odla hampa i Sverige måste gården som 
odlar hampan ha sökt om gårdsstöd hos Jordbruksverket (Läkemedelsverket, 
2020; Jordbruksverket, 2021). Vid odling av hampa i övriga Europa måste även 
detta anmälas och kan då få ersättning om halten THC understiger 0,2 % 
(EG 1397/2013). En mycket populär hampasort vid odling i Norden är Finola. 
Dess växtcykel är ca 100-120 dagar och ett hektar Finola kan producera ca 
700 kg – 3 000 kg hampafrö (HampaSverige, u.å; Holstmark 2006; Adolfsson, 
2013). Planteras hampaplantorna nära varandra blir fiberhalten i växterna högre, 
och planteras de glesare ökar fröproduktionen (Holstmark, 2006).  
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2.2. Hampadryck – framställningsprocess  

Hampadryck är en växtbaserad dryck gjord på frö från hampa (Britannica, 2019). 
Fröna torkas, mals till önskad storlek och blandas sedan med övriga ingredienser i 
drycken, bland annat vatten, socker och salt (P. Andersson, personlig 
kommunikation, 28 januari 2021; Malm, u.å). De hampadrycker som finns på 
marknaden idag innehåller alla vatten och hampafrö (Ecomil, u.å; Good Hemp, 
u.å). Övriga ingredienser kan variera men är exempelvis hampaolja, solroslecitin, 
tapiokastärkelse, kaliumvätefosfat, gellangummi och salt (Ecomil, u.å; Good 
Hemp, u.å). Drycken som företaget Hjälte Food & Drink framställer innehåller 
likt de andra dryckerna vatten, salt och hampafrö, men till skillnad från de drycker 
som redan finns på marknaden innehåller den även socker och lite vaniljextrakt 
(P. Andersson, personlig kommunikation, 28 januari 2021). 

Framställningsprocessen för hampadryck påminner om processen för att 
skapa havredryck, men skiljer sig åt genom att enzymeringssteget utesluts i 
hampadryck (P. Andersson, personlig kommunikation, 19 februari 2021). För att 
hampafrön ska bli möjliga att använda som en komponent i en dryck mixas fröna 
tills det att ett pulver skapas (Wang et al., 2018). Detta pulver kan sedan blandas 
med vatten och övriga ingredienser och silas sedan genom ett tryckfilter i 
skapandet av hampadryck. De fasta fröresterna går ut som fast avfall.  

För att döda mikroorganismer och samtidigt behålla näringsämnena i 
drycken kan exempelvis ultrahög temperaturbehandling (Ultra Heat Temperature, 
UHT) användas. Vid användning av ultrahög temperaturbehandling värms 
livsmedlet upp under kort tid, endast några sekunder, till temperaturer runt 135 °C 
till 140 °C (Livsmedelsverket, 2020). Detta kan ske indirekt, genom att värma upp 
omkringliggande medium med en värmeväxlare, eller direkt, genom att spruta in 
varm ånga i produkten (Tetra Pak, u.å a). Efter uppvärmningen kyls sedan 
produkten för att inte näringsämnen ska ta skada. Det är främst de vattenlösliga 
vitaminerna som kan skadas vid användningen av UHT (Livsmedelsverket, 2020). 
Fetter och mineraler brukar inte påverkas av upphettningen 
(Livsmedelsverket, 2020).  

Efter UHT-behandlingen leds drycken genom en högtryckshomogenisator 
(HPH) för att ge den rätt konsistens och att drycken inte ska skära sig. Hampafrön 
innehåller upp till 32 % fett, vilket gör att drycken lätt kan separera när vatten 
tillsätts om den ej homogeniseras (Ivarson, 2005). Högtryckshomogenisering är 
en metod som använts vid beredning av vatten- och oljebaserade livsmedel 
(Fernández-Ávila et al., 2015).  

Därefter är produkten färdig att förpackas i en aseptisk förpackning, det vill 
säga en steriliserad förpackning (Tetra Pak, u.å b; P. Andersson, personlig 
kommunikation 28 januari 2021). Genom att använda UHT i kombination med en 
steriliserad förpackning kan produkten ha en livslängd på ungefär 6 månader i 
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rumstemperatur (Poliseli-Scopel, et al., 2014; Tetra Pak, u.å b). Samtliga steg i 
skapandet av hampadryck sammanfattas i figur 2 nedan.  

 

Figur 2.  
Samtliga steg i skapandet av hampadryck. Pilar längst till höger visar resurser som krävs vid varje 
steg, och pilarna till vänster indikerar utsläpp/avfall som uppkommer för det specifika steget.  

Eftersom hampadryck är en näringsrik dryck relaterat till andra växtbaserade 
drycker, är det viktigt att dess näringsämnen inte försvinner vid framställning av 
drycken. Detta sker vanligtvis vid upphettning, där värmekänsliga näringsämnen 
och fettsyror skadas (Wang et al., 2018). En alternativ metod, som dock ej 
används i det studerade exemplet, för att bibehålla näringsämnena i drycken är att 
istället för att hetta upp produkten behandla drycken utan värme. Därmed hålls 
näringsämnen och fettsyror intakta (Wang et al., 2018). För att produkten ska 
behålla sin kvalité och inte flockulera och därmed förkorta sin livslängd, något 
som hampadrycken lätt gör, tillsätts ofta exogena emulgatorer eller stabilisatorer 
(Wang et al., 2018). Dock finns det metoder som kan användas för att undvika 
användandet av stabilisatorer, exempelvis pH-förskjutning. pH-förskjutning är en 
metod där strukturen hos proteinerna i drycken förändras genom att de först 
utsätts för extremt pH för att sedan återgå till normalt pH (Wang et al., 2018). 
Denna metod tillsammans med HPH ger en hög motståndskraft mot oxidation, 
samtidigt som det ger en låg mikrobiell aktivitet under kylda förhållanden (Wang 
et al., 2018). Dessa två metoder tillsammans gör att stabiliserings- och 
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emulgeringsmedel inte behövs för att konsumenten ska kunna köpa en fräsch 
hampadryck (Wang et al., 2018). 
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3. Metod 

I metodavsnittet presenteras uppbyggnaden av en livscykelanalys och vad som 
generellt ingår i en sådan, vad som ingår i denna analys, gjorda antaganden samt 
på vilket vis informationen inhämtats och bearbetats.  
 

3.1. Livscykelperspektiv 

En livscykelanalys är en metod som används för att studera miljöpåverkan under 
hela eller delar av en produkts livscykel (Svenska institutet för standarder [SIS], 
2006a). Livscykelanalysen tar hänsyn till hela processen från vagga till grav för 
produkten och inkluderar även de miljökonsekvenser som sker på grund av 
utsläpp under processens gång (SIS, 2006a).  

Livscykelanalysen är enligt standarden för Miljöledning – Livscykelanalys – 
Principer och strukturer (SS EN ISO 14040:2006)(SIS, 2006a) indelad i fyra olika 
faser:  

• Definition av mål och omfattning, vilket beror på vilken typ av 
produkt som ska undersökas, samt detaljnivån av analysen. 

• Inventeringsanalys (LCI), där data samlas in för att nå målen som 
definierats i punkten ovan. 

• Miljöpåverkansbedömning (LCIA), vilket syftar till att bedöma 
miljöpåverkan från de data som samlats in i inventeringsanalysen. 

• Tolkning, där sammanfattning av resultatet sker och sätts i relation 
till första punkten. Även rekommendationer och eventuell 
beslutsfattande sker här.  

För att jämföra två eller flera livscykelanalyser med varandra är det viktigt att den 
funktionella enheten (en standardiserad enhet) är jämförbar, samt att omfattningen 
är liknande. Detta eftersom resultatet varierar beroende på omfattning och vilken 
funktionell enhet som används i analysen (SIS, 2006a; SIS 2006b). Ekonomiska 
och sociala aspekter omfattas i vanliga fall inte i en LCA (SIS, 2006a). 
Livscykelanalyser har blivit värdefulla då de starkt bidrar till att positionera olika 
företags produkter och visar vilken miljöpåverkan dessa har (RISE, u.å).  
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Då omfattningen för varje gjord LCA varierar inkluderas olika aspekter i 
olika analyser. De aspekter som oftast förekom i sju studerade livscykelanalyser 
och miljövarudeklarationer (EPD) för växtbaserade drycker var produktion av 
råvara, produktion av förpackningsmaterial, dryckesframställning och vatten-, 
diesel- och energiåtgång, tabell B1.1 och B1.2 i bilaga 1. Även transport och 
förbehandling av råvara innan dryckesframställning var vanliga aspekter som 
omfattades i de studerade dryckernas LCA/EPD. Inom dessa aspekter studerades 
koldioxidutsläpp, försurning och eutrofiering i majoriteten av fallen.  

Denna studie följer ett livscykelperspektiv där metod, analys och diskussion 
baseras på ISO 14040:2006 och ISO 14044:2006. Viss modifikation har dock 
skett för att begränsa arbetes omfattning. Därför gör detta arbete inte anspråk på 
att göra en fullständig livscykelanalys. Inhämtad data kommer från litteratur- och 
intervjustudier samt specifik data för hampaodling och framställning av 
hampadryck från Hjälte Food & Drinks AB.  

Deltagande aktörer i studien är Lunds Universitet, Hjälte Food & Drinks AB 
samt Miljöbron.  

3.2. Bakgrund till inventeringsanalys 

Vid jämförelse av en livscykelanalys mot andra livscykelanalyser är det som 
tidigare nämnt viktigt att de undersökta analyserna har samma omfattning. För att 
inkludera relevant information i analysen undersöktes sju stycken andra LCAer 
och EPDer för andra växtbaserade drycker, se bilaga 1 tabell B1.1 och B1.2. De 
aspekter som majoriteten av arbetena inkluderade sattes som primära gränser för 
detta arbete. Dessa aspekter var produktion av råvara och förpackningsmaterial, 
transport, dryckesframställning och vatten-, diesel och energiåtgång. Även 
produktion av övriga ingredienser i drycken och förbehandling av råvara innan 
dryckesframställning var vanliga aspekter som omfattades i de studerade 
dryckernas LCA/EPD. Inom dessa aspekter studerades koldioxidutsläpp, 
försurning och eutrofiering i majoriteten av fallen, tabell B1.2 i bilaga 1. 
 

3.3. Litteratursökning 

Arbetet är baserat på vetenskaplig litteratur samt stöd från produktspecifik 
information från företaget Hjälte Food & Drinks AB. De sökord som använts för 
litteraturdelen är bland annat hemp*, ”hemp milk”, ”hemp drink”, ”hemp 
beverage”, ”Cannabis sativa”, textile, ”Life cycle assessment”, LCA, 
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”environmental impact”, ”environment”, och footprint i olika kombinationer, 
tabell B2.1 i bilaga 2. Mellan dessa ord har ”AND” eller ”OR” använts. 
Snöbollsmetoden har sedan använts från funna referenser för att hitta relevant 
litteratur som inte uppkommit i sökningen (Heyvaert et al., 2017). Samtliga 
sökningar för vetenskaplig litteratur har skett i Web of Science, och då inkluderat 
alla databaser. Även Google Scholar har använts som källa för vetenskaplig 
litteratur. Artiklar har endast studerats från andra urvalet.  

Övrig information har inhämtats från bland annat Nationalencyklopedin, 
Britannica, Jordbruksverket, Läkemedelsverket samt företag och organisationer 
vars syfte är att sprida kunskap om, eller sälja produkter baserade på hampa, 
exempelvis Hampa Sverige, Scandinavian Hemp och Good Hemp. 
Livscykelanalyser från andra växtbaserade drycker, energidata, 
koldioxidekvivalenter samt lagstiftningar och förordningar har inhämtats från 
databasen Google.  
 

3.4. Intervjustudie 

För att komplettera den tillgängliga litteraturen användes triangulering, det vill 
säga att mer än en metod användes för att inhämta information (Creswell, 2009). 
Metoden som kompletterade litteraturen valdes till kvantitativa intervjustudier. 
Frågor (bilaga 3) ställdes till mottagaren via telefon förutom till F. Ballas där 
kontakt skedde via mejl. Informant och datum för genomförd intervju kan ses i 
tabell 2. Samtliga mottagare valdes ut då de ansågs ha kunskap och erfarenhet av 
odling av hampa alternativt specialkompetens kring delar av 
framställningsprocessen. Genom hela arbetet bidrog Peter Andersson på Hjälte 
Food & Drinks AB med information.  

