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Sammanfattning  

Ett av de stora miljöproblemen vi står inför är förändringen av vårt klimat. Vårt sätt att leva 

påverkar och skyndar på klimatförändringarna, vår konsumtion av livsmedel och aktiviteter 

kopplat till detta beräknas stå för cirka 25 % av vår klimatpåverkan. Genom att vara medvetna 

om hur konsumtionen påverkar klimatet kan konsumenter göra medvetna val.  

Flertalet studier har gjorts där svinn av livsmedel mätts, både från offentliga verksamheter och 

enskilda hushåll. Dels för att kunna beräkna hur mycket livsmedel som slängs och dels för att 

beräkna hur stor klimatpåverkan produktionen av dessa livsmedel, som vi sedan slänger, har.  

Klimatpåverkan från produktion av onödigt svinn (livsmedel som sedan slängs trots att de vid 

annorlunda hantering kunnat konsumeras) är onödig klimatpåverkan. Det onödiga svinnet är 

svinn som kan minskas om livsmedel hanteras annorlunda, och minskas det onödiga svinnet 

så kommer också klimatpåverkan från livsmedelssektorn att minska.  

I de rapporter som finns om livsmedelssvinn har de flesta uteslutit svinn av flytande 

livsmedel, då dessa har ansetts svåra att mäta.  

I denna uppsats jämförs de egna mätningarna av dryckessvinn med siffror på flytande svinn 

dels från Konsumentföreningen Stockholm och dels från en rapport från Naturvårdsverket.  
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1. Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att ta fram en indikator på hur stor klimatpåverkan från dryckessvinnet 

är. Målet med studien är att få en indikation på hur stort svinnet av flytande livsmedel är i 

förhållande till det totala svinnet från enskilda hushåll. Genom beräkningar av 

dryckessvinnets klimatpåverkan kan studien ge vägledning angående om det är relevant att 

fokusera på att minska detta svinn, eller om åtgärder för att minska matens klimatpåverkan 

har större effekt inom andra områden.  

Följande frågeställningar kommer att arbetas med:  

 Hur stort är svinnet av drycker från enskilda hushåll?  

 Hur påverkar detta svinn klimatet? 

2. Bakgrund  

För att uppnå generationsmålet som innebär att till nästa generation lämna över ett samhälle 

där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 

Sveriges gränser (Miljömål, 2012a) har regeringen beslutat om 16 miljökvalitetsmål. I det 

svenska miljökvalitetsmålet ’Begränsad klimatpåverkan’ som tagits fram av Naturvårdsverket 

har riksdagen definierat miljökvalitetsmålet: 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 

klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 

klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 

biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 

utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det 

globala målet kan uppnås." (Naturvårdsverket, 2012a, s. 9). 

Ett av de största bidragen till människans klimatpåverkan kommer från konsumtionen. 

Naturvårdsverket beräknar i rapporten ’Konsumtionens klimatpåverkan’ (2008a) 

klimatpåverkan av den svenska konsumtionen och har delat upp konsumtionen i fyra 

övergripande delar. Dessa delar är ’äta’ som står för 25%, ’bo’ som står för 30%, ’resa’ som 

står för 30% och restkategorin ’shoppa’ som motsvarar 15% av konsumtionens 

klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2008a). I Angervalls m.fl. (2008) studie beräknas genom 

livscykelanalyser matkedjan bidra med cirka 25 % av den svenska klimatpåverkan. 

Angervalls m.fl. (2008) beräkningar ligger således i nivå med Naturvårdsverkets (2008a) 
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siffror. Naturvårdsverket (2008a) har i rapporten ’Konsumtionens klimatpåverkan’ beräknat 

att den svenska konsumtionen, utifrån ett konsumtionsperspektiv, orsakar utsläpp på mellan 

85 till 105 miljoner ton CO2e per år. I rapporten ’Nyttan av att minska matsvinnet’ 

(Naturvårdsverket, 2012b) beräknas drygt 22 miljoner ton CO2e komma från 

livsmedelskedjan i Sverige per år. Detta stämmer vid grova beräkningar överens med siffrorna 

på att 25 % av de totala utsläppen på 85 – 105 miljoner ton CO2e kommer från 

livsmedelskonsumtionen. Dessa siffror motsvarar ungefär 2 ton CO2e per person och år 

(Naturvårdsverket, 2008a).  

Eftersom mycket av det som konsumeras i Sverige odlas i andra länder sker en förskjutning 

av den klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar. Naturvårdsverket (2012c) har 

beräknat att cirka 60 % av de växthusgaser som släpps ut till följd av svensk konsumtion sker 

i form av utsläpp utanför Sveriges gränser. På grund av denna förskjutna klimatpåverkan bör 

ett konsumtionsperspektiv användas vid beräkningar av konsumtionens klimatpåverkan. 

Konsumtionsperspektivet innebär att alla utsläpp som orsakas av konsumtion från personer 

bosatta i Sverige räknas med oberoende av var utsläppen skett, däremot exkluderas de utsläpp 

som skett i produktionen av exporterade varor och tjänster. Även utsläpp som sker vid 

användandet av en vara eller tjänst räknas med i ett konsumtionsperspektiv (Naturvårdsverket, 

2008a). 

