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Sammanfattning 

Livsmedel beräknas vara en av de största orsakerna till energianvändningen för hushåll, vilket 

leder till stora mängder växthusgasutsläpp som påverkar klimatet. Livsmedel är den 

energiresurs som människan behöver för sitt kontinuerliga energiintag, där en svensk 

konsumerar 0,35 ton årligen. En tredje del av livsmedel som produceras kasseras som avfall. 

Av den kasserade livsmedel kan 60% minskas.  

Matsvinn uppkommer på grund av dålig planering vid inköp och tillagning av livsmedel, där 

för stor mängd eller fel livsmedelstyp inhandlas. Om det inte går att minska mängden 

livsmedelskasseringen, bör resterna hanteras på ett sådant sätt att påverkan på klimatet 

minimeras. 

En hanteringsmetod som kan minska matsvinn kan vara att inhandla frysta istället för färska 

livsmedel och förvara dem i frysen, vilket har en fördel genom att förlänga livsmedlets 

hållbarhetstid. Denna hanteringsmetod kräver dock en hel del energi, och därigenom blir det 

utsläpp av växthusgaser. Frysta livsmedel behöver tinas upp innan tillagning vilket också kan 

öka energianvändningen. Om frysta livsmedel väljs bort kan det betyda större mängd 

livsmedelsrester, i bästa fall kan resterna användas för att producera biogas. Detta bränsle kan 

användas som drivmedel till bland annat fordon och kan då ersätta fossila bränslen, vilket till 

viss del kan minska klimatpåverkan från det stora resursslöseri som slängd mat utgör. Det kan 

även hända att livsmedel hamnar på deponi och den energi som skulle kunna återvinnas går till 

spillo.  

I denna rapport undersöks skillnader i energianvändning och klimatpåverkan för några frysta 

och färska livsmedel beroende på olika hanteringssätt och antagna svinnmängder. 

Undersökningen genomförs för ett antal produkter som finns i handeln som både färska och 

frysta varor samt där data om produkternas miljöpåverkan finns i litteraturen. Här har lamm, 

fläsk, biff, kyckling, potatis/pommes, hallon, ärtor samt bröd studerats. Energin som används 

för att producera frysta livsmedel från odling/produktion till och med upptining och utan svinn 

ställs mot energin som används för att producera färska livsmedel där svinn förekommer. 

Samma beräkning genomförs för att beräkna utsläpp av växthusgaser. Sedan kommer 

parametrar som COP-värde för kylen, förvaringstid i frysen, rötning av den kasserade 

livsmedelsmängden samt val av elproduktion att undersökas för att se effekten av dessa 

parametrar på resultatet. 

Resultaten visar att det sällan är försvarbart ur energi- och klimatsynpunkt att inhandla frysta 

varor även om svinnet av dessa varor antas vara noll. En av faktorerna som spelar stor roll är 

energianvändning samt klimatpåverkan vid odling och förädling av ett livsmedel. Frysning 

innebär relativt stora insatser av tillförd energi i förädling och under transport. Denna tillförda 

mängd energi motsvarar relativt stora mängder svinn av den färska produkten. Om mängden 

kasserat livsmedel går till deponi minskar effekten marginellt. Om producenterna använder el 

producerat i Sverige minskar klimatpåverkan från det frysta livsmedlet något och den 

motsvarande mängden färska livsmedel som kan kasseras minskar något. 
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Abstract 

Food is expected to be one of the biggest causes of energy use for households, leading to large 

amounts of greenhouse gas emission that impact the climate. Food is the energy resource that 

one needs for his/her continuous energy intake, where a Swedish consumes 0.35 tons annually. 

A third of the food which is produced is discarded as waste, of which 60% may be reduced. 

Food waste occurs because of poor planning when purchasing and cooking food, where larger 

amount or wrong type of food is purchased. If it is not possible to reduce the amount of the 

discarded food, the remains should be handled in such a way that the impact on the climate and 

the energy consumption is minimized. 

A disposal method that can reduce food waste may be to purchase frozen food instead of fresh 

to be stored in the freezer, which gives the advantage of extending the lifetime of it.  This 

disposal method requires a lot of energy, and thereby the greenhouse gases occurs. Frozen foods 

need to be thawed before cooking which may increase energy consumption. If frozen foods are 

rejected, it could mean a larger amount of food waste, which could be used to produce biogas. 