Tabell 2.  
Informant samt datum för intervjun. Intervjuer genomfördes via telefon om inget annat anges.  

Informant Datum 

Thomas Jacobsson, Österlenhampa 24/2 – 21  

Magnus Ohlson, Tetra Pak 24/2 – 21  

 

Mattias Persson, Skånefrö AB 26/2 – 21  

Thomas Prade, SLU  8/3 – 21  
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Ivan Wikman,  
I Wikmans Åkeri AB 

21/4 – 21  

Francisco Ballas, Tetra Pak 5/5 – 21 (via mejl) 

 

 

3.5. Systemgräns och funktionell enhet  

Systemgränserna för arbetet inkluderar processen från det att bearbetning av mark 
innan hampaodling sker, tills det att en färdig produkt kan säljas, se figur 3. I 
samtliga steg analyseras energi-, diesel- och vattenanvändning och presenteras 
slutligen i klimatpåverkan genom koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) samt 
vattenförbrukning. 
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Figur 3.  
Systemgränser för arbetet gällande skapandet av hampadryck. Samtliga delar som är inneslutna i en 
box inkluderas i arbetet. Detta gäller även transport. Två delar av dryckesframställningen, när 
frögröten blandas med vatten och övriga ingredienser samt när silning genom tryckfilter sker 
exkluderas från arbetet på grund av informationsbrist.  
 
Ingredienser som svarar för mindre än 1 % av den färdiga drycken, exempelvis 
salt och vaniljextrakt inkluderas inte i analysen då dess totala miljöpåverkan inte 
antas vara betydande för slutresultatet (SIS, 2006b). Detta trots att 
vaniljframställningsbranschen kan antas ha en relativt hög miljöpåverkan. 
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Klimatpåverkan från markanvändning inkluderas inte i analysen på grund av dess 
komplexitet och informationsbrist, utan endast aktioner kopplade till odling 
inkluderas. Transport från den tänkta odlingsmarken i Skåne till 
framställningslokal samt transportens framställning av, och användning av 
drivmedel inkluderas i analysen. Kolinlagring från odling av hampa exkluderas 
från arbetet på grund av dess komplexitet och svårigheter att påvisa dess 
omfattning. Produktion och transport av gödningsmedel exkluderas även det från 
analysen, liksom eventuell tvätt av fröer innan de används som dryckesingrediens. 
Det sistnämnda exkluderas då det inte är vanligt förekommande att tvätta fröer 
innan livsmedelshantering enligt resonemang från T. Prade (personlig 
kommunikation, 8 mars 2021) och att stora frörensare i Skåne inte tvättar fröna 
enligt M. Persson (personlig kommunikation, 26 februari 2021). Inte heller 
kommer rengöring och underhåll av produktionssystem inkluderas då data för 
detta inte finns tillgängligt. Liksom rengöring av produktionssystem exkluderas 
påverkan från människor som arbetar med produkten då dess påverkan oftast inte 
är unikt för systemet (Lindfors et al., 1995). Eventuella utsläpp från olyckor och 
återanvändning av energi i systemen exkluderas från analysen.  

På grund av informationsbrist exkluderas två steg i själva 
dryckesframställningen, när frögröten mixas med övriga ingredienser och när 
dessa silas genom ett tryckfilter. Även vattenförbrukningen för en fyllmaskin, 
eventuellt spill och biprodukter från produktionen exkluderas från arbetet på 
grund av informationsbrist. Framställning av förpackningsmaterial inkluderas i 
analysen, men transport av förpackning från dess produktionslokal till fabriken 
där dryckestillverkningen sker ligger utanför systemgränsen och kommer därmed 
inte påverka resultatet. Analysen tar inte heller hänsyn till försäljnings- och 
användarfasen av produkten, utan slutar vid en liter färdigförpackad hampadryck. 
Analysen tar dock hänsyn till end – of – life (EOL), det vill säga slutskedet, hos 
förpackningen i form av förbränning. Eventuell miljönytta från förbränning 
exkluderas från analysen.  

För att samtliga variabler som inkluderas i analysen ska kunna jämföras mot 
varandra används en funktionell enhet. Den funktionella enheten för analysen 
bestäms till 1 liter färdigpaketerad hampadryck som produceras i Skåne. Detta 
kommer genomsyra samtliga beräkningar.  
 

2.5. Antaganden  

Beräkningarna utgår från att ett hektar hampa producerar 1000 kg hampafrö, en 
siffra som skulle motsvara ett år med låg skörd (Holstmark, 2006; Adolfsson, 
2013; HampaSverige, u.å). För att producera en liter dryck antas en yta 
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motsvarande 0,6 m2 behövas enligt uppgifter baserat på Hjälte Food & Drinks 
AB, ekvation 1. Detta motsvarar 0,00006 % av en hektar. Yta jordbruksland (m2) 
som krävs för att producera en liter hampadryck visas i ekvation 1 nedan:  
 
 

(1) 

där Y är den totala jordbruksytan i m2 som krävs för att producera hampafrö till en 
liter hampadryck, X är den totala massan hampafrö (kg) som krävs för att skapa 
en liter hampadryck och Z är massan hampafrö (kg) som produceras på en hektar. 

Antaganden görs att samtliga jordbruksmaskiner som inkluderas i analysen 
drivs med diesel med miljöklass 1. Vid transport används lastbil av märket 
Scania R 450 som antas vara fullt lastad när transport sker (Larsson, 2019). 
Beräkningarna utgår från att en transport rymmer hampafrön från 17 hektar 
åkermark och att tjänstevikten för lastbilen uppgår till ca 15 ton (I. Wikman, 
personlig kommunikation, 21 april 2021). Den totala transportsträckan från åker 
till fabrik beräknas uppgå till 200 km. Analysen utgår från att odling och 
dryckesframställning sker i södra Sverige eller i klimat liknande det sydsvenska.  

Den mängd vatten som hampa behöver för att odlas antas komma 
uteslutande från regn, det vill säga att inget extra vatten adderas. Detta baseras på 
verklig situation vid odling av hampa i Skåne enligt T. Jacobsson (personlig 
kommunikation, 24 februari 2021). Övriga ingredienser i drycken, det vill säga 
vatten och socker produceras i Sverige. Torkning av hampafrön antas ske i en 
torkare avsedd för vete. Detta enligt resonemang med T. Prade (personlig 
kommunikation, 8 mars 2021). Energin som används vid torkning antas vara 
naturgas då det ger rena rökgaser som har möjlighet att återanvändas och därmed 
spara energi för torkprocessen (Neuman, 2013).  

Antaganden görs att det går åt lika mycket elektrisk energi vid malning av 
hampafrö som vid malning av korn, samt att en hammarkvarn används för detta 
ändamål. Samtlig el som förbrukas antas vara en nordisk elmix. 

Densiteten på hampadryck antas vara lika som densiteten för vatten, vilket 
betyder att 1 liter hampadryck väger 1 kg. Vattnet som används i drycken utgår 
från beräkningar gjorda av Jutterström (2015) och gäller vatten som producerats 
runt Stockholm. Den här påverkan antas vara lika stor som om vattnet producerats 
i södra Sverige. Förpackningen som hampadrycken förpackas i antas vara Tetra 
Paks Tetra Brik 1000 ml med plastlock (Institutet för livsmedel och bioteknik, 
2013). Förpackningen fylls i samma lokal som hampadrycken produceras, varvid 
ingen transport behövs mellan framställningslokal och fyllningsplats. Samtliga 
antaganden sammanfattas i tabell 3.  



28 

 

Tabell 3.  
Sammanfattning över gjorda antaganden.  

Verksamhet Antagande 
Odling hampafrö - Avkastning om 1000 kg/ha 

- En yta motsvarande 0,6 m2 
behövs för att producera 
hampafrö till en liter 
hampadryck  

- Allt vatten som behövs vid 
odling kommer från nederbörd  

Jordbruksmaskiner  - Drivs med diesel med miljöklass 
1 

Transport - Lastbil av modellen Scania R 
450 används som har en lastvikt 
på 17 ton och tjänstevikt på 15 
ton  

- Transportsträcka på 
motsvarande 200 km  

- När transport sker görs det i full 
lastbil 

Övriga ingredienser  - Vatten och socker 
- Produceras i Sverige 
- Klimatpåverkan från vatten som 

produceras i 
Stockholmsområdet antas vara 
samma som om den produceras i 
södra Sverige 

Torkning av hampafrö - Sker i torkare avsedd för vete  
- Naturgas används som energi  

Malning av hampafrö  - Går åt lika mycket elektrisk 
energi som vid malning av korn 

- Sker med en hammarkvarn  
El - Nordisk energimix används om 

inget annat nämns 
Densitet hampadryck - Antas vara samma som vatten, 

dvs. 1 liter väger 1 kg 
Förpackning - Antas vara Tetra Brik 1000 ml 

från Tetra Pak med skruvkork 
- Förbränns efter användning 
- Fylls i samma lokal som 

hampadryck produceras 
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3.6. Allokering  

Analysen utgår från två olika scenarior; ett scenario (scenario 1) där hampa endast 
odlas för hampafrön, något som sker bland annat i Kanada (Carus, 2017). Detta 
betyder att allt utsläpp från odling läggs till utsläpp för en liter hampadryck. Det 
andra scenariot (scenario 2) antar att dryckesframställningen endast svarar för en 
liten del av hampaodlingens utsläpp. Miljöbelastningen av 
hampafröframställningen fördelas till samma del som försäljningen av hampafrö. 
Detta betyder att hampan främst odlas i annat syfte, exempelvis för 
fiberframställning, och att utsläppskvoten för hampafröna och därmed 
hampadrycken då blir mindre, figur 4. Med andra ord anger försäljningssiffror hur 
stor andel av det totala utsläppet som ska läggas på en viss typ av produkt. Detta 
kallas för ekonomisk allokering och används i denna analys. Denna kvot sätts till 
20 % av odlingen baserat på information kring försäljning av olika delar av 
hampaväxten i form av fiber, skärvor och frön från T. Jacobsson (personlig 
kommunikation, 24 februari 2021). Detta betyder att endast 20 % av utsläppen 
från odlingen allokeras till hampadrycken.  
 

 

Figur 4.  
Ekonomisk allokering med avseende på försäljning vid odling av hampa enligt T. Jacobsson 
(personlig kommunikation, 24 februari 2021). 

3.7. Datatyp och validering 

Specifik data som används i analysen för hampaodling kommer från Hjälte Food 
& Drinks AB. Då företaget i dagsläget inte har en produktionslokal för 
hampadryck kan data från exakt produktion inte användas. Istället används 
beräkningar samt uppskattningar med stöd från litteratur och eller intervjustudie 
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som ska motsvara energi- och vattenanvändning i en produktionslokal. Samtlig 
data är insamlad för att representera svenskt eller nordiskt klimat. 

För att validera data jämförs de värden som framkommit från litteraturen 
med de tidigare studerade livscykelanalyserna. Om storleksordningen för 
insamlad data är liknande data som använts i de studerade LCA antas detta vara 
acceptabelt. Är skillnaderna markanta analyseras ny data för att hitta en mer 
representativ sådan.  

3.8. Etisk reflektion  

Intervjuer kan vara känsliga, speciellt gällande ämnen där det inte bedrivits så 
mycket forskning och kan grunda sig mycket på uppskattningar. Vid intervjuer 
ska den intervjuade i början informeras om hur svaren kommer användas, att hen 
får vara anonym om så önskas och att det genom hela intervjun går bra att dra sig 
ur. Om respondenten väljer att vara anonym kan istället kodnycklar komma att 
användas för att hålla respondenten anonym (Vetenskapsrådet, 2017). Ingen 
värdering kommer läggas vid kön, religionstillhörighet, etnicitet mm vid själva 
intervjuerna och bearbetning av dessa.  

Den litteratur som arbetet kommer att använda sig av är inte knuten till 
någon enskild individ, vilket gör att inga etiska situationer antas uppkomma vid 
användandet av dessa. Samtlig data från exempelvis andra växtbaserade dryckers 
livscykelanalys som används är redan publicerade och antas därför inte påverkas 
ytterligare vid användandet av dem. Data som kommer från Hjälte Food & Drinks 
AB behandlas kritiskt och rimlighetsbedömning görs innan användande av dessa. 
Om möjligt genomgår den tillhandahållna informationen triangulering, det vill 
säga att den jämförs med litteratur eller intervjuer för att säkerställa att den är 
rimlig. Ingen favorisering av produkt görs. Detta för att kunna göra en neutral och 
objektiv bedömning av slutresultatet.  