Parterna i FN:s klimatkonvention beslutade år 2010 att anta ett gemensamt ”tvågradersmål” 

(Naturvårdesverket, 2014a). Detta mål innebär att man ska begränsa utsläppen av 

växthusgaser så att den globala medeltemperaturen maximalt ökar med två grader jämfört 

med förindustriell tid (Naturvårdsverket, 2014a). Om den globala medeltemperaturen ökar 

med mer än två grader i den jämförelsen riskerar kritiska tröskelnivåer att överskridas och 

planetens ekosystem kan få svårare att återhämta sig vilket i sin tur kan komma att ytterligare 

skynda på växthuseffekten (Rockström m.fl., 2009). FN:s klimatpanel visar att det är möjligt 

att nå tvågradersmålet, men om det ska lyckas måste en klimatsäkring komma till mer eller 

mindre omgående, och samhällen världen över behöver bli hållbarare. Enligt IPCC är halva 

utsläppsutrymmet för att med 66 % sannolikhet uppfylla tvågradersmålet redan använt 

(Regeringen, 2013).  Utöver att det behövs en kraftig minskning av klimatutsläpp så tar också 

Rockström m.fl. (2009) upp att det kan komma att krävas inbindning av CO2 för att få ett 

stopp på klimatförändringarna.  
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I alla delar av livsmedelskedjan, och när livsmedel förädlas, uppstår avfall. Detta benämns 

ofta som svinn och utgörs dels av oundvikligt avfall så som ben, skalrester och annat oätligt, 

och dels av onödigt avfall som hade kunnat konsumeras om det hanterats annorlunda så som 

mögligt bröd, matrester efter måltider och utgångna livsmedel med mera 

(Konsumentföreningen Stockholm (KfS), 2010). Detta är med andra ord sådant som från 

början var ämnat som människoföda, oavsett om det blivit för gammalt eller på annat vis 

oätbart innan det hälldes ut.  Om det onödiga avfallet från livsmedel skulle elimineras så långt 

det går skulle också klimatpåverkan från livsmedel minska betydligt (KfS, 2009; 

Livsmedelsverket, 2011). År 2012 mättes den totala svinnmängden i Sverige upp till 1 

211 000 ton. Av detta stod hushållen för 771 000 ton varav 35 % beräknades vara onödigt 

matavfall (Naturvårdsverket, 2014b). I rapporten ’Mängd mat och dryck via avloppet’ 

presenterar Naturvårdverket (2014c) hur mycket mat och dryck som slängs via avloppet varje 

år. I denna undersökning har endast sådant som annars skulle ha konsumerats räknats med, 

vilket betyder att allt det uppmätta svinnet räknas som onödigt. Enligt Naturvårdsverket 

(2014c) slängs 224 000 ton mat och dryck via avloppet under ett år. Tillsammans med de 

771 000 ton svinn som slängs i soporna varje år blir detta cirka 995 000 ton livsmedelssvinn 

per år från enskilda hushåll (Naturvårdsverket, 2014c). Totalt beräknar Naturvårdsverket att 

mängden mat och dryck som slängs via avloppet varje år motsvarar 26 kilo per person i 

Sverige. Tillsammans med de 81 kilo per person och år som slängs i sopporna blir detta 107 

kilo livsmedelssvinn per person och år (Naturvårdsverket, 2014c). De 35 % onödigt svinn av 

771 000 ton som slängs i soporna motsvarar 270 000 ton, tillsammans med svinnet via 

avloppet blir detta 494 000 ton onödigt svinn per år från enskilda hushåll. Nära 50 % av den 

mat som slängs i enskilda hushåll är alltså onödigt svinn (Naturvårdsverket, 2014c).  

Matsvinn är dåligt ur fler miljöaspekter. Att mat som kunnat konsumeras slängs orsakar inte 

bara onödiga CO2-utsläpp, utan detta ger också andra miljöproblem. Många odlingar kräver 

bland annat mycket insatsmedel, mark och vatten (Naturvårdsverket, 2013a; Jordbruksverket, 

2011; Naturvårdsverket, 2012b). För att kunna möta konsumenters efterfrågan på livsmedel är 

kemiska bekämpningsmedel ett viktigt inslag i många odlingar, dessa bekämpningsmedel 

bidrar till att gifter sprids i naturen vilket påverkar miljökvalitetsmålet ’Giftfri miljö’ negativt 

(Naturvårdsverket, 2013b). I många odlingar används också kemiskt framställda 

gödningsmedel som innehåller bland annat kväve. Att kemiska gödningsmedel används i 

stället för stallgödsel gör att det blir ett överflöd av kväve i kretsloppet. Det kväve som inte 

tas upp av växterna dras med vatten från odlingarna ut till sjöar, hav och vatten drag som då 
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riskerar att övergödas, detta ger alltså en koppling till miljökvalitetsmålet om ’Ingen 

övergödning’ (Naturvårdsverket, 2013b; Rockström m.fl., 2009).  

I rapporten ’Miljömålen – svensk konsumtion och global påverkan’ (Naturvårdsverket, 2010) 

nämns avskogning som sker till förmån för nya odlingsmarker i tropiska länder som en 

problematisk effekt av andra länders konsumtion. Avskogningen bidrar bland annat till förlust 

av biologisk mångfald, och minskar också potentialen att binda in det CO2 som släpps ut till 

följd av konsumtionen minskar.  

Rockström m.fl. (2009) har tagit fram ett koncept där det diskuteras vilket handlingsutrymme 

mänskligheten har inom nio olika områden av miljöproblem. Av dessa områden bedöms det 

att gränserna för klimatförändringen, förlust av biologisk mångfald och störning av kvävets 

kretslopp redan är överskridna (Rockström m.fl., 2009; Steffen m.fl., 2015). Rockström m.fl. 

(2009) tar upp att det inom dessa nio områden finns tröskelnivåer (så kallade ’tipping points’) 

som kan vara svåra att se innan de redan är överskridna och att miljöproblemen som orsakas 

när dessa tröskelnivåer överskrids inte med säkerhet kan gå att återställa.  