This fuel can be used as gas for vehicles and can replace fossil fuels, which to some extent can 

reduce climate impact of the large waste of resources. It can also happen that food ends up in 

landfills and the energy that could have been recovered is wasted. Frozen foods need to be 

thawed before cooking. 

This report examines the differences in energy consumption and climate impact for some fresh 

and frozen foods depending on the different approaches and assumed amounts of waste. The 

survey is carried out for a number of products that are available in the market as fresh and frozen 

products, and where data on climate impact of products are available in the literature. For the 

study, pork, beef, chicken, potatoes /chips, raspberries, peas and bread were studied. The energy 

used for producing frozen food from the cultivation/production even thawing without wastage 

is set against the energy used to produce fresh food. The same calculation is performed to 

calculate the greenhouse gas emissions. The parameters such as COP value of the fridge, storage 

time in the freezer, the digestion of the discarded food quantity and the choice of electricity 

generation will be investigated to see the effect of these parameters on the result. 

The results show that it is rarely feasible, from an energy and climate point to view, to purchase 

frozen products although the wastage is assumed to be zero. One of the factors that matters is 

the energy consumption and climate impact for cultivation/production and processing of food. 

Freezing means relatively large inputs of energy added in the processing and during transport. 

This added amount of energy equivalent to relatively large amounts of wastage of the fresh food 

product.  This effect is reduced with large margins if the discarded food quantity is disposed. If 

the food producers use electricity produced in Sweden, the climate impact and the 

corresponding amount of fresh food that can be disposed will be reduced slightly. 

  



4 

 

 

  



5 

 

 

Förord 

Detta arbete är det avslutande examensarbetet på civilingenjörsprogrammet med inriktning mot 

energi- och miljöteknik vid Karlstads universitet. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och har 

genomförts av Ahmed Hasso Adib, student vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap, 

under våren 2016. 

Jag vill tacka min handledare, Helén Williams, som har hjälpt mig under arbetets gång genom 

att ge synpunkter och kommentarer, vilka drev arbetet framåt. Jag vill även tacka Roger 

Renström som gjorde detta examensarbetet möjligt. Jag vill också tacka Mohsen Meshkian och 

Noor Hashim för all hjälp och stöd som jag fick. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till min 

familj för deras stöd till mig under hela livet. 

Jag tillägnar detta examensarbete till mina föräldrar, Adib och Amira, för att de är där för mig 

när jag behöver dem. 

 

Karlstad 2016 

Ahmed Hasso Adib 

  



6 

 

 

  



7 

 

Nomenklatur 

Beteckning  Beskrivning 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥  andelen klimatpåverkan relaterad till nordisk elmix 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡  andel klimatpåverkan för att frysa samt förvara livsmedel i frysen 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 andel klimatpåverkan för att transportera de frysta livsmedlen 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥  teoretiskt maximal verkningsgrad för frys 

𝐶𝑝,𝑙𝑖𝑣𝑠.  den specifika livsmedelsvärde för livsmedel 

𝐸𝐼  energiinnehåll 

ℎ𝑖𝑓  latent smältvärme 

𝑚𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑  mängden kasserat livsmedel 

𝑇𝑘  temperatur för kylt utrymme i frysen 

𝑇𝑣  temperatur för varmare utrymme utanför frys 

𝑄𝐹  energibehov för frysning 

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝.  arbete till kompressorn 

𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝.  energibehov för temperaturändring 

𝑄𝑓𝑎𝑠  energibehov för fasomvandling 

𝑚𝑙𝑖𝑣𝑠.  massan för livsmedel 

𝑄𝑏𝑖𝑜  energi vid produktion av biogas 

𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑒𝑛  energianvändning vid förvaring av livsmedel i frysen 

𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡  energianvändning för frysta grönsaker 

𝑄𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡  energianvändning för färska grönsaker 

𝑄𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔  energianvändning vid förvaring i frysen under en viss tid 

𝑄𝑟𝑒𝑘.  rekommenderat energibehov för upptining 

𝑄𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑  energi som går åt för att frysa livsmedel i industrin. 