Uppdragsgivaren Hjälte Food & Drinks AB bidrar med information kring 
framställningen av hampadryck, en process som är sekretessbelagd. För att få 
tillgång till detta undertecknas sekretessavtal. Nödvändig information som behövs 
för jämförelsen av miljöprestanda används med eftertanke, och ska innan 
rapporten sprids godkännas av företaget. Företaget är väl medvetet om att 
resultatet, vid jämförelse med annan växtbaserad dryck, både kan vara till deras 
fördel likväl som nackdel.  

Även om några etiska frågor identifierats bör arbetet genomföras för att ett 
välgrundat resultat ska kunna användas i kommande frågor gällande vilken 
växtbaserad dryck som är bäst sett ut klimatsynpunkt.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras resultatet som framkommit i analysen. Resultatet har delats 
upp i ”input”, det vill säga hur mycket resurser som används vid olika steg i 
framställningsprocessen, samt scenario 1 och scenario 2. I avsnittet gällande input 
exkluderas socker-, vatten- och förpackningsframställning samt utsläpp från 
transport. Dessa inkluderas i scenario 1 och 2. I scenario 1 presenteras resultatet 
med en hundraprocentig allokering till hampadryck, och i scenario 2 är 
allokeringen 20 % vilket motsvarar att 20 % av det totala utsläppet från odling av 
hampa allokeras till hampadryck. Ekvationer som använts för uträkningarna kan 
ses i bilaga 4. Beräkning av den yta som krävs för att odla gröda till en liter dryck 
jämförs med motsvarande yta för havre-, soja- och ärtdryck för att undersöka hur 
de skiljer sig.  

 

4.1. Input 

Kartläggning av vilken typ av resurser olika steg i produktionen av hampadryck 
har visas i tabell 4 och 5. I dessa presenteras de resurser som behövs för att 
produktionen av en liter färdig hampadryck ska kunna fortskrida.  

Beräkningarna för tabell 4 utgår från att det är svenska jordbruksmaskiner 
som använts, samt att torkning av fröna sker med Akrons (u.å) modell Akron 
Svegma 5100 vid 80 °C tills att fröna kommer ner i en fukthalt på ca 15 %. Vid 
skalning av frö utgår beräkningarna från en stavskalare från Oil Press GmbH & 
Co KG., med en kapacitet på 50 kg/h för hampafrön (Oil Press GmbH & Co 
KG, 2018). Mängden kväve (N) som används vid odling baseras på data från 
Hjälte Food & Drinks AB (2017). Den totala diesel-, energi- och N-förbrukningen 
för odling, torkning och rensning av hampafrö till en liter dryck är 0,015 liter 
diesel, 0,17 MJ energi och 7,2 g N, tabell 4. Den mängd vatten som behövs vid 
odling av hampa kommer uteslutande från regn, vilket ger att den totala 
vattenförbrukningen är lika med noll gällande odling, torkning och skalning av 
hampafrö.  
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Tabell 4.  
Diesel-, energi-, och N-behov för odling, torkning och skalning av hampa för en liter hampadryck. 
Samtliga värden är avrundade till 2 värdesiffror.  

Verksamhet Dieselåtgång 
(l) * 

Energiåtgång 
(MJ) 

N (g) 
***** 

Plöjning 0,00017 -  -  
Harvning 0,000066 -  -  
Sådd 0,00010 -  -  
Slåtter (slåtterkross) 0,00078 -  -  
Vältning 0,000012 -  -  
Spridning av  
gödningsmedel 

0,00003 - 7,2 

Skörd och tröskning  0,014 ** - -  
Torkning av frö *** - 0,16 (naturgas) -  
Skalning av frö **** -  0,0095  

(elektricitet) 
-  

Totalt: 0,015  0,17 7,2  
* baserat på Flysjö et al. (2008) 
**baserat på Zampori et al. (2013)  
*** baserat på Akron (u.å) 
**** baserat på Oil press GmbH & Co. KG (2018) 
***** baserat på data från Hjälte Food & Drinks AB (2017) 

 
Uppgifter för dryckesframställning presenteras i tabell 5. När frö sönderdelas till 
en gröt utgår analysen från att en hammarkvarn från Hörndahl (2008) används. 
Analysen baseras på att system TA VTIS CM från Tetra Pak med en kapacitet på 
10 000 l/h används vid direkt UHT. Energiåtgången varierar beroende på vilken 
typ av bränsle värmepumpen i UHT drivs av vid framställning av ånga med en 
temperatur på 151,8 °C. De tre olika energialternativen som använts i analysen för 
att driva värmepumpen är naturgas, olja och elektricitet. Verkningsgraden för 
värmepumpen när den drivs av naturgas beräknas vara 90 %, 80 % för olja och 
95 % för el. Vattenförbrukningen för direkt UHT beräknar att samtlig ånga som 
injiceras i drycken räknas som vattenförbrukning, även om delar av den kan 
komma att återanvändas. Högtryckshomogeniseringen (HPH) utgår från värden 
för modell GJB500-25 med en maxkapacitet på 500 l/h med ett arbetstryck på  
0-20 MPa och ett maxtryck på 25 MPa från Changzhou Longde TD 
Machinery Co., Ltd. Fyllning av dryck i förpackning sker i fyllningsmaskin 
TBA 21 från Tetra Pak (Insitituet för Livsmedel och bioteknik, 2013). Den totala 
energiförbrukningen för framställningsprocessen av en liter hampadryck varierar 
mellan 2,6 MJ – 3,0 MJ och vattenåtgången för samtliga processer beräknas vara 
0,14 liter, tabell 5. Vattenförbrukningen är i verkligheten något högre än det 
beräknade värdet då vatten även används vid fyllning av förpackningar i 
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fyllmaskinen. Hur stor den totala vattenförbrukningen är när fyllmaskinen 
inkluderas är dock osäkert eftersom uppgifter kring vattenförbrukning hos 
fyllmaskin är hemlighetsstämplade enligt Tetra Pak. Utöver detta tillkommer 
vatten och värme för tvätt och rengöring av processutrustningen, något som 
utelämnas på grund av informationsbrist.  

Tabell 5.  
Energi- och vattenåtgång vid framställning av en liter hampadryck. Samtliga värden är avrundade 
till två värdesiffror.  

Verksamhet Energiåtgång (MJ)  Vattenåtgång  
(l) 

Frö mals till gröt * El: 0,0048 - 

Naturgas: 2,3 # 

Olja: 2,6 ## 

Direkt ultrahög 
temperaturbehandling 
(UHT) ** 

El: 0,26  
+ ett av 
alternativen 
till höger El: 2,2 ### 

0,14  

Homogenisering 
(HPH) *** 

El: 0,040 - 

Fyllmaskin TBA 21 
#### 

El: 0,055  
+ naturgas  

Naturgas: 
0,0086  

Information 
saknas 

Totalt Med naturgas vid UHT: 2,7 
Med olja vid UHT: 3,0 
Med el vid UHT: 2,6 

0,14 

* baserat på en hammarkvarn från Hörndahl (2008)  
** baserat på M. Ohlson (personlig kommunikation, 3 mars 2021) 
*** baserat på Changzhou Longde TD Machinery Co., Ltd (u.å) 
# baserat på Euromekanik (u.å) och en verkningsgrad på 90 % 
## baserat på Euromekanik (u.å) och en verkningsgrad på 80 % 
### baserat på Euromekanik (u.å) och en verkningsgrad på 95 % 
#### baserat på Institutet för livsmedel och bioteknik (2013) 

4.2. Scenario 1  

Vid scenario 1, det vill säga att alla utsläpp från odlingen av hampa allokeras till 
hampadrycksproduktion genereras ett resultat mellan 140 g CO2-ekv och 
160 g CO2-ekv med en vattenförbrukning på 1,3 liter vatten per liter 
färdigpaketerad hampadryck, tabell 7. Det totala CO2-ekv-värdet varierar 
beroende på vilken typ av bränsle (naturgas, olja eller elektricitet) som använts för 
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att framställa ångan till UHT. Uppgifter kring vattenåtgång är något lägre än vad 
som kan förväntas i verkligheten då vattenåtgång hos fyllmaskin och vattenåtgång 
vid tvätt av processdelarna inte inkluderats i beräkningarna på grund av 
informationsbrist. I figur 5 presenteras CO2-ekv för en liter hampadryck uppdelat 
på de olika verksamheter som inkluderas i analysen.  

Beräkning av CO2-ekv från gödningsmedel i tabell 7 baseras på ett 100-års 
perspektiv från lustgas enligt IPCC’s 5:e rapport och enligt IPCC’s riktlinjer för 
utsläpp av växthusgaser från jord- och skogsbruk (Pachauri et al., 2014; de Klein 
et al., 2006). Uträkningar för koldioxidekvivalenter för elektricitet baseras på en 
nordisk energimix från svenska miljöinstitutet (Martinsson et al., 2012). 
Klimatpåverkan från diesel med miljöklass 1 i form av CO2-ekv kommer från 
Energimyndigheten (2020) och Pettersson och Jonson (2020). Även 
koldioxidekvivalenter för användningen av naturgas vid UHT-behandlingen och 
vid torkning baseras på Pettersson och Jonson (2020), och 
koldioxidekvivalenterna för olja baseras på Gode et al. (2011). Dessa beräkningar 
grundar sig i att en värmepanna driven av olja har en verkningsgrad på 80 %, 
värmepanna driven av naturgas 90 % och att en eldriven värmepannas 
verkningsgrad är 95 %. Transportberäkningarna är gjorda enligt uppgifter från 
Larsson (2019). Samtliga emissionsfaktorer inklusive referens visas i tabell 6. 
Viktallokering sker för transportens utsläpp så att mängden utsläpp blir 
proportionell mot den mängd hampafrön det krävs för att producera en liter 
hampadryck. Samtliga beräkningar baseras på ekvation 1-7 i bilaga 4.  

Tabell 6.  
Emissionsfaktorer för samtliga variabler inklusive referens.  

Variabel Emissionsfaktor Referens  
Gödningsmedel  
(kväve (N)) 

1 % av den totala 
mängden kväve som 
läggs på åkern sprids 
vidare. 
Emissionsfaktor N: 265 
ggr så stort som CO2 
(som bestämts till 1) 

Pachauri et al., 2014; 
de Klein et al., 2006 

Elektricitet (nordisk 
energimix) 

36,5 g CO2-ekv/MJ 
 

Martinsson et al., 
2012 

Diesel med  
miljöklass 1  

76,5 g CO2-ekv/MJ Energimyndigheten, 
2020; Pettersson och 
Jonson, 2020  

Naturgas 69,3 g CO2-ekv/MJ 
 

Pettersson och 
Jonson, 2020 

Olja 80 g CO2-ekv/MJ 
 

Gode et al., 2011 
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Transport 738 g CO2-ekv/km Larsson, 2019 

Tabell 7.  
Totala åtgången av diesel, energi och vatten samt dess klimatpåverkan i form av CO2-ekv och 
vattenanvändning för en liter hampadryck. Siffrorna är avrundade till två värdesiffror. Om inget 
annat nämns kommer energiåtgången från elektricitet. 