Rockström m.fl. (2009) och Steffen m.fl. (2015) tar också upp den biologiska mångfalden 

som en viktig del i planetens resiliens, vid förlust av biologisk mångfald ändras planetens 

kapacitet att klara av och återhämta sig efter störningar i ekosystemen och det kan i sin tur 

påverka planetens tröskelnivåer.  

Produktionen av livsmedel orsakar klimatpåverkan till exempel genom transporter, 

markanvändning i odlingarna och i olika processer vid förädling av råvaror. När livsmedel 

som, vid annorlunda hantering, hade kunnat konsumeras slängs uppstår därmed en onödig 

klimatpåverkan (KfS, 2010). Det har i flertalet offentliga verksamheter gjorts mätningar av 

onödigt matavfall, där syftet bland annat har varit att kartlägga hur mycket som slängs samt 

att kartlägga klimatpåverkan och ekonomiska förluster av svinnet för att sedan ta fram en 

åtgärdsplan för att minska utsläpp och förluster av svinn (Naturvårdsverket, 2009; 

Livsmedelsverket, 2011; Svenska MiljöEmissionsData (SMED), 2011). I dessa mätningar har 

avfall av flytande livsmedel inte tagits med i beräkningarna och anledningarna till detta tycks 

främst vara att det är svårt att mäta avfall från flytande livsmedel då de oftast sköljs ut i 

vasken och försvinner ner i avloppet. Konsumentföreningen Stockholm genomförde 2010 en 

stickprovsundersökning för att ta fram en indikation på hur mycket som slängs i vasken i 

privata hushåll i Sverige (KfS, 2010). Resultaten i denna stickprovsundersökning visade att 
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det i genomsnitt hälldes ut cirka 7,5 dl i vasken per vecka, detta motsvarade 231000 ton CO2e 

per år i Sverige (ibid.). 

Merparten av svinnet i livsmedelskedjan kommer från professionella aktörer som exempelvis 

livsmedelsindustri, livsmedelsgrossister, matvarubutiker, storkök och restauranger, men den 

enskilt största källan till matavfallet är dock de privata hushållen (Naturvårdsverket, 2008b). 

Att de privata hushållen är den enskilt största källan till det svenska matavfallet, i 

kombination med bristande data om hur mycket flytande föda som slängs har lett fram till 

valet av fokus i denna uppsats.  

3. Metod  

3.1 Litteraturgenomgång 

Studien påbörjades med en litteraturgenomgång för att komma fram till de specifika 

frågeställningarna och för att fastställa vad som redan innan gjorts i ämnet. I en 

litteraturgenomgång gås litteratur igenom för att ta fram viktiga begrepp och fastställa 

kunskapsläget och på så vis reda ut om det finns kunskapsluckor (Bryman, 2011). Sökningar 

gjordes på sökmotorn Google för att få en första överblick, efter det utforskades de referenser 

vidare om de ansågs väsentliga för ämnet. För att få fram specifik information gjordes också 

sökningar i Örebro universitetsbiblioteks databaser Summon, som är en generell databas, och 

i BIOSIS Preview, vilken har fokus på naturvetenskap och biologi. I och med 

litteraturgenomgången fastställdes syftet och frågeställningarna för denna uppsats.   

Inspiration till stickprovsundersökningen togs från en studie som gjorts av 

Konsumentföreningen Stockholm (2010) där 20 privata hushåll uppmanats att mäta sitt svinn 

av flytande livsmedel under en period på 14 dagar.  

3.2 Urval 

3.2.1 Hushåll 

I följande studie deltog 19 privata hushåll som under två veckor (060514 – 200514) själva, 

efter att ha tagit del av instruktioner, mätte det svinn av flytande livsmedel som genererades i 

deras hushåll.  

För att hitta hushåll som ville ställa upp och mäta sitt svinn skickades förfrågningar ut av 

författaren via sociala medier, till bekanta och i olika studentgrupper. Denna metod för att få 

fram intresserade hushåll gjorde att de svarande hushållen blev en blandad grupp avseende 
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åldrar, bostadsort, antal personer i hushållen m.m., däremot är det troligt att fler av de 

deltagande hushållen redan har ett betydande miljöintresse.   

3.2.2 Livsmedel  

Valet av vilka drycker som skulle mätas avgjordes till största delen av att det skulle vara så 

enkelt som möjligt för hushållen att mäta sitt svinn, att hålla mätningarna enkla motiverades 

av att i största mån undvika att hushåll hoppade av mätningarna. För att avgränsa mätningarna 

uteslöts livsmedel som inte kategoriserades som drycker, det vill säga till exempel sylt och 

soppor (dessa fanns med i KfS:s (2010)studie som inspiration tagits ifrån).  

För att tydliggöra vad som skulle mätas och för att förenkla mätningarna för hushållen sattes 

kategorier av drycker upp i förväg. Dessa kategorier var följande:  

 Mejeridrycker (mjölk/drickyoghurt)  

 Juice/Saft 

 Kolsyrat vatten/Läsk 

 Kaffe 

 Te  

 Öl/cider 

 Vin 

3.3 Svinnmängder 

Generellt har det antagits att en liter dryck väger ett kilo, ett antagande som även 

Naturvårdsverket (2014c) gjort. Detta antagande underlättar jämförelsen mellan de olika 

studierna.  

3.3.1 Egna mätningar 

Det svinn som uppkom i hushållens mätningar under två veckor sammanställdes och delades 

sedan med två för att motsvara mängden svinn för en vecka. För att räkna ut hur mycket 

svinnet av drycker var per person och vecka delades mängden svinn per vecka på 2,4, då detta 

var det genomsnittliga antalet personer i de deltagande hushållen. Mängden svinn per person 

och år togs fram genom att multiplicera mängden svinn per vecka med 52, då det är 52 veckor 

på ett år.  