𝑄𝑢𝑝𝑝𝑡.  energibehov för upptining 

𝑄𝑢𝑝𝑝𝑡.,𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜  energibehov för upptining i mikrovågsugn 

𝑄𝑣ä𝑟𝑚𝑒  energiåtervinning från frysen till rummet 

𝑡𝑟𝑒𝑘.  rekommenderad tid för upptining 

∆𝑇  temperaturförändring 
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1. Inledning 

Klimatförändringen har visat sig vara en av de mest betydelsefulla globala miljöproblem. 

Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har fortfarande inte stabiliserat sig, utan 

fortsätter att öka (Azar, 2008). Växthusgaser som koldioxid och metan utgör naturliga 

beståndsdelar i jordens atmosfär. Dessa gaser har förmågan att släppa igenom kortvågig 

strålning men innesluta långvågig strålning. Växthusgaser leder till att temperaturen på jorden 

stabiliseras, därför är dessa två gaser en förutsättning för människans överlevnad på jordklotet. 

Jordens medeltemperatur har succesivt ökat sedan istiden, på grund av ökning av mängden 

växthusgaser, vilket möjliggjorde människans evolution. Solens aktivitet och vulkanism har till 

viss del naturligt orsakat denna ökning. Denna temperaturökning har accelererats kraftigt sedan 

1900-talet, vilket bland annat har resulterat avsmältning av isar och därigenom 

klimatförändringar (Willson 2012). Detta har lett till att klimatförändringen har blivit svårare 

att hantera än väntat och förändringstakten har varit utan motsvarighet under de senaste åren.  

De flesta forskarna anser den snabba temperaturökningen sedan 1970 beror på ökad mängd 

utsläppta växthusgaser (Andersson & Fridén 2008). En vetenskaplig studie, rapporterad av TT 

den 7:e maj 2014, som konstaterat att klimatförändringar orsakade av människan har lett till 

allvarliga ekologiska, ekonomiska och hälsomässiga effekter. Slutsatserna som drogs i studien 

var att konsekvenser som torka, bränder och stigande havsnivåer är stor hot om inte 

växthusgasutsläpp minskas (Washington TT-AFP refererad i Svenska Dagbladet, 2014). 

Naturliga och antropogena processer avger kontinuerligt växthusgaser till atmosfären. Med 

antropogena processer menas sådana som orsakas av mänskliga aktiviteter. Det är svårt för 

människan att kontrollera naturligt orsakade utsläpp, till exempel metan som avges vid anaerob 

nedbrytning i våtmarker (Abbasi et al., 2012). Antropogena växthusgasutsläpp är däremot 

beroende av mänskliga aktiviteter och därför kan dessa kontrolleras. Dessa aktiviteter är 

intressanta i strävan att reducera växthusgasutsläpp. Alla växthusgasutsläpp som orsakas 

antropogent kopplas till människans konsumtionsmönster (Carlsson-Kanyama et al., 2003). 

Energisektor är den sektor som orsakar störst utsläpp när det gäller koldioxid (Andersson & 

Fridén 2008). För att minska miljöbelastning är det viktigt att förändra konsumtionen så att 

utsläpp av denna gas minskas. Detta resulterar i stabilisering av nivåerna i atmosfären (Willson, 

2012). 

Livsmedel konsumeras i stor utbredning på grund av det kontinuerliga energiintaget människan 

behöver. Till exempel konsumerade en svensk 0,35 ton livsmedel år 2012 och en genomsnittlig 

amerikan cirka ett ton livsmedel år 2011 (Wikberger, 2013; Livesciens, 2012). 

Livsmedelsproduktionen kräver stora mängder energi, vilket i sin tur orsakar koldioxidutsläpp, 

men även utsläpp av andra växthusgaser som dikväveoxid och metan. Av de växthusgaser som 

släpps ut i Europa står livsmedelsproduktionen för upp till 31% (Tukker et al., 2009). Detta 

innebär att livsmedel kan betraktas som en av de största orsakerna till energianvändningen för 

hushåll (Carlsson-Kanyama et al., 2003). 