Verksamhet Dieselåt
gång (l) 

Energiåtgång 
(MJ) (el om inget 
annat nämns) 

Vattenåt
gång (l) 

CO2-ekv (g) 

Plöjning 0,00017 - - 0,46 

Harvning 0,00006
6 

- - 0,18 

Sådd 0,00010 - - 0,27 

Slåtter 
(slåtterkross) 

0,00078 - - 2,1 

Vältning 0,00001
2 

- - 0,032 

Spridning av  
gödningsmede
l 

0,00003 - - 0,081 

Skörd och 
tröskning  

0,014  - - 38 

Gödningsmede
l (N2O)  

- - - 1,9 

Total odling 0,015 - - 43 

Torkning av 
frö  

- 0,16  - 11 

Skalning av 
frö  

- 0,0095 - 0,35 

Totalt för 
förbehandling 
av frö  

- 0,17 - 11 

Frö mixas till 
gröt  

- 0,0048  - 0,18 

Naturg
as: 
0,34 

Natu
rgas: 
24 

Olja:  
0,36 

Olja: 
29 

Direkt 
ultrahög 
temperaturbeh
andling 
(UHT)  

- 0,26  
+ ett av 
alternati
ven till 
höger 

El:  
0,30 

0,14  9,4 
+ ett av 
alternati
ven till 
höger 

El: 
11 
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Homogeniseri
ng (HPH)  

- 0,040 - 1,5 

Vatten 
* 

- - 0,94 0,041 Ingre
diens
er i 
dryc
k 

Socker 
** 

- - - 2,4  

Fyllmaskin - 0,064 (varav  
el: 0,055 och 
naturgas: 0,0086) 

- 2,6 

Totalt 
dryckesframs
tällning 

- Med naturgas i 
UHT: 0,71 
Med olja i UHT: 
0,73 
Med el i UHT: 
0,67 

1,1 Med naturgas i 
UHT: 40 
Med olja i UHT: 
45 
Med el i UHT: 
27 

Förpackning 
inkl End-of-
life *** 

- - 0,25  Ca 60 

Transport (200 
km) 

0,00011 - - 0,52 

Totalt för 
producering 
av en liter 
hampadryck 
(allt 
inkluderat) 

0,015  Med naturgas i 
UHT: 0,88 
Med olja i UHT: 
0.90 
Med el i UHT: 
0,86 

1,3 Totala påverkan 
med olik 
energianvändnin
g i UHT: 
Naturgas: 150 
Olja: 160  
El: 140  

* baseras på Jutterström (2015) 
** baseras på Florén & Sjons (2020) 
*** baseras på Institutet för livsmedel och bioteknik (2013) 
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Figur 5.  
Klimatpåverkan i form av CO2-ekv för samtliga steg i framställningen av en liter hampadryck samt 
vilken typ av energi som använts. Baserat på värden i tabell 5 med en hundraprocentig allokering 
från jordbruk till hampadryck.  
 
Störst klimatpåverkan vid hampadrycksframställning vid 100 % allokerig från 
jordbruk kommer från förpackningens framställning inklusive förbränning. Näst 
störst påverkan kommer från odling tätt följt av dryckesframställningen vid 
användning av olja. Den lästa klimatpåverkan i hampadryckens livscykel kommer 
från transport.   

4.3. Scenario 2  

Vid scenario 2, det vill säga att endast 20 % av hampaodlingens utsläpp allokeras 
till hampadryck genereras mellan 110 g CO2-ekv och 130 g CO2-ekv per kilo 
färdig hampadryck, tabell 8 och figur 6. Vattenförbrukningen är densamma som 
för 100 % allokering till hampadryck, det vill säga 1,3 liter. Detta då inget vatten 
tillsätts i odlingsfasen. Samtliga beräkningar grundar i uträkningarna från samma 
referenser som för tabell 7.  
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Tabell 8.  
Totala utsläpp av CO2-ekv vid framställning av en liter hampadryck när allokering på 20 % använts 
vid odlingsfasen. Vattenförbrukningen är densamma som för 100 % allokering till hampadryck och 
utesluts därför från tabellen. Samtliga värden är avrundade till maximalt två värdesiffror.  

 
Verksamh
et 

100 % allokering av 
odling till 
hampadryck  
(g CO2-ekv) 

20 % allokering av 
odling till 
hampadryck  
(g CO2-ekv) 

Differens 
mellan 
100 % och 
20 % 
allokering 
(g CO2-ekv) 

Odling 43 8,6 34 

För-
behandling 
av frö 

11 11 - 

Naturgas: 
24 

Naturgas: 
24 

- 

Olja: 29 Olja: 29 - 

Dryckes- 
fram-
ställning 

16 + ett 
alternativ 
till höger 

El: 11 

16 + ett 
alternati
v till 
höger 

El: 11 - 

Förpacknin
g inkl. End-
of-life 

60 60 - 

Transport 0,52 0,52 - 

Totalt 
 

Inkl. naturgas i 
dryckesframställninge
n: 150 
Inkl. olja i 
dryckesframställninge
n: 160 
Inkl. el i 
dryckesframställninge
n:140  

Inkl. naturgas i 
dryckesframställning
en: 120 
Inkl. olja i 
dryckesframställning
en: 130 
Inkl. el i 
dryckesframställning
en: 110 

34 
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Figur 6.  
Klimatpåverkan i form av CO2-ekv för samtliga steg i framställningen av en liter hampadryck samt 
vilken typ av energi som använts. Utsläpp från odlingen är till 20 % allokerad till hampadryck. 
Värdena i diagrammet baseras på tabell 6. 

 
Den största klimatpåverkan i livscykeln för hampadryck verkar enligt analysen 
vara förpackningen inklusive dess sluthantering, i detta fall förbränning. Därefter 
kommer dryckesframställning när olja använts som energikälla i uppvärmningen 
vid UHT-behandlingen, tätt följt av odling när det är en 100 % allokering till 
hampadryck och dryckesframställningen när naturgas används vid 
uppvärmningen. Därefter kommer dryckesframställning där enbart elektricitet 
använts, följt av förbehandling av frö. När en 20 % allokering används minskar 
klimatpåverkan från odling till att ha näst lägst klimatpåverkan av de studerade 
verksamheterna i livscykeln. Lägst klimatpåverkan i båda fall har transport. Hade 
tvätt och rengöring av processutrustningen inkluderats i dryckesframställningen 
hade kategorin dryckesframställning troligtvis ökat och eventuellt överstigit 
klimatpåverkan från förpackningen.  

Används andra emissionsfaktorer kan slutresultatet påverkas. Detta gäller 
exempelvis för kväve, där den fjärde IPCC-rapporten visar att kväve har 
298 gånger så stor klimatpåverkan som CO2 har sett ur ett hundraårsperspektiv 
(Forster et al., 2007) relativt det använda värdet från den femte IPCC-rapporten 
på motsvarande 265 gånger koldioxidens klimatpåverkan (Pachauri et al., 2014). 
Detta genererar ett något högre resultat, 2,1 g CO2-ekv relativt det använda värdet 
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på 1,9 g CO2-ekv. Även fast en annan emissionsfaktor används ligger resultatet av 
kväveutsläpp i samma storleksordning.  

Det steg i hampadryckens livscykel som har störst vattenåtgång hos en liter 
hampadryck är när vatten används som dryckesingrediens, tabell 7. Då används 
0,94 liter vatten, det vill säga majoriteten av det vatten som inkluderats i analysen. 
Hade vattenåtgång vid odling och tvätt av processystem inkluderats i analysen 
hade resultatet troligen varit annorlunda då båda dessa verksamheter troligtvis 
kräver mer vatten per liter dryck än vad som används som dryckesingrediens.  

4.4. Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys är en analys som jämför resultatets utfall beroende på vilka 
olika metoder eller på vilken data som använts vid genomförandet av analysen 
(SIS, 2006b). Bland annat ska olika allokeringsprocedurer analyseras och 
resultatet jämföras med andra möjliga allokeringsprocesser (SIS, 2006b). Med 
andra ord identifieras de delar av processen som kan ha stor betydelse för 
ingående data och avgränsningar i känslighetsanalysen.  

I denna analys utgår de använda värdena från litteratur samt produktspecifik 
data, och inte uppmätt data från fabrik. Detta betyder att data för exempelvis 
pumpar som pumpar fram produkten i systemet inkluderas i fabriksdata och 
exkluderas i data från litteratur. Därmed har ett visst datagap identifieras vid 
användning av data från litteratur. Detta påverkar resultatet och gör det lägre än 
vad det skulle bli vid en verklig situation. Likaså förändras resultatet om en annan 
typ av förpackningsmaterial används vid paketering av hampadryck relativt den 
valda förpackningstypen. Används en PET-flaska ökar det slutgiltiga CO2-ekv 
värdet då en 1,42 liters PET-flaska inklusive transport skulle motsvara ca 
0,325 kg CO2-ekv enligt Winans et al. (2019), jämfört med det använda värdet för 
en 1000 ml Tetra Brik med skruvkork på 0,06 kg CO2-ekv. Givetvis påverkar det 
vilken typ av referens som används för förpackningen, även om själva 
förpackningen är densamma. Exempelvis varierar CO2-ekv för en Tetra Brik 
1000 ml-förpackning mellan ca 0,04-0,06 kg CO2-ekv beroende på referens 
(Dahllöv & Gustafsson, 2008; Institutet för livsmedel och bioteknik, 2013). Detta 
har alltså en stor betydelse för det slutgiltiga resultatet eftersom förpackningen i 
denna analys stod för största delen av klimatpåverkan vid framställning av 
hampadryck.  

Vilken typ av allokering som används för odling av hampadryck visas ha en 
stor påverkan på slutresultatet. Vid en hundraprocentig allokering av odling till 
hampadryck är CO2-ekv för odling och dryckesframställning som använder 
naturgas eller olja i UHT ungefär i samma storleksordning. Sätts allokeringen till 
20 %, det vill säga en ekonomisk allokeringsprocedur för hampafrö, minskar den 
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slutgiltiga klimatpåverkan för hampadryck med ca 34 gram CO2-ekv. Odling i sin 
tur står för omkring 30 % av den totala klimatpåverkan. Förändras allokeringen 
ytterligare påverkas resultatet.  

Hade vatten tillförts vid odling av hampa hade den totala 
vattenförbrukningen ökat markant. Vattenförbrukningen vid odling exkluderas 
från analysen då inget vatten behövs tillsättas vid odling i Skåne, där den framtida 
odlingen planeras vara, samt att vattenmängden som behövs vid odling av hampa 
varierar beroende på var odling sker. Vid odling i Skåne kan mängden tillförd 
näring till åkern komma att förändras relativt nuvarande värde som utgår från 
odling i Baltikum. Variationen bör dock vara inom sådana gränser att de inte får 
en extrem påverkan på slutresultatet. Om odlingen istället förläggs i andra delar 
av världen kan gödningsämnen ha en större påverkan på slutresultatet.  

Inlagring av kol har exkluderats från analysen, men skulle, om den 
inkluderades, generera en lägre klimatpåverkan för slutresultatet. Om beräkningar 
utgår från att ett hektar hampa kan lagra 22 ton CO2 (Vosper, u.å) skulle en liter 
hampadryck ha en mycket lägre inverkan på klimatet då framställningsprocessen 
släpper ut mindre CO2 än vad som lagras vid odling av 0,6 m2 hampa. Detta 
påverkas dock av hur resten av hampaväxten hanteras, om den exempelvis bryts 
ner och därmed släpper ut det lagrade kolet (Dubber, u.å), eller om den 
exempelvis används som isolering och därmed lagrar kolet längre. 

Givetvis påverkas även resultatet av vilken avkastning ett hektar 
hampaodling har. Ökar avkastningen minskar den totala påverkan från odlingen 
och vice versa. Fördubblas avkastningen halveras den yta som krävs för att 
producera frön till en liter hampadryck. Detta hade gett att klimatpåverkan från 
jordbruksmaskiner halveras relativt det nuvarande värdet vid en hundraprocentig 
allokering.  

Beräkningarna för transport varierar även det beroende på vilken avkastning 
det undersökta fältet ger. Detta då ytan som krävs för att producera en liter 
hampadryck förändras om avkastningen ökar eller minskar. 
Transportberäkningarna tar hänsyn till ytan som krävs för att producera en liter 
hampadryck och är alltså känslig för detta. Beräkningarna påverkas även av hur 
mycket som kan lastas i transporten. Vid mer lastvikt minskar klimatpåverkan 
från den mängd hampafrö som krävs vid en liter och vice versa. Detta då andelen 
hampafrö som behövs för att producera en liter hampadryck i en fullastad lastbil 
varierar om den totala vikten förändras. Om den totala lastvikten halveras 
kommer alltså klimatpåverkan från transport dubbleras enligt ekvation 2 i 
bilaga 4. Likaså påverkas klimatpåverkan av lastbilstypen som används. 
Beräkningarna utgår från att en lastbil av modellen Scania R 450 används, en 
lastbil som vunnit Green Truck Award då den har lägst bränsleförbrukning av 
13 undersökta lastbilsmodeller (Larsson, 2019). Används en annan lastbil som har 
en högre klimatpåverkan kommer detta ge ett högre slutresultat. Ökar 
klimatpåverkan exempelvis från 738 g CO2-ekv/km till 1038 g CO2-ekv/km ökas 
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klimatpåverkan från transport med ca 40 %. Trots detta är klimatpåverkan från 
transport förhållandevis låg.  