3.3.2 Naturvårdsverket (2014c) 

Naturvårdsverket (2014c) mätte fler livsmedelskategorier är drycker, man mätte även till 

exempel svinnet av glass, såser, soppor och annat som sköljs ut via avloppet. 
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Naturvårdsverket (2014c, figur5, s.19) presenterar mängd mat och dryck via avloppet per 

person och år i Sverige i sju livsmedelskategorier. Från denna källa har mängden svinn per 

person och år tagits fram genom att särskilja de kategorier som ingick i mina mätningar från 

resterande, för att sedan kunna jämföra resultaten.  

3.3.3 Konsumentföreningen Stockholm (2010)  

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) gjorde i maj år 2010 en stickprovsundersökning där 

livsmedelssvinn som hälls ut i avloppet mättes. I denna studie, precis som i Naturvårdsverkets 

(2014c), ingick fler livsmedelskategorier än de som jag valt att ha med i mina mätningar. 

Därför särskildes de kategorier som finns med i mina mätningar från resterande, och 

beräkningarna gjordes endast på dessa. För att räkna ut hur mycket svinn som uppkom per 

person och enligt KfS (2010) användes statistik på antal personer per hushåll från Statistiska 

centralbyrån (SCB, 2014), då det inte fanns uppgifter om hur många personer som ingått i 

KfS:s (2010) studie. Mängden svinn per peson och vecka multiplicerades sedan med 52 för att 

få fram svinnmängden per person och år, och därmed kunna jämföra dem med egna 

mätningarna och siffrorna från Naturvårdsverket (2014c). 

3.4 Beräkning av svinnets klimatpåverkan  
Svinnets klimatpåverkan beräknades dels enligt siffror på dryckernas klimatpåverkan tagna 

från Mat-klimat-listan (Röös, 2012) och dels enligt siffror på dryckernas klimatpåverkan 

tagna från enskilda LCA-studier. Svinnet (räknat i liter) multiplicerades med de siffror som 

tagits fram på klimatpåverkan i CO2e (per liter eller kilo) av dryckerna, för att få fram 

dryckernas klimatpåverkan per kategori. Klimatpåverkan från kategorierna slogs sedan ihop 

för att få den totala klimatpåverkan från det uppmätta svinnet.  

3.4.1 Enligt Mat-klimat-listan 

För kaffe och te beräknades klimatpåverkan för svinnet ut genom att dela upp svinnet från 

mina mätningar på hur många koppar som hällts ut (1,25 dl/kopp kaffe och 2,5 dl/kopp te 

enligt Doublet och Jungbluth (2010)). Till en kopp kaffe beräknades det användas 5,69 g (15 

ml) kaffepulver (receptfavoriter.se, 2015), till en kopp te beräknas det användas 2 g (en påse) 

torrt te (morotoannat.se, 2015) Till beräkningarna för kaffe och te har information om 

klimatpåverkan från vattnet tagits från Doublet och Jungbluth (2010).  

För kategorierna öl/cider och vin finns inga siffror presenterade i Mat-klimat-listan. 

I klimatberäkningarna för juice/saft enligt Mat-klimat-listan räknades det ut att en femtedel av 

siffran som presenteras i listan representerar en liter drickfärdig juice då siffran i listan står för 
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juice som ska spädas med en del juice och fyra delar vatten. Vattnet till juice antogs ha så pass 

låg klimatpåverkan att inget tillägg gjordes för detta, detta antagande styrks av Angervall, 

Flysjö och Mattsson (2004).  

Tabell 3.1 klimatpåverkan för de mätta livsmedlen enligt de olika källorna i kg CO2e per liter. För kaffe och te 

presenterasklimatpåverkan i kg CO2e per kg torrvara i Mat-klimat-listan.  

Kategori

/källa 

Kaffe Te Mejeri Juice/saft Kolsyrat 

vatten/läsk 

Öl/cider Vin 

Mat-

klimat-

listan 

3 kg 

CO2e/kg 

torrvara 

3 kg 

CO2e/kg 

torrvara 

1 kg 

CO2e/liter  
0,6 kg 

CO2e/liter 
(1) 

0,3 kg 

CO2e/liter(2) 

--(3) --(4) 

Enskilda 

LCA-

studier 

0,19 kg 

CO2e/liter
(5) 

0,2 kg 

CO2e/liter(6) 

0,98 kg 

CO2e/liter 

(7) 

0,6 kg 

CO2e/liter 
(8) 

0,04 kg 

CO2e/liter 
(9) 

1,5 kg 

CO2e/liter 
(10) 

4,3 kg 

CO2e/liter 
(11) 

(1) Siffran som presenteras gäller för juice och sylt, men antas kunna gälla även för saft.  

(2) Siffran som presenteras gäller för läsk, men antas kunna användas även för kolsyrat vatten.  

(3) Mat-klimat-listan presenterar inga siffror för öl eller cider. 

(4) Mat-klimat-listan presenterar inga siffror för vin. 

(5) Enligt Angervall & Sonesson (2011). 

(6) Enligt Doublet & Jungbluth (2010). 

(7) Enligt Angervall & Sonesson (2011).  

(8) Enligt Angervall & Sonesson (2011).  

(9) Enligt Angervall, Flysjö & Mattsson(2004).  

(10)  Enligt Saxe (2010).  

(11)  Enligt Point, Tyedmers & Nougler (2012).  