Elektriciteten som analysen utgår från är nordisk energimix med en 
klimatpåverkan på 36,5 g CO2-ekv/MJ (Martinsson et al., 2012). Om annan 
energikälla används, exempelvis stenkol, ökar den totala klimatpåverkan. Detta då 
stenkol enligt Gode et al. (2011) har en klimatpåverkan på 107 g CO2-ekv/MJ. 
Den totala klimatpåverkan från dryckesframställningen om endast el används 
hade då ökat från nuvarande 27 g CO2-ekv till 76 g CO2-ekv, en ökning om ca 
180 %. Om stenkol används tillsammans med naturgas i dryckesframställningen 
ökar klimatpåverkan från 40 g CO2-ekv till 56 g CO2-ekv, en ökning på ca 40 %. 
Vid användning av stenkol, naturgas i fyllmaskinen och olja i UHT-behandlingen 
ökar klimatpåverkan från 45 g CO2-ekv till ca 69 g CO2-ekv, en ökning om 53 %. 
Vid användning av stenkol som energikälla i dryckesframställningen har inte 
förpackning inklusive förbränning av denne störst klimatpåverkan utan trillar då 
ner på en andraplats följt av just dryckesframställningen. Trenden i samhället är 
att ständigt utveckla energikällor så att miljöpåverkan blir mindre varvid resultatet 
i denna rapport blir ännu mer positiv. Med andra ord har energityp och referens 
stor betydelse för vilken del av livscykeln för hampadryck som har störst 
klimatpåverkan.  

4.5. Jämförelse med andra växtbaserade drycker 

Genom att studera andra växtbaserade dryckers klimatpåverkan och vattenåtgång 
och sätta dem i relation till resultatet för denna analys kan hampadryckens 
klimatpåverkan och vattenåtgång jämföras med de andra dryckerna, tabell 9. Det 
bör dock noteras att de studerade dryckesalternativen i vissa fall inkluderar andra 
aspekter än vad denna analys gör, samt att de utgår från verkliga 
produktionslokaler i kontrast till denna analys där värden baserade på litteratur 
används. Därför kan en direkt jämförelse mellan dessa inte göras. 
Avgränsningarna för de olika analyserna kan ses i bilaga 1. Vattenförbrukningen 
hos de jämförda livscykelanalyserna varierar kraftigt mellan 0,55 liter vatten per 
liter produkt upp till ca 2 800 liter vatten per liter produkt, tabell 9. Detta påverkas 
av avgränsningen då vissa analyser inkluderat vatten som krävs vid odling av 
grödan samt att det i någon studie använts en hög vattenförbrukning vid 
dryckesframställningen, vilket höjer den totala vattenförbrukningen. Majoriteten 
av de undersökta dryckernas vattenförbrukningar är högre än vad denna analys för 
hampadryck genererat. 
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Tabell 9.  
Jämförelse av den totala massan CO2-ekv per funktionell enhet (kg) och vattenförbrukning i form av 
liter vatten per liter dryck som genererats vid olika livscykelanalyser och miljövarudeklarationer för 
hampa-, havre-, mandel-, ris- soja- och ärtdryck. Observera att det är olika avgränsningar för 
samtliga resultat, varvid en direkt jämförelse mellan resultaten inte är möjlig. Vad de olika 
dryckestyperna har inkluderat kan ses i bilaga 1. Siffrorna är avrundade till maximalt tre 
värdesiffror.  

Dryckes
typ 

Massa CO2-
ekv per 
funktionell 
enhet (kg) 

Vattenförbru
kning (l 
vatten/l 
dryck)  
 

Kommentar Referens 

Hampa  0,11- 0,16 
 

1,3 Lägsta värde för 
20 % allokering 
samt högsta värde 
för 100 % 
allokering. 
 
Vattenförbrukning 
inte inkluderat 
odling, tvättning av 
system samt 
vattenåtgång för 
fyllmaskin. 

Denna 
analys 

Havre Exkl. 
konsument-
del:  
Ca 0,2 
 

Exkl. 
konsumentdel:  
Ca 15  

Livscykelanalys. 
0,316 kg CO2-
ekv/kg produkt om 
konsumentdel 
inkluderas.  
 
Ca 17 l vatten per 
liter dryck 
inklusive 
konsumentdel, 
vilket innefattar 
bland annat 
maskindiskning av 
dryckesglas. 
Inkluderar diskning 
av systemet. 

Dahllöv 
& 
Gustafsso
n, 2008 

Havre 0,37  
 

0,54 l 
(vattenekvival
enter)  

Livscykelanalys. 
Inkluderar 
grossistens och 

Institutet 
för 
livsmedel 
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konsumentens 
påverkan vid 
hantering av 
produkten, vilket 
inkluderar 
hemtransport samt 
avfallshantering av 
förpackningen. 
Obs, 
vattenekvivalenter 
används vid 
vattenförbrukning.  

och 
bioteknik, 
2013 

Mandel 0,5  123 Livscykelanalys. 
Inkluderar ej end-
of-life för 
förpackningsmateri
al. 
 
Inkluderar tvätt av 
systemet och 
bevattning vid 
odling.  

Winans et 
al., 2019 

Ris 0,623 278 
 

Miljövarudeklaratio
n. Inkluderar 
distribution, 
hemförvaring samt 
end-of-life för 
produkten. I 
vattenåtgången 
inkluderas vatten 
för odling.  

Unigrà, 
2015 b 

Soja 0,649 63,5 
 

Miljövarudeklaratio
n. Inkluderar 
distribution, 
hemförvaring samt 
end-of-life för 
produkten. I 
vattenåtgången 
inkluderas vatten 
för odling. 

Unigrà, 
2015 a 

Soja 1,10 (fossil) 
-0,08 (biogen) 

48,9 
 

Miljövarudeklaratio
n. Inkluderar 

Granarolo
, 2016 
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distribution, 
hemförvaring samt 
end-of-life för 
produkten. I 
vattenåtgången 
inkluderas vatten 
för odling. Biogen 
menas med utsläpp 
som härstammar 
från förnybara 
källor, dvs. inte 
fossila källor. 

Ärta 0,387  
 

2 860 
 

Livscykelanalys.  
Använder PET-
flaska.  
Inkluderar 
bevattning i 
odlingsfasen i 
vattenförbrukninge
n.  

Ripple, 
2017 

 
Den yta som krävs för att producera den mängd gröda som krävs för att producera 
en liter av hampa-, havre-, soja-, och ärtdryck varierar mellan 0,16 m2 och 1,3 m2, 
tabell 10. Skillnaden i ytintensitet, det vill säga den yta som krävs för att 
producera gröda till en liter dryck, mellan grödorna är dock inte markant utan 
hålls i ungefär samma storleksordning. Beräkningarna i tabellen är gjorda utifrån 
ekvation 1, bilaga 4. Observera att detta endast är ungefärligt och att avkastning 
varierar beroende på vilken sort respektive gröda är och den massa gröda för varje 
dryck varierar beroende på referens.  
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Tabell 10.  
Massa (kg) av grödorna hampa, havre, soja och ärta som används i en liter växtbaserad dryck, 
avkastning (kg/ha) för respektive åker, yta (m2) som krävs för att producera den mängd gröda som 
krävs i en liter dryck samt referenser. Avkastningen kan variera beroende på vilken sort respektive 
gröda är. Beräkningarna är gjorda enligt ekvation 1, bilaga 2.  

Typ av 
gröda  

Massa (kg) gröda 
i en liter färdig 
dryck 

Avkastning 
(kg/ha) 
åker 

Yta (m2) 
som krävs 
för att 
producera 
en liter 
dryck 

Referens 

Hampa Företagshemlighet 1 000 0,6 Denna analys 
Havre 0,13 8 070 0,16 Mängd gröda i 

färdig dryck: 
Institutet för 
livsmedel och 
bioteknik, 2013 
Avkastning: 
Roland, 2012 

Soja 0,16 *  3 000 0,53 Mängd gröda i 
färdig dryck: 
Unigrà, 2015 a 
Avkastning: 
Birgerson, 2010 

Ärta 0,208 1 600 1,3 Mängd gröda i 
färdig dryck: 
Ripple, 2017 
Avkastning: 
Karlsson, 2019 

* baseras på att 1 liter sojadryck väger 1,015 kg enligt Unigrà (2015 a) 

 
Trots att ytintensiteten för respektive gröda är i samma storleksordning varierar 
klimatpåverkan och vattenåtgången kraftigt mellan de olika dryckerna. Vatten för 
odling inkluderas inte i varken hampa- eller havredryckens vattenåtgång, något 
som inkluderas i soja- och ärtdryckens. Vattenförbrukningen för de två 
sistnämnda dryckerna är markant högre än för hampa- och havredryck. Detta trots 
att samtliga drycker har liknande ytintensitet för jordbruket. Med andra ord verkar 
vattenintensiteten inte bero på storleken på den yta som krävs för att producera en 
liter av respektive dryck, utan beror snarare på vilken typ av gröda som odlas och 
var odlingen sker geografiskt. Såklart kan andra steg i processen också vara 
avgörande för vattenkonsumtionen. 

För den dryck med lägst klimatpåverkan, hampadryck, är jordbruksytan som 
krävs för att producera en liter dryck i samma storleksordning som för de 
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jämförda dryckerna. Detta gör att mindre körningar på åken då inga kemikalier 
krävs vid odling kan vara en bidragande faktor till varför klimatpåverkan kan 
hållas nere i detta steg. Hade jordbruksytan för hampadryck varit större än för de 
jämförande dryckerna hade klimatpåverkan varit högre, även om inga kemikalier 
använts. 
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5. Diskussion 

 

I diskussionen sätts vattenåtgången och klimatpåverkan från en liter hampadryck i 
relation till åtgång och påverkan från andra växtbaserade drycker. Även förslag 
till hur analysen kan förbättras samt framtida forskning presenteras.  
 

5.1. Klimatpåverkan 

Det är av relevans att hålla klimatpåverkan på en så låg nivå som möjligt för att 
bidra till att uppnå det svenska miljömålet Begränsad klimatpåverkan samt de 
internationella målen Responsible consumption and production och Climate 
action (Sveriges miljömål, 2020; The Global Goals for sustainable development, 
u.å).  

Både klimatpåverkan och vattenåtgången påverkas av avgränsningarna samt 
hur effektiva de analyserade processtegen är. Då det idag inte finns någon verklig 
produktion av Hjältes hampadryck är de värden som använts i analysen baserade 
på litteratur- och intervjustudier. Detta betyder att klimatpåverkan från en verklig 
anläggning kan antas vara högre då exempelvis omkringliggande matarpumpar 
konsumerar energi, något som denna analys exkluderat. Den ultrahöga 
temperaturbehandlingen (UHT), homogeniseringen (HPH) och fyllmaskinen är 
alla baserade på stora produktionsvolymer. Vid produktion i mindre skala kan 
värdena som använts i analysen därför vara i underkant. Maskinen som skalar 
hampafröna är av modellen mindre, vilket kan betyda att den inte är 
energioptimerad på samma sätt som de storskaliga maskinerna är. Vid en 
storskalig produktion skulle en större skalmaskin användas, vilket borde göra att 
energieffektiviteten ökar och energibehovet därmed minskar per producerad liter 
dryck. Dock kan energiförbrukningen öka totalt sett för maskinen då det bör 
krävas mer energi för att använda en större maskin relativt en mindre sådan.  

Systemgränserna för analysen har satts till att exkludera hampans inlagring 
av kol. Hade detta inkluderats i analysen hade den totala klimatpåverkan minskat, 
och potentiellt blivit positiv, det vill säga att hampaplantan absorberar mer 
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koldioxid än vad resten av framställningsprocessen släpper ut. Detta enligt siffror 
på kolinlagring hos hampa baserat på Vosper (u.å). Analysen tar inte heller 
hänsyn till ingredienser som svarar för mindre än en procent av drycken då 
påverkan från dessa antas vara försumbara. I verkligheten kan det komma att 
påverka slutresultatet, men antas vara i så pass liten omfattning att de exkluderats 
från denna studie. Klimatpåverkan kan också förändras vid inkludering av 
exempelvis markanvändning. Detta då odling kan ske på områden där regnskog 
har skövlats, vilket gör att en starkt koldioxidbindande biotop som dessutom 
fungerar som hem för en stor mängd olika djur- och växtliv tas bort. Då skulle 
även den minskade koldioxidinlagringen från regnskog inkluderas i analysen, 
vilket skulle påverka slutresultatet. Även aspekter såsom försurning, övergödning, 
biologisk mångfald och mänsklig toxicitet kan och bör innefattas i analysen vid 
en utveckling av studien.  

Klimatpåverkan från odling av hampafrö varierar beroende på vilken typ av 
allokering som används vid beräkningen. Som nämnt i känslighetsanalysen skiljer 
det ca 34 g CO2-ekv beroende på vilken allokeringsmetod som använts. En 
ekonomisk allokering från T. Jacobsson på Österlenhampa har använts i analysen. 
Förändras allokeringsprocenten förändras också klimatpåverkan från en specifik 
odling. Allokeringsprocenten baseras på efterfrågan på hampafrö, vilket kan 
förändras över tid. En ekonomisk allokering påverkas också av vem som säljer 
hampan, om försäljarens primära produkt är hampafrö eller inte. Likaså påverkas 
klimatpåverkan från odling av vilken mängd hampafrö som produceras på ett 
hektar. 

Den specifika ytan som behövs för att producera en liter hampadryck utgår 
från att 1000 kg hampafrö produceras på ett hektar. Som beskrivs i 
känslighetsanalysen påverkar detta i sin tur hur mycket diesel och näringsämnen 
för att erhålla den funktionella enheten. Är skörden mindre behövs en större yta 
för en liter hampadryck och vice versa. Ytan som krävs för att producera en liter 
hampadryck när avkastningen är 1000 kg hampafrö per hektar ligger i ungefär 
samma storleksordning som för en liter av de jämförda havre-, soja- och 
ärtdryckerna. Det finns dock en skillnad mellan de olika växtslagen, där havre 
kräver minst yta för att producera en liter dryck. Att ytan som krävs är något 
större för ärta, soja och hampa relativt för havre kan bero på hur tätt plantorna kan 
växa, där havre troligtvis kan växa tätare än vad resterande grödor kan. Vid odling 
av havre, som har högre ytintensitet än resterande grödor, produceras endast 
havrekärnor och halm av själva strået. Vid hampaodling skapas även där fiber 
från strået, men fiber som har mycket fler användningsområden än exempelvis 
havrehalm. Med andra ord bör biprodukter tas in i beaktandet om resonemang 
angående vilken typ av dryck som ska produceras endast beslutas utifrån 
ytintensiteten hos grödan. Den specifika ytan som krävs för respektive dryck 
varierar beroende på avkastning och vilken sort som analyseras inom den 
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specifika grödan. Den specifika ytan beror givetvis också på hur stor del av 
skörden som går till dryckesframställning.  

Resultatet från denna analys gäller endast för hampadryck som är odlad och 
producerad i Sverige. 

5.1.1 Störst klimatpåverkan 

Störst klimatpåverkan från hampadryckens livscykel är enligt analysen 
framställning och förbränning av förpackningsmaterial, något som verkar rimligt 
med tanke på de antagande som gjorts i analysen enligt uppgifter från F. Ballas 
(personlig kommunikation, 5 maj 2021). Även om en kartongbaserad förpackning 
har valts, som har en låg klimatpåverkan relativt andra förpackningstyper så har 
den i denna analys högst klimatpåverkan för framställandet av en liter 
hampadryck. Förpackningens relativt höga klimatpåverkan kan bero på många 
saker, bland annat dess innehåll av aluminium, en energikrävande process som 
har relativt stor klimatpåverkan jämfört med hur lite av materialet som används i 
förpackningen (Dahllöv & Gustafsson, 2008). Att förpackningen har hög 
klimatpåverkan relativt andra steg i livscykeln för hampadryck kan också bero på 
att dryckesframställning och odling är effektiva steg som har relativt låg 
klimatpåverkan i sig. I analysen har effektiva maskiner används i majoriteten av 
fallen, vilket gör att klimatpåverkan därför kan tänkas vara högre om 
produktionen sker i småskalig omfattning relativt den analyserade storskaliga 
omfattningen. Om kemikalier hade använts vid odlingen hade klimatpåverkan 
ökat, vilket gjort att kvoten mellan förpackningens klimatpåverkan och odling 
minskat. Att dryckens mesta ingrediens, vatten, har en låg klimatpåverkan 
(Jutterström, 2015) gör också att kvoten för mer energikrävande ingredienser 
sänks, och därmed klimatpåverkan. Detta gör att förpackningens klimatpåverkan 
står för en större del av den totala klimatpåverkan från hampadryck. 

Som nämnt i känslighetsanalysen påverkas både klimatpåverkan och 
vattenåtgången av vilken typ av förpackning som används för att paketera 
drycken. Används en PET-flaska ökar den totala klimatpåverkan eftersom det 
krävs mer resurser för att framställa den jämfört med den analyserade Tetra Brik 
1000 ml (Winans et al., 2019; Institutet för livsmedel och bioteknik, 2013). För att 
minska klimatpåverkan från hampadrycken vore det intressant att undersöka om 
förpackningsmaterial gjort av hampafiber kan användas, istället för fiber från 
skog. Då skulle markanvändningen per packad liter hampadryck minska rejält. 
Detta då mindre eller inga areal krävs för skogsodling som annars krävs vid 
framställning av konventionell förpackning, samt att biprodukten från 
hampaodling är just stjälk och fiber. Vid användning av en hampabaserad 
förpackning kan dock framställningsprocessen komma att ändras till en ökad 
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klimatpåverkan då förpackningen kan vara icke-kompatibel som en aseptisk 
lösning.  

En annan möjlig minskning av klimatpåverkan genom förpackningen är att 
införa 100 % förpackningsmaterial från fossilfria källor. Återvunnet råmaterial i 
kombination med återvinning av förpackning istället för förbränning är andra 
åtgärder som skulle ge en bättre klimatprofil för förpackningen. 

5.1.2. Hampadryck relativt andra växtbaserade drycker 

Resultatet från denna analys visar på en lägre total klimatpåverkan än de 
undersökta jämförande studierna på andra växtbaserade drycker. Detta antas inte 
vara på grund av de uppgifter som hämtats ur litteratur gällande odling av hampa. 
Det baseras på att livscykelanalyser för hampafrö och hampatråd båda har en 
lägre dieselförbrukning i odlingsstadiet än vad denna analys har (Campiglia et al., 
2020; van der Werf & Turunen, 2007). Det skulle betyda att det i verklig situation 
krävs mindre diesel än vad analysen tagit hänsyn till, varvid klimatpåverkan från 
odlingsdelen skulle minska. Enligt T. Jacobsson (personlig kommunikation 24 
februari, 2021) används mindre diesel vid odling av hampa relativt andra grödor 
eftersom hampaodling kräver mindre pesticider och därmed mindre körning på 
åkern. Det verkar rimligt då klimatpåverkan från exempelvis odling av ärta är 
högre än för hampa (Ripple, 2017).  

Som nämnts i känslighetsanalysen kan mängden gödningsmedel vara olika 
om odling läggs till södra Sverige jämfört med den mängd som krävs för 
nuvarande odling i Litauen, vilket kan komma att påverka den slutgiltiga 
klimatpåverkan något. Detta verkar gå i linje med resultaten för rapporten från 
Campiglia et al. (2020) där det adderas fler typer av gödningsämnen för 
framställning av ett kilo hampafrö än vad som analyserats i denna rapport. 
Rapporten från Campiglia et al. (2020) utgår dock från odling i 
Medelhavsområdet, vilket betyder att jordar i det området troligtvis kräver andra 
mängder gödningsämnen än vad jordar i Sverige gör.  

I skapandet av hampadryck används mindre naturgas än vad som används i 
de jämförande studierna. Detta är troligtvis en av faktorerna till att hampadrycken 
har ett lägre klimatavtryck än övriga studerade växtbaserade drycker. Med andra 
ord verkar naturgasanvändningen ha en stor inverkan på slutresultatet. Skulle 
användningen av naturgas öka i framställningen av hampadryck ökar därmed 
slutresultatet och blir då mer lik klimatpåverkan från de övriga studerade 
dryckerna. Likaså påverkas slutresultatet även av vilken typ av elmix som 
används. Vilken typ av el som används är även intressant om företaget väljer att 
flytta produktionen av hampadryck utomlands då klimatpåverkan från el varierar 
kraftigt beroende på vilket land man befinner sig i. Eftersom det i dagsläget inte 
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finns någon produktionslokal för Hjälte Food & Drinks AB’s hampadryck kan de 
om möjligt välja en lokal med energi som har så låg klimatpåverkan som möjligt. 

Skillnaderna i klimatpåverkan relativt andra växtbaserade drycker verkar 
ligga i den process som sker på fabrik, det vill säga själva dryckesframställningen. 
Detta vid jämförelse med exempelvis ärtdryck från Ripple (2017), där 
framställningsprocessen är åtta gånger så hög som resultatet för denna analys. Att 
ärtdrycken har högre påverkan kan bero avgränsningarna samt på sättet drycken 
framställs på, det vill säga att det krävs olika tekniker för olika växtbaserade 
drycker. Det kan även bero på vilken typ av energi som använts i analyserna 
enligt resonemang ovan. Exempelvis använder ärtdrycken från Ripple (2017) en 
väsentlig större mängd naturgas än vad denna analys tagit hänsyn till, något som 
ökar klimatavtrycket. Då klimatpåverkan för olika energislag skiljer sig beroende 
på var i världen den produceras är det rimligt att anta att det spelar in. Att det är 
olika framställningsmetoder för olika dryckestyper kan även det påverka klimatet 
eftersom det krävs olika mängd energi för olika framställningsprocesser. 
Sojabönor som ska bli sojadryck ska exempelvis blötläggas och blancheras innan 
de kan malas ner (Palsgaard, u.å), ett steg som inte ingår vid skapandet av 
hampadryck. Liksom för sojadryck innefattas steg i havredrycksframställning som 
inte ingår i skapandet av hampadryck, exempelvis enzymering (Dahllöv & 
Gustafsson, 2008; Institutet för livsmedel och bioteknik, 2013). Att dessa steg har 
en så stor påverkan på klimatet att det är dessa som är avgörande för skillnaderna 
mellan analysernas klimatpåverkan anses dock vara osäkert, varför antagande 
görs att klimatpåverkan från dryckesframställningen för hampadryck eventuellt 
underskattats.  

Även det faktum att några av de studerade livscykelanalyserna inkluderar 
tvättning av produktionssystemet kan komma att vara betydelsefull för 
klimatpåverkan. Tvättning av systemet kräver behandlat varmvatten som i sin tur 
kräver energi och på så vis ökar klimatpåverkan.  

Att de jämförda analyserna har annan klimatpåverkan kan också delvis 
förklaras av att dataprogram för att beräkna livscykelanalyser, exempelvis 
SimaPro använts. Vissa underliggande kan ha en betydelse för resultatet. Det 
visas exempelvis i en rapport från Stavropoulos et al. (2016) där olika 
beräkningsverktyg för livscykelanalyser genererade olika påverkan för samma 
produkt. Att de jämförda analyserna har en högre klimatpåverkan kan också bero 
på spill från produktionen, vilket gör att det krävs mer resurser för samma mängd 
slutprodukt, något som inte behandlats i denna studie.  
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5.2. Vattenåtgång 

Vattentillgången ser olika ut beroende på var i världen hampaodling sker, men 
gemensamt för samtliga platser är att rent vatten är en ändlig resurs. I framtiden 
riskerar vattenbrist att bli ett allt mer allvarligare problem då 
klimatförändringarna gör att det tillgängliga sötvattnet minskar (Europeiska 
miljöbyrån, 2020). Därför är det av högsta relevans att vattenåtgången för 
exempelvis växtbaserade drycker hålls så låg som möjligt. Denna analys 
resulterade i en vattenåtgång på 1,3 liter vatten per liter producerad hampadryck, 
ett resultat som ligger lågt relativt de studerade dryckesalternativen. Som tidigare 
nämnt inkluderas olika aspekter i de jämförda studierna. Till exempel inkluderar 
några analyser grossist- och konsumentdel, där exempelvis maskindiskning av 
dryckesglas som används vid konsumering av produkten inkluderas och andra 
inkluderar vatten som går åt vid odling. Hade denna analys inkluderat dessa 
aspekter hade vattenåtgången som krävts för en liter hampadryck ökat. Åtgången 
av vatten hade även ökat något om förbrukningen hos en fyllmaskin inkluderats i 
analysen. Detta utelämnades dock på grund av att sådana uppgifter inte kunde 
lämnas ut av Tetra Pak. Med andra ord är den verkliga vattenförbrukningen något 
högre än vad som angetts i denna analys och kan komma att påverka vilken del 
som är mest vattenkrävande i skapandet av en liter hampadryck, i nuvarande fall 
vatten som dryckesingrediens.  