 

3.4.2 Enligt enskilda livscykelanalyser  

För klimatberäkning av kolsyrat vatten/läsk användes siffror från Angervall, Flysjö och 

Mattsson (2004) för Ramlösa 150 cl RPET. Denna sorts buteljerat vatten står för drygt 30 % 

av försäljningen av vatten i Sverige (ibid.). Att det är en returflaska gör att klimatpåverkan 

från förpackningen, som för kolsyrat vatten och läsk annars verkar vara det största bidraget, 

blir något mindre än för engångsförpackningar.  

Siffran för beräkning av klimatpåverkan av kaffesvinnet togs från Angervall och Sonesson 

(2011). Till denna uppsats valdes siffran för bryggkaffe, då detta antas vara det vanligaste 

förekommande i hushållen. Klimatpåverkan av kaffe kan variera, bland annat beroende på 

odlingsmetod och typ av el som används i hemmet för uppvärmning av kaffet (Angervall & 

Sonesson, 2011).  
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För klimatberäkningar av kategorin mejeri enligt enskilda LCA har siffror tagits från Ahlmén 

(2002) som presenterar klimatpåverkan av svensk mjölk.  

Doublet och Jungbluths (2010) LCA användes för att beräkna klimatpåverkan från tesvinnet. 

Detta te produceras i Indien och säljs i butiker i Europa.  

Siffrorna för klimatberäkningen av juice har tagits från Angervall och Sonesson (2011). I 

denna LCA presenteras klimatpåverkan från olika sorters juice, siffran som använts är för en 

liter drickfärdig apelsinjuice.  

Saxe (2010) presenterar siffror på klimatpåverkan av öl, dessa siffror har använts för att 

beräkna klimatpåverkan av öl/cidersvinnet enligt de enskilda LCAerna. Att kategorierna 

slagits samman beror på att det visats sig vara svårt att få fram LCAer för cider.   

För att beräkna klimatpåverkan från svinnet av vin har siffror från en livscykelanalys av Point, 

Tyedmers och Naugler (2012) använts. Detta är en livscykelanalys på vin som både 

produceras och konsumeras lokalt i Kanada.  

3.4. Avgränsningar   

I studiens mätningar har endast drycker i kategorierna mejeridrycker (mjölk/drickyoghurt), 

saft, läsk, juice, kaffe, te, vin, öl/cider räknats med.  

För att göra mätningarna lätta och på så vis minska risken för felmätningar eller förlorat 

intresse bland deltagarna (då mätningarna bygger på att deltagarna själva mäter sitt svinn) har 

endast drycker räknats med i mätningarna, till skillnad från de studier som inspiration tagits 

från som även räknar med till exempel såser, sylt, glass och så vidare.  

Dock kan missar i mätningarna, missförstånd eller andra omständigheter påverka resultaten då 

det, som tidigare nämnts är deltagarna själva som utfört mätningarna.  

Utgångspunkten för mätningarna var att ha samma antal deltagande hushåll som 

Konsumentföreningen Stockholm haft i sin stickprovsundersökning, alltså 20 hushåll. I denna 

studie inkom mätningsresultat endast från 19 hushåll.  

Endast publikationer som finns tillgängliga gratis har använts som referenser.  
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4. Resultat  

4.1. Mängd svinn 

Min jämförelse av studier av hushållens dryckessvinn visar att mängden svinn som hälldes ut 

via avloppet varierade något mellan de olika studierna. Från mätningarna i denna uppsats 

sammanställdes svinnet av drycker för en person i ett genomsnittligt hushåll vara 2,8 dl per 

vecka, vilket blir cirka 14,5 liter per person och år. Enligt Naturvårdsverket (2014c) är svinnet 

av drycker från de kategorier som inkluderats i denna uppsats cirka 18,9 liter per person och 

år. I Konsumentföreningen Stockholms (2010) studie presenteras svinnet av drycker vara 5,5 

dl per genomsnittligt hushåll och vecka, endast räknat på de kategorier av drycker som 

inkluderats i mätningarna inför denna uppsats. Detta delat på 2,2, vilket enligt SCB (2014) var 

det genomsnittliga antalet personer per hushåll år 2013, och sedan multiplicerat med 52 

motsvarar nästan 13 liter svinn av drycker per person och år (tabell 4.1).  

Tabell 4.1. Uppmätt svinn av drycker i enskilda hushåll. De mängder som presenteras från Naturvårdsverket 

(2014c) samt mängderna från mätningarna inför denna uppsats presenteras i liter per person och år. Mängd svinn 

från KfS (2010) presenteras per person och år uträknat enligt statistik från SCB (2014) på genomsnittligt antal 

personer per hushåll (se hur beräkningar är gjorda i 3.3 Svinnmängder). 

Dryck Egna mätningar KfS (2010) Naturvårdsverket 

(2014c) 

Kaffe 8,3 l 6,6 l (1) 10 l (3) 

Te  0,5 l   

Mejeri 3,1 l 4,7 l  6 l 

Kolsyrat vatten/läsk 2 l 1,4 l (2)  

Juice/saft 0,2 l   

Öl/cider 0,2 l   

Vin 0,2 l 0,2 l  

Övriga drycker   2,9 l (4) 

Totalt 14,5 l 12,9 l 18,9 l 

(1) Kaffe och te presenteras tillsammans. 

(2) Saft, läsk och juice presenteras som en kategori. Kolsyrat vatten finns ej med.  

(3) Kaffe och te presenteras tillsammans.  
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(4) Till exempel saft, kolsyrade drycker och alkoholhaltiga drycker.  

4.2. Klimatpåverkan  

Klimatpåverkan från dryckessvinnet som mättes inför denna uppsats är beräknad på två olika 

sätt. Dels utifrån de siffror som presenteras för livsmedels klimatpåverkan i Mat-klimat-listan 

(Röös, 2012) och dels utifrån siffror som tagits för livsmedels klimatpåverkan från enskilda 

LCA-studier. Dessa beräkningar presenteras i tabell 4.2. Beräknat enligt Mat-klimat-listan 

(Röös, 2012) orsakar svinnet av drycker 8,32 kg CO2e per person och år vilket motsvarar 0,4 

% av matens totala klimatpåverkan på 2 ton CO2e per person och år. Räknat utifrån siffror för 

klimatpåverkan från de enskilda LCA-studierna orsakar dryckessvinnet 6,19 kg CO2e per 

person och år, motsvarande 0,3 % av den totala klimatpåverkan från maten.  

Den kategori där klimatpåverkan skiljde sig mest var kaffe. Enligt beräkningar utifrån Mat-

klimat-listan (Röös, 2012) orsakade svinnet av kaffe 4,47 kg CO2e person och år. 

Klimatpåverkan från kaffesvinnet beräknat enligt siffror från Angervall och Sonesson (2011) 

var 1,56 kg CO2e per person och år (tabell 4.2). Det skiljer alltså knappt 3 kg CO2e per person 

och år mellan de olika beräkningarna.  

I Mat-klimat-listan (Röös, 2012) ingår inte uppskattningar av klimatpåverkan från öl, cider 

och vin, därför presenteras inga klimatberäkningar enligt den källan i tabell 4.2. Om siffrorna 

från de enskilda LCA-studierna för öl/cider samt vin skulle tas med i beräkningarna som utgår 

från Mat-klimat-listan skulle de totala CO2e-utsläppen för de beräkningarna bli 9,62 kg CO2e 

per person och år.  

Den totala klimatpåverkan från svinnet av drycker i enskilda hushåll, räknat per person och år, 

skiljer drygt 2 kg CO2e mellan de olika källorna.  

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

Tabell 4.2. klimatpåverkan i kg CO2e per person och år av dryckessvinnet. Räknat utifrån de svinnmängder som 

uppkom i mätningarna för denna uppsats tillsammans med siffror för klimatpåverkan dels från Mat-klimat-listan, 

och dels från enskilda LCA-studier. Här presenteras även skillnader mellan de olika beräkningarna. 

 Mat-klimat listan Enskilda LCA Skillnad 

Kaffe 4,47 1,56 2,91 

Mejeri 2,5 2,5 0 

Kolsyrat vatten/läsk 0,68 0,1 0,58 

Te 0,1 0,16 0,06 

Juice/saft 0.57 0,57 0 

Öl/cider  0,36  

Vin  0,94  

Total 8,32 6,19 2,13 

 

5. Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 

Mängden svinn av drycker som mättes upp i mina mätningar sammanställdes till cirka 14,5 

liter per person och år, vilket motsvarar 13,6 % av det sammanlagda svinnet på 107 kg per 

person och år i Naturvårdsverkets (2014c) undersökning. Enligt Naturvårdsverket (2014c) 

sköljs 26 kilo mat och dryck ut via avloppet per person och år i Sverige, detta motsvarar 23 % 

av det totala svinnet när det läggs ihop med de 81 kilo svinn per person och år som slängs i 

soporna. I Naturvårdsverkets (2014c) studie står de kategorier som ingår i mina mätningar för 

ungefär 18,9 kilo (17,6 % av de totala svinnet). Skillnaden i mängd svinn mellan mina 

mätningar och Naturvårdsverkets (2014c) studie är alltså 4,4 kilo, eller cirka 4 % av det totala 

svinnet av livsmedel per person och år. Enligt KfS:s mätningar stod svinnet av drycker för 12 

% av den totala svinnmängden i enskilda hushåll. Mellan mina mätningar och KfS:s (2010) 

mätningar skiljer det alltså 1,6 liter per person och år.  
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I mätningarna för denna uppsats var kaffe den enskilt största källan till svinn i hushållen. 

Detta var också fallet i de övriga två studierna i jämförelsen. För de övriga jämförbara 

kategorier av drycker var svinnmängderna relativt lika.   

Klimatpåverkan av det uppmätta svinnet beräknades till mellan 6,19 till 8,32 kg CO2e per 

person och år. Dessa siffror motsvarar endast 0,3 – 0,4 % av den totala klimatpåverkan från 

livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan som enligt Naturvårdsverket (2008a) ligger på ca 2 

ton CO2e per person och år. Klimatpåverkan från svinnet av drycker är alltså inte så stort i 

förhållande till svinnet av andra livsmedelskategorier.  

För vissa drycker skiljde klimatpåverkan mer än andra mellan de olika klimatberäkningarna. 

För kaffesvinnet skiljde klimatpåverkan nästan 3 kg CO2e per person och år mellan de olika 

beräkningarna, vilket tyder på att hur stor klimatpåverkan från dryckessvinnet blir beror på 

vilka typer av drycker som hälls ut. I ett hushåll där dryckessvinnet består nästan enbart av 

kaffe kommer klimatpåverkan från svinnet alltså vara större än i ett hushåll som tillexempel 

mest häller ut vatten eller läsk. 

Även klimatpåverkan från det svinn av kolsyrat vatten och läsk som mättes i denna uppsats 

skiljde sig något mellan de olika beräkningarna, dock bara cirka 0,6 kg CO2e per person och 

år. Denna skillnad skulle kunna ligga i att det i beräkningarna från Mat-klimat-listan (Röös, 

2012) är siffror som presenteras enbart för läsk som använts, då det inte finns några 

presenterade siffror för kolsyrat vatten i den rapporten. För att jämföra klimatpåverkan från 

kolsyrat vatten och läsk har även beräkningar gjorts från klimatdata som tagits fram av 

Angervall, Flysjö och Mattsson (2004). I denna rapport, där olika typer av buteljerat vatten 

analyseras och ställs mot kranvatten, presenteras förpackningen som den största källan till 

klimatpåverkan i dryckens livscykel, något som också antas gälla för läsk.  