Vattenförbrukningen för hampadryck utgår från att odling och 
dryckesframställning sker i Sverige, vilket också påverkar slutresultatet genom att 
ingen extra bevattning behöver adderas vid odling. När information om 
vattenbehov för rengöring av processutrustning finns tillgängligt bör det också 
läggas till i sammanställningen. För att göra vattenkonsumtionen mer 
representativ för verkligheten kan vattenekvivalenter användas i framtida 
undersökning. De siffror som använts i analysen kommer enbart från 
litteraturkällor samt personlig kommunikation, så den verkliga situationen kan 
komma att ändras när produktion av hampadryck väl sker. Dock bör den 
slutgiltiga vattenkonsumtionen för en verklig anläggning ligga i något högre, dock 
samma storleksordning som den beräknade mängd som analysen visat. 

5.3. Bäst ut ett klimatperspektiv 

Sett ur ett livscykelperspektiv verkar hampadrycken som analyserats i detta arbete 
ha lägst klimatpåverkan relativt de jämförda växtbaserade dryckerna. Det bör 
dock tilläggas att omfattningen på de studerade analyserna varierar, vilket gör att 
en direkt jämförelse mellan studierna inte är möjlig. För att kunna jämföra 
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studierna behöver systemgränserna överensstämma, samt att den funktionella 
enheten måste vara jämförbar. Att systemgränserna inte är desamma som för de 
studerade växtbaserade dryckerna beror på brist i datatillgång. Dock dras 
slutsatsen att hampadryck borde ha en låg klimatpåverkan då det inte krävs 
herbicider och pesticider vid odling, vilket även gör att dieselförbrukningen 
minskar då mindre körningar på fältet görs. Med en ytintensitet som liknar de 
jämförda studierna, en lägre intensitet på körningar samt kemikalier på fältet bör 
klimatpåverkan från odlingsdelen vara lägre än för jämförda studier. I 
framställningsprocessen exkluderas steg såsom exempelvis enzymering, vilket 
krävs för havredryck (Institutet för livsmedel och bioteknik, 2013; Dahllöv & 
Gustavsson, 2008). Detta gör att mindre energi och resurser behövs i 
framställningsprocessen relativt havredryck. Genom att ha en lägre resursåtgång, 
samtidigt som att produktionsstegen i övrigt verkar vara liknande gör alltså att 
klimatpåverkan bör vara något mindre för hampadryck, även vid samma 
systemgränser. Inkluderas dessutom inlagring av koldioxid vid odling av hampa 
sjunker den totala klimatpåverkan ytterligare.  

Om Hjälte Food & Drinks AB sätter en produkt på marknaden som 
preliminärt har en lägre klimatpåverkan bidrar de till att konsumenter kan göra 
informerade val kring vilket livsmedel de köper. På så vis kan fler människor 
aktivt bidra till att minska klimatpåverkan från livsmedelsindustrin. Det sätter 
samtidigt press på konkurrenter att göra sina produkter ännu mer klimatsmarta. 
Givetvis bygger det på att information kring klimatpåverkan sprids på lämpligt 
vis, exempelvis genom att trycka den totala klimatpåverkan som en liter dryck 
genererar på förpackningen. Detta skulle göra att kunskap sprids till konsumenter 
och därmed kan konsumenterna ytterligare ifrågasätta livsmedel med hög 
klimatpåverkan, samtidigt som den totala klimatpåverkan minskar. Andra 
aspekter, såsom vattenförbrukning, humantoxicitet, försurning, övergödning, 
markanvändning och biologisk mångfald skulle kunna tryckas på förpackningarna 
och användas i marknadsföringssyfte, exempelvis i annonser. Detta gör att 
ytterligare information sprids, och att konsumenter kan göra ännu mer informativa 
val än om endast klimatpåverkan trycks på förpackningen. Det gör även 
produkten unik från konkurrerande varumärken, exempelvis Oatly, där det endast 
förmedlas mängden koldioxidekvivalenter en liter dryck genererar (Oatly, u.å). 
För att förmedla korrekt information bör analysen genomföras igen när det finns 
en lokal för dryckesframställning, samt när mer information finns tillgänglig kring 
odling. Detta för att få en klimatpåverkan och vattenåtgång som med större 
säkerhet är representativ för framställning av hampadryck. Hela eller delar av 
analysen kan även komma att återupprepas efter en viss tid för att säkerställa att 
bästa möjliga teknik används och på så sätt hålla klimatpåverkan och 
vattenåtgången nere. Viktigt är också att ny data gällande energimix används då 
klimatpåverkan från energimixen ständigt utvecklas. Exempelvis har en nylig 
referens publicerats som visar en lägre klimatpåverkan än den som använts i 
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arbetet, vars resultat gör att klimatpåverkan från hampadryck sänks ytterligare 
(Sandgren & Nilsson, 2021). Vid genomförandet av studien när en 
produktionslokal finns tillgänglig bör systemgränserna justeras så att studien blir 
jämförbar med andra studier om så önskas. För att säkerställa att resultatet är 
jämförbart med andra analyser kan en miljövarudeklaration (EPD) genomföras då 
avgränsningarna för samtliga sådana alltid överensstämmer.  

5.4. Livscykelanalys som metod  

Att analysera olika produkter och dess system ur ett livscykelperspektiv är en bra 
och överskådlig metod för att identifiera vilken del i kedjan som har störst 
klimatpåverkan. På så vis kan riktade åtgärder sättas in på rätt ställe för att hålla 
klimatpåverkan nere. Genom att skapa en livscykelanalys måste hela kedjan 
noggrant genomgås, där möjligheter och tankar för att optimera hela 
produktsystemet så att det blir mer resurseffektivt med en lägre klimatpåverkan, 
kan träda fram. Om analys enbart sker för en specifik processdel är det lätt att 
glömma bort att tänka på hela kedjan, och därmed missa delar som har stora 
optimeringsmöjligheter. Ett livscykelperspektiv som metod kan dock innehålla 
vissa svårigheter. Exempelvis är det svårt att peka ut klimatmässiga fördelaktiga 
system då processtegen inte alltid är densamma. För att kunna peka ut system som 
har mer klimatnytta måste alltså processtegen vara lika och jämförbara.  

Som tidigare nämnt är det möjligt att få olika resultat för en och samma 
produkt beroende på vilka aspekter som inkluderats och vilka beräkningsverktyg 
som använts vid analysen. Det kan därför vara svårt att jämföra två eller fler 
produkter eller produktionssystem mot varandra. Vid en sådan jämförelse är det 
alltså en risk att resultatet är missvisande eller helt och hållet ojämförbart. Det är 
därför av hög relevans att hålla sig kritisk mot livscykelanalyser, speciellt om de 
inkluderar enskilda aktörer.  

Vid jämförelser mellan olika växtbaserade drycker kan 
miljövarudeklarationer istället användas då omfattningen för dessa 
överensstämmer.  
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6. Slutsats 

I strävan att göra vår värld mer hållbar behöver vi minska klimatpåverkan från 
livsmedelssektorn. Därför finns det ett stort behov av miljösmarta livsmedel och 
drycker. Hjälte Food & Drinks AB’s mål om att sätta en klimatsmart hampadryck 
på marknaden går i linje med denna idé. Denna undersökning har gjorts för att 
förstå om hampadrycken är ett klimatsmart alternativ till växtbaserade drycker. 
Analysen visar att klimatpåverkan och vattenförbrukningen från en liter 
hampadryck varierar beroende på satta systemgränser och allokeringsprinciper. 
Resultatet visar att en liter hampadryck producerad i södra Sverige skulle ge en 
klimatpåverkan på mellan 110 gram CO2-ekv och 160 gram CO2-ekv per liter 
dryck. Att klimatpåverkan varierar beror på vilken typ av energi som används i 
framställningen samt hur stor del av odlingen som allokeras till hampadryck. Det 
lägre resultatet genereras vid en allokering på 20 % från jordbruk och där nordisk 
energimix varit enda energikällan vid dryckesframställning. Det högre resultatet 
genereras vid en 100 % allokering av jordbruk till hampaodling och där olja 
använts som energi i delar av dryckesframställningen. Resultatet visar att den 
största påverkan på klimatet i hampadryckens livscykel kommer från 
framställning och förbränning av förpackningsmaterial. Förpackningstypen har 
alltså en stor betydelse för den slutgiltiga klimatpåverkan hos en liter 
hampadryck. Vattenåtgången för framställningen av en liter hampadryck beräknas 
vara 1,3 liter, en siffra som vid verklig produktion kan komma att öka. Detta då 
delar av vattenåtgången i framställningsprocessen exkluderats på grund av 
informationsbrist. Majoriteten av vattenanvändningen kom enligt analysen från 
när vatten används som en dryckesingrediens.  

För att jämföra resultatet från analysen med andra livscykelanalyser måste 
systemgränserna överensstämma. Trots att de jämförda studierna inte har samma 
systemgränser finns det skäl som talar för att klimatpåverkan från hampadryck 
kan vara lägre än för de jämförda dryckesalternativen. Vattenåtgången för 
hampadryck är en av de lägsta jämfört med de undersökta studierna. 
Klimatpåverkan antas vara mindre än jämförande studier då färre körningar på 
åkern krävs, eftersom inget bekämpningsmedel eller konstgödsel behövs vid 
hampaodling. Den specifika ytintensiteten på jordbruksmark för hampadryck är i 
samma storleksordning som för motsvarande yta för soja- och ärtdryck. Vid 
framställningsprocessen undviks vissa steg som krävs för andra växtbaserade 
drycker, exempelvis enzymering och blanchering, vilket gör att resurserna för 
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framställningsprocessen bör vara mindre för hampadryck relativt andra 
växtbaserade drycker. Mindre resurser till odling och framställning skulle alltså 
generera en lägre klimatpåverkan än vad de jämförda studierna presenterat.  

Med detta resonemang bör det alltså vara lämpligt att Hjälte Food & Drinks 
AB sätter sin hampadryck på marknaden eftersom produkten potentiellt visar en 
fördelaktig miljöprofil. För att säkerställa att resonemanget är relevant bör dock 
en fullständig livscykelanalys och fortsatta studier genomföras där analys på 
verklig data används, samt att systemgränserna sätts att vara jämförbara med 
andra studier. 
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Bilaga 1.  

De aspekter som inkluderats i olika miljövarudeklarationer/livscykelanalyser för 
jämförda växtbaserade växter presenteras i tabell B1.1. och B1.2 nedan.  

Tabell B1.1.  
Vad som inkluderas i olika miljövarudeklarationer (EPD)/livscykelanalyser (LCA) för växtbaserade 
drycker, vilken typ av dryck det omfattar samt referens. 

Omfattning LCA/EPD Typ av dryck samt 
LCA eller EPD 

Referens 

• Produktion av råmaterial  
• Bearbetning av ärtan innan 

dryckesframställning 
• Produktion övriga 

ingredienser i drycken 
(solrosolja, socker) 

• Framställning av el och 
naturgas samt användning 
av dessa 

• Transport 
• Framställning av 

förpackningsmaterial 
• End-of-life för 

förpackningen  
• Vattenåtgång vid odling 

Har inom dessa studerat: utsläpp av 
växthusgaser  

 

LCA för ärtdryck 

 

 

 

Ripple, 2017 
 
 

• Produktion av råmaterial 
• Produktion övriga 

ingredienser i drycken  
• Bearbetning av mandeln 

innan dryckesframställning 
• Framställning av 

mandeldryck 
• Framställning av 

förpackningsmaterial 
• Transport (för alla inputs) 
• Anläggningsdrift 

 

LCA för 
mandeldryck 

 

 

 

 

Winans et al., 2019 
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(vattenåtgång, energiåtgång, 
bränsleåtgång) 

Har inom dessa studerat: 
ekotoxicitetspotential, mänsklig 
toxicitetspotential med avseende på 
cancer, mänsklig toxicitetspotential ej 
cancer, människors hälsa med 
avseende på luft, 
ozonutarmningspotential, 
smogbildningspotential, försurning, 
eutrofiering, total primär 
energitillgång, sötvattenförbrukning 
och 100-årig global warming 
potential (GWP100) 

• Produktion av råmaterial  
• Transport havre (från odling 

– kvarn – framställning – 
grossist – hemtransport) 

• Första bearbetning av 
havren 

• Produktion övriga 
ingredienser  

• Transport av övriga 
ingredienser  

• Produktion och end-of-life 
för förpackning 

• Framställningsprocess 
havredryck 

• Grossist 
• Butik 
• Konsument  

Har inom dessa studerat: 
klimatpåverkan, primär 
energianvändning, markeutrofiering, 
färskvatteneutrofiering, marin 
eutrofiering, försurning, bildning av 
marknära ozon, markanvändning, 
vattenåtgång  