Generellt gällde för alla kategorier av drycker att det var primärproduktionen som hade störst 

del av den färdiga dryckens klimatpåverkan, och då också av svinnets klimatpåverkan, 

förutom för kolsyrat vatten och läsk där förpackningen hade störst inverkan.  

Genom att se hur stor del av det totala livmedelssvinnet svinn av drycker står för, och hur 

mycket detta svinn påverkar klimatet skulle insatser kunna sättas in för att minska detta svinn 

och dess klimatpåverkan, om det skulle anses vara av betydelse. Trots att mängden svinn av 

drycker kan anses vara en betydande del av det totala livsmedelssvinnet är klimatpåverkan 

från dryckessvinnet relativt låg.  
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5.2 Metoddiskussion 

Denna studie kan precis som den av Konsumentföreningen Stockholm (2010) ses som en 

stickprovsstudie och ge en fingervisning angående hur mycket drycker som hälls ut i enskilda 

hushåll. Beräkningarna i denna uppsats, tillsammans med de resultat som presenteras från  

Naturvårdsverket (2014c) och KfS (2010) är en början till mätningar av svinn av drycker och 

dess klimatpåverkan. Då de olika mängder av dryckessvinn som jämförts (Naturvårdsverket, 

2014c; KfS, 2010 & mina mätningar) inte skiljer sig avsevärt mycket i förhållande till den 

totala mängden livsmedelssvinn från enskilda hushåll ses dessa resultat ändå som relativt 

representativa. Trots detta ska inga generella slutsatser om mängder dryckessvinn dras från 

denna uppsats då antalet svarande hushåll är mycket lågt.  

Eftersom det i KfS:s (2010) studie inte framgick hur många personer som deltagit i studien 

kunde inget medeltal för antal personer i hushållen räknas ut specifikt ifrån den studien, utan 

statistik från SCB (2014) på antal personer per hushåll användes istället till beräkningarna av 

mängd svinn per person och år. Detta kan ha medfört viss felmarginal då det i mina mätningar 

beräknades ingå 2.4 personer per hushåll, medan det utifrån SCB:s statistik räknades på 2,2 

personer per hushåll för KfS:s studie.  

Mätningarna av svinn till beräkningarna i denna uppsats gjordes av de deltagande hushållen 

själva, efter att de tagit del av instruktioner. Att mätningarna skett av deltagarna själva och i 

hemmiljö kan vara källa till viss felmarginal.  

Även klimatberäkningarna kan ha vissa felmarginaler, då de är gjorda utifrån ett så pass smalt 

underlag av svinnmätningar. Klimatberäkningarna kan också variera beroende på vilka siffror 

för klimatpåverkan från dryckerna som används. I enskilda LCA-studier räknas ofta alla 

stegen i en produkts livscykel med och ger en mer komplett och detaljerad bild av dess 

klimatpåverkan, medan Mat-klimat-listan är en mer generell sammanställning av olika 

klimatberäkningar av livsmedelsgrupper. Det ska precis som för beräkningarna av 

svinnmängder undvikas att dra generella slutsatser även kring klimatberäkningarna, men 

resultaten i denna uppsats kan ses som en fingervisning gällande hur stort fokus som behöver 

läggas på att mäta svinn av drycker i privata hushåll samt beräkna klimatpåverkan från detta 

svinn. Dessa resultat kan också användas som jämförelse, tillsammans med Naturvårdsverkets 

och KfS:s studier i framtida undersökningar.  
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Det bör också sägas att mer tillförlitliga metoder för att mäta svinn via avloppet bör utarbetas 

för att få fram säkrare siffror på hur mycket svinn som egentligen spolas ut i de enskilda 

hushållen.  

6. Slutsatser  

Genom att undersöka hur mycket svinn av drycker som uppkommer i enskilda hushåll, samt 

beräkna klimatpåverkan av det svinnet, var meningen att skapa en uppfattning om hur stor del 

av det totala livsmedelssvinnet som representeras av drycker, då detta i många tidigare 

publicerade rapporter om livsmedelssvinn utelämnats (Naturvårdsverket, 2009; 

Livsmedelsverket, 2011; SMED, 2011). I denna uppsats kan slutsatsen dras att mängden svinn 

av drycker inte är helt obetydlig, i de egna mätningarna stod dryckessvinn för 13,6 % av det 

totala livsmedelssvinnet, jämfört med 12 % i KfS:s (2010) mätningar och 17,6 % i 

Naturvårdsverkets (2014c) mätningar.  

Trots att mängden dryckessvinn inte är helt obetydlig så orsakar detta svinn inte någon stor 

klimatpåverkan, endast 0,3 - 0,4 % av den totala klimatpåverkan från livsmedel i enskilda 

hushåll beräknas komma från svinna av drycker i denna uppsats.  

Att klimatpåverkan av dryckessvinnet är så låg pekar på att insatser för att minska 

livsmedelskonsumtionens, och livsmedelssvinnets, klimatpåverkan kommer att ha större 

effekt om de riktas mot andra områden.  



 

19 
 

7. Referenser  

Ahlmén. K. (2002). Maten och miljön – Livscykelanalys av sju livsmedel. Skövde: Rolf & Co.  

Angervall. T., Flysjö. A. & Mattsson. B. (2004). Jämförelse av dricksvatten – översiktlig 

livscykelanalys (LCA). UP 04 12975. 

Angervall. T., Sonesson. U., Ziegler. F. & Cederberg. C. (2008). Mat och klimat – en 

sammanfattning om matens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. SIK-Rapport Nr 776 

2008.  

Angervall. T. & Sonesson. U. (2011). Förenklad metod för klimat-/GWPberäkningar av 

livsmedel. SIK-rapport 817.  

Bryman. A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Andra upplagan. Stockholm: Liber. 

Doublet. G. & Jungbluth. N. (2010). Life cykle assessment of drinking Darjeeling tea – 

conventional and orrganic Darjeeling tea. ESU-services.  

Jordbruksverket (2011). Hållbar konsumtion av jordbruksvaror Matsvinn – ett slöseri med 

resurser? Rapport 2011:20.  

Konsumentföreningen Stockholm (2009). Rapport från en slaskhink. Stockholm.  

Konsumentföreningen Stockholm (2010). Häll inte ut maten - Hur mycket flytande föda häller 

vi ut i vasken? En stickprovsundersökning. Rapport 2010. Stockholm.  

Livsmedelsverket (2011). Livsmedelssvinn i hushåll och skolor – en 

kunskapssammanställning. Rapport 4-2011. Uppsala.  

Miljömål (2012a). Generationsmålet. Hämtad 2015-04-10 från 

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/  

Morotoannat.se (2015). Hämtad 2015-05-15 från 

http://morotoannat.shop.textalk.se/sv/produkter/leverantorer/nord-syd/gront-paste-

darjeeling.html  

Naturvårdsverket (2008a). Konsumtionens klimatpåverkan. Rapport 5903. Stockholm.  

Naturvårdsverket (2008b). Svinn i livsmedelskedjan – möjligheter till minskade mängder. 

Rapport 5885. Stockholm.  

http://www.miljomal.se/Miljomalen/Generationsmalet/
http://morotoannat.shop.textalk.se/sv/produkter/leverantorer/nord-syd/gront-paste-darjeeling.html
http://morotoannat.shop.textalk.se/sv/produkter/leverantorer/nord-syd/gront-paste-darjeeling.html


 

20 
 

Naturvårdsverket (2009). Minskat svinn av livsmedel i skolkök. Rapport 5979. Stockholm. 

Naturvårdsverket (2010). Miljömålen - svensk konsumtion och global påverkan. de Facto 

2010. ISBN 978-91-620-1280-9. 

Naturvårdsverket (2012a). De svenska miljömålen – en introduktion. Hämtad 2015-04-10 från 

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/

publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf 

Naturvårdsverket (2012b). Nyttan av att minska matsvinnet. Rapport 6527. Stockholm. 

Naturvårdsverket (2012c). Konsumtionsbaserade miljöindikatorer – underlag för uppföljning 

av generationsmålet. Rapport 6483. Stockholm.  

Naturvårdsverket (2013a). Förslag till etappmål för minskad mängd matavfall. NV-00336-13. 

Stockholm.  

Naturvårdsverket (2013b). Gifter & miljö 2013 – om påverkan på yttre miljö och människor. 

ISBN 978-91-620-6569-0. Bromma.  

Naturvårdsverket (2014a). EU:s klimat- och luftvårdspolitik. Hämtad 2015-04-10 från 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-

miljooarbete/Klimat--och-luftvardspolitik/  

Naturvårdsverket (2014b). Matavfallsmängder i Sverige. ISBN 978-91-620-8694-7. 

Stockholm.  

Naturvårdsverket (2014c). Mängd mat och dryck via avlopp – en enkätundersökning i svenska 

hushåll. Rapport 6624. Bromma. 

Point. E., Tyedmers. P. & Naugler. C. (2012). Life cycle environmental impacts of wine 

production and consuption in Nova Scotia, Canada. Journal of Cleaner Production. Vol. 27 

(2012). S. 11-20.  

Receptfavoriter.se (2015). Mått och vikt på olika livsmedel. Hämtad 2015-05-15 från 

http://receptfavoriter.se/matartiklar/matt-och-vikt-pa-olika-livsmedel.html  

Regeringen (2013). Pressmeddelande - FN:s klimatpanel visar att det fortfarande är möjligt 

att klara tvågradersmålet. Hämtad 2015-05-21 från 

http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/225095  

http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Nerladdningssida/?fileType=pdf&downloadUrl=/Documents/publikationer6400/978-91-620-8619-0.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Klimat--och-luftvardspolitik/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/EU-och-internationellt/EUs-miljooarbete/Klimat--och-luftvardspolitik/
http://receptfavoriter.se/matartiklar/matt-och-vikt-pa-olika-livsmedel.html
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/225095


 

21 
 

Rockström. J. m.fl. (2009). Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for 

Humanity. Ecology and Society, Vol. 14, No. 2, ART. 32. 

Röös. E. (2012). Mat-klimat-listan. Rapport 040. ISSN 1654-9406. Uppsala. 

Saxe. H. (2010). LCA-based comparison of the climate footprint of beer vs. wine &amp; 

spirits. Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet. Report; No. 207. 

SMED (Svenska MiljöEmissionsData) (2011). Matavfall 2010 från jord till bord. Rapport Nr 

99 2011. Norrköping. 

Statistiska centralbyrån (2014). Antal personer och hushåll samt personer per hushåll 31 

december 2013. Hämtad 2015-05-31 från http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-

amne/Befolkning/Befolkningens-

sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-

riket/367830/#  

Steffen. W., m.fl. (2015). Planetary boundaries: Guiding human development on a changing 

planet. Science 13, 347. 

 

  

http://www.ecologyandsociety.org/vol14/iss2/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/367830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/367830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/367830/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Befolkning/Befolkningens-sammansattning/Befolkningsstatistik/25788/25795/Helarsstatistik---Kommun-lan-och-riket/367830/