 

LCA för havredryck 

 

 

 

Institutet för 
Livsmedel och 
Bioteknik, 2013 

 

• Produktion av råmaterial 
• Torkning av sojabönor 
• Produktion av 

förpackningsmaterial 
• Produktion av semi-

processade produkter 

 

EPD för sojadryck  

 

 

Unigrà, 2015 a 
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• Transport (från fält – fabrik 
– distributionscenter för 
råmaterial, 
förpackningsmaterial och 
tillhörande produkter) 

• Dryckestillverkning 
(inkluderat produktion av 
övriga ingredienser) 

• Transport av 
avfall/restprodukt 

• End-of-life för 
förpackningen  

Har inom dessa studerat: Icke 
förnybart material, förnybart 
material, icke förnybar energi, 
förnybar energi, vattenåtgång, avfall, 
råvaror, försurning, eutrofiering, 
fotokemisk oxidation, vattenbrist, 
toxicitet för människor, ekotoxicitet 
för sötvatten och markanvändning 

  

• Produktion av råvaror 
• Framställning av 

förpackningsmaterial 
• Dryckestillverkning  
• Transport till 

distributionscenter  
• Hemförvaring i kylskåp 
• End-of-life för 

förpackningen  
Har inom dessa studerat: förnybart 
material, icke förnybart material, 
förnybar energi, icke förnybar energi, 
markanvändning, försurning, 
eutrofiering, klimatpåverkan, 
marknära ozon  

 

EPD för sojadryck 

 

 

 

Granarolo, 2016 

• Produktion av råvaror 
• Torkning och första 

bearbetning 
• Produktion av 

förpackningsmaterial 
• Produktion av semi-

processade produkter  
• Transport (från fält – fabrik 

– distributionscenter för 

 

EPD för risdryck 

 

 

 

Unigrà, 2015 b  
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råmaterial, 
förpackningsmaterial och 
tillhörande produkter)  

• Dryckestillverkning 
(inkluderat produktion av 
övriga ingredienser) 

• Transport av 
avfall/restprodukt 

• End-of-life för 
förpackningen  

Har inom dessa studerat: Icke 
förnybart material, förnybart 
material, icke förnybar energi, 
förnybar energi, vattenåtgång, avfall, 
råvaror, försurning, eutrofiering, 
fotokemisk oxidation, vattenbrist, 
toxicitet för människor, ekotoxicitet 
för sötvatten och markanvändning  

• Produktion av råvaror 
• Produktion av gödselmedel  
• Produktion av 

bekämpningsmedel 
• Förbehandling av råvara 
• Dryckestillverkning 
• Framställning av 

förpackningsmaterial 
• Transport  
• Lagring i butik 
• Konsumentens hantering av 

produkten 
• Framställning av el, fossila 

bränslen, biogas 
• Vattenanvändning och 

produktion av detta 
Har inom dessa studerat: 
energiförbrukning, global 
uppvärmning, försurning, 
övergödning, bildning av 
fotokemiska oxidanter  

 

LCA för havredryck  

 

 
Dahllöv & 
Gustafsson, 2008 
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Tabell B1.2. 
Visualiserat vad som ingår i de studerade livscykelanalyserna i tabell B1.1. Grön markering= ingår i 
analysen. Röd markering= >85% av analyserna inkluderar aspekten.  
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Bilaga 2.  

Samtliga sökord som använts i analysen presenteras i tabell B2.1 nedan. Databas 
för samtliga sökningar var Web of Science med alla databaser inkluderade.  
 

Tabell B2.1. 
Söksträng, sökord, databas, datum för sökning samt antalet träffar i första och andra urval.  

Sök- 

sträng 

Sökord Databas Datum Antal 
träffar 
första 
urval 

Antal 
träffar 
andra 
urval 

1 Water AND 
”hemp 
production” OR 
”hemp milk” 

 

Alla 
databaser 
i Web of 
Science 

2021-01-20 26 16 (endast 
artiklar) 

2 ”Hemp milk” 
OR ”hemp 
beverage” OR 
hemp* OR 
”Cannabis 
sativa” AND 
”life cycle 
assessment” OR 
LCA 

Alla 
databaser 
i Web of 
Science 

2021-01-20 114 101 
(endast 
artiklar, 
sorterat 
efter 
relevans) 

3 ”life cycle 
assessment” OR 
LCA AND ”soy 
milk” OR ”soy 
beverage”  

Alla 
databaser 
i Web of 
Science  

2021-01-21 3  

4 ”Hemp milk” 
OR ”hemp 
beverage” OR 

Alla 
databaser 
i Web of 

2021-01-21 11 9 (endast 
artiklar)  
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hemp* OR 
”Cannabis 
sativa” AND 
”life cycle 
assessment” OR 
LCA AND 
textile 

Science 

5 LCA OR ”Life 
cycle 
assessment” 
AND ”plant 
based” AND 
milk OR drink 

Alla 
databaser 
i Web of 
Science 

2021-01-25 20   

6 ”Environmental 
impact” AND 
”Soy milk” OR 
”soy beverage” 
OR ”soy drink” 

Alla 
databaser 
i Web of 
Science 

2021-02-01 8  

7 Hemp* AND 
footprint 

Alla 
databaser 
i Web of 
Science 

2021-02-03 55 44 (endast 
artiklar) 

 



77 

Bilaga 3. 

 
Intervjufrågor för respektive informant presenteras nedan. Vid samtliga intervjuer 
informerades den intervjuade hur uppgifterna skulle användas samt frågade om de 
ville vara anonyma. Information om att det hela tiden gick att dra sig ur intervjun 
delgavs de intervjuade.  
 
Thomas Jacobsson, Österlenhampa 

• Vilken del är det som är värdefull vid odling av hampa och därmed det 
egentliga ursprunget till varför det odlas, är det stjälken eller fröna? Vad 
är biprodukten och vad är huvudprodukten – frö eller resterande del av 
plantan?  

o Kan du uppskatta rent ekonomiskt förhållandet mellan försäljning 
av frö och resten av plantan, ex 50/50?  

o Varierar detta förhållande för olika bönder? 
• Styr fröefterfrågan produktionen av hampa?  

o Om inte – vad är det som styr hur mycket hampa som 
produceras? 

• När hampa används som isoleringsmaterial – separeras fröna från själva 
plantan innan plantan blir isoleringsmaterial, eller inkluderas fröna i 
slutprodukten? 

• Vilken hampasort odlar ni?  
• Hur mycket bränsle förbrukar ni per hektar vid odling av hampa? 

o Är det för hela processen från beredning av mark till skördning?  
• Hur mycket vatten (l eller m3/ha) använder ni för att odla hampa i det 

svenska klimatet? 
o Hur stor del av detta är regnvatten och hur mycket behöver ni 

som bönder vattna själva?  
• Sker torkning och skalning av fröna hos dig? 

 
Magnus Ohlson, Tetra Pak  

• Hur mycket energi går åt vid en direkt UHT-behandling?  
o Per kg produkt? 

• Hur mycket vatten går åt vid en direkt UHT-behandling?  
o Per kg produkt?  
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• Vid nedkylning av produkten som genomgått UHT-behandlingen – 
återanvänds den värmeenergi som avgår från systemet? 

• Skiljer vatten/energiförbrukningen mycket beroende på storlek på UHT-
systemet? 
 

Mattias Persson, Skånefrö AB 
• Hur mycket energi går det åt att rensa hampafrön?  

o Ex kJ/kg frö? 
• Används något vatten i processen?  
• Tvättar ni frön också?  

o Energiåtgång vid tvättning? 
o Vattenåtgång vid tvättning?  

 
Thomas Prade, SLU  

• Är det vanligt att hampafrö (eller frö överlag) tvättas om de ska användas 
i matproduktion senare? 

o Om ja:  
! Förändras fukthalten i fröna vid tvättning av dem?  

! Fukthalt före/efter? 
! Skulle du kunna uppskatta hur mycket vatten och energi 

som går åt vid tvättning av frö? 
• Är det rimligt att anta att hampafrön kan torkas med en torkmaskin som 

är avsedd för havre, eller behövs det en speciell torkare för hampafrön? 
 

Ivan Wikman, I Wikmans Åkeri AB 
• Vad väger en olastad 4-axlad lastbil av modellen Scania R 450? 

 
Francisco Ballas, Tetra Pak 

• Hur stor klimatpåverkan har en 1-liters förpackning (Tetra Brik med 
skruvkork) enligt Tetra Paks beräkningar? 

• Är det rimligt att skapande och förbränning av en Tetra Brik med 
skruvkork har störst klimatpåverkan i hampadryckens livscykel förutsatt 
att de antaganden som gjorts i arbetet stämmer? 
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Bilaga 4. 

Samtliga ekvationer till beräkningar som gjort i analysen kan ses nedan.  
 
Yta jordbruksland 
Yta jordbruksland (m2) som krävs för att producera en liter hampadryck visas i 
ekvation 1 nedan:  

(1) 

där Y är den totala jordbruksytan i m2 som krävs för att producera hampafrö till en 
liter hampadryck, X är den totala mängden hampafrö (kg) som krävs för att 
producera en liter hampadryck, och Z är mängden hampafrö (kg) som produceras 
på en hektar. 
 
Dieselmängd jordbruk 
För att beräkna klimatpåverkan från den dieselmängd som kommer från 
jordbruket vid odling av den mängd hampafrö som krävs för en liter hampadryck 
används ekvation 2 nedan:  
 

 (2) 

där CO2-ekvtot är den totala klimatpåverkan (kg) från dieseln som används vid 
jordbruket, m är den totala massan (kg) diesel som krävs vid odling av den mängd 
hampafrö som krävs vid en liter hampadryck, Ediesel är den energimängd som finns 
i ett kilo diesel (MJ/kg), och CO2-ekvdiesel är den klimatpåverkan en MJ diesel har 
(kg/MJ).  
 
Transport 
Klimatpåverkan från transport beräknas enligt ekvation 3 nedan:  
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  (3) 

där CO2-ekvtransport är den totala mängd koldioxidekvivalenter (g) som genereras 
vid transport, K är mängden koldioxidekvivalenter per km (g/km), Hha är den 
mängd hektar (ha) som krävs för att producera hampafrö till en liter hampadryck, 
s är den totala sträckan som körs i kilometer och Hatot är det totala antalet hektar 
som får plats i transporten. 
  
Torkning hampafrö 
Beräkning av den energi som går åt vid torkning av den mängd hampafrö som 
behövs för att producera en liter hampadryck presenteras i ekvation 4 nedan: 
 

   (4) 

där Etot är den totala energin (kJ) som krävs för att torka den mängd hampafrö 
som behövs för att producera en liter hampadryck, TE är den energin som 
torkaren behöver för att torka ett kilo frö (kJ/kg), och H är den mängd hampafrö 
(kg) som krävs för att producera en liter hampadryck.  
 
Skalning av hampafrö 
Den energi som krävs för att skala den mängd hampafrö som krävs vid en liter 
hampadryck beräknas enligt ekvation 5 nedan: 
 

  (5) 

där E är den totala energin (kJ) som krävs vid skalning av den mängd hampafrö 
som krävs för att producera en liter hampadryck. X är den energi som skalaren 
kräver per kilo (kJ/kg) och H är den mängd hampafrö (kg) som krävs för att 
producera en liter hampadryck.  
 
Malning av hampafrö 
Genom ekvation 6 beräknas den mängd energi som går åt vid krossning av den 
mängd hampafrö som krävs för att producera en liter hampadryck till frögröt.  
 

   (6) 
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där Etot är den totala energin (kJ) som krävs för att krossa den mängd hampafrö 
som krävs för att producera en liter hampadryck, Ekross är den energin som 
hammarkrossen behöver för att krossa ett kilo (kJ/kg) korn och H är den mängd 
hampafrö (kg) som krävs för att producera en liter hampadryck.  
 
UHT 
Energi som krävs för att förånga vatten i värmepannan vid UHT beräknas enligt 
ekvation 7 nedan:  

   (7) 

där Z är den totala energin i kJ som krävs för att förånga den mängd vatten som 
krävs vid en liter hampadryck, L är den mängd vatten (l) som krävs vid en liter 
hampadryck och Y är verkningsgraden på värmepannan. Talet 2 107,5 kJ är den 
energi som krävs för att värma upp en liter vatten till 151,8 °C (Euromekanik, 
u.å).  
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