Livsmedel hanteras vårdslöst och stora mängder går årligen till spillo, även om produktionen 

av det orsakar stora belastningar på klimatet. Det finns inga beräkningar på den exakta mängden 

livsmedel som kasseras, men tidigare forskningar visar ett uppskattningsvärde. Vid produktion 

av de ätbara kalorierna i Schweiz, försvann ca 45% under livsmedlens livscykler (Beretta et al., 
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2013; Tukker et al., 2009). Enligt Gustavsson et al. (2011) kasseras cirka en tredjedel av 

livsmedlet som produceras. Största delen av detta matavfall i utvecklade länder genereras i 

hushållen (Parfitt et al. 2010). I Sverige genereras 670 000 ton avfall från livsmedel årligen 

(Naturvårdverket 2013). Ungefär 30% av hushållsavfallet i Storbritannien består av kasserat 

livsmedel (Quested et al. 2013). Detta livsmedel som kasseras går att minskas med 60% 

(Quested och Jonson (2009). Matavfall som kan undvikas genom bättre livsmedelshantering 

definieras som matsvinn. Hushåll står för cirka hälften av det matsvinn som genereras (Beretta 

et al., 2013). Minskning av mängden livsmedel som kasseras är den viktigaste åtgärden för att 

minska globala efterfrågan på livsmedel (Smil, 2000). Detta kommer att leda till reducering av 

energianvändningen, vilket i sin tur leder till minskning av utsläpp av växthusgaser. 

Ett flertal undersökningar har gjorts för att utreda orsaken till varför matsvinn uppstår. En av 

orsakerna till att rester av livsmedel uppkommer är dålig planering vid inköp och tillagning av 

livsmedel. Anledningen till detta är att större mängd eller fel livsmedelstyp inhandlas och 

tillagas (Naturvårdsverket, 2013). Livsmedelskasseringen beror även på storleken på hushållet. 

Undersökningen som gjordes av Quested och Johnson (2009) visade att singelhushåll slänger 

dubbelt så mycket livsmedel som hushåll bestående av fyra personer, räknat per capita. Detta 

beror till exempel på att recept för tillagning av livsmedel vanligtvis är anpassade för grupper 

som består av flertals människor. Det beror också på att livsmedelsförpackningar anpassas till 

familjehushåll, som består av större antal individer. Cirka 40% av matsvinnet utgörs av rester 

som kasseras, efter tillagning, på grund av att för stor mängd tillagas (Quested och Johnson, 

2009). 

En annan orsak är att livsmedel inte förvaras på ett korrekt sätt för att förlänga livstiden, vilket 

i sin tur leder till att livsmedel kasseras (Naturvårdsverket, 2013). Frysning ses ofta som en 

korrekt hanteringsmetod för att förlänga livsmedelshållbarhetstid. Naturvårdsverket (2013) 

rekommenderar att denna metod används vid förvaring av livsmedel. Frysen och kylskåpet ses 

som största orsaken till energianvändningen och står tillsammans för 30% av elanvändningen i 

hushållet (Konsumentverket/Ko, 2003). För att kunna använda de frysta livsmedlen krävs den 

en upptiningsmetod, vilket i sin tur oftast kräver någon form av energi. Om livsmedel inte 

förvaras i frysen, brukar de kasseras. Därför bör dessa livsmedel också undersökas. 

Livsmedel som kasseras kan ses som en energiresurs, då de kan användas som råmaterial för 

biogasproduktion. Fördelen med det är att biogas kan användas som bränsle för till exempel 

bilar och därigenom ersätta fossila bränslen (Lantz, 2013). Denna återvinning ger potential för 

att minska den miljöpåverkan av slängda livsmedel. 

Val och hantering av livsmedel, med detta menas även energianvändning, har ett starkt samband 

med konsumenternas vanor (Andersson och Fridén, 2008; Darnton et al., 2011). Detta innebär 

att det krävs en förändring av dessa vanor för att minska mängden matsvinn och därmed 

energianvändningen. Det krävs kunskap och tid för att en vana ska brytas (Andersson och 

Fridén, 2008). Efter att kunskap uppnås beträffande vanans konsekvenser kan ett aktivt val 

göras för att förändra denna vana. Därför krävs det ett effektivare sätt att informera konsumenter 

om livsmedelshanteringens klimatpåverkan för att en förändring av konsumtion och hantering 

av livsmedel skall kunna ske. Märkbara effekter kan upptäckas på konsumentbeteenden till 

följd av beteendeförändringars konsekvenser (Carlsson-Kanyama et al., 2003). Genom att 

beskriva effekter för olika konsumtions- och hanteringsmetoder ökar chansen till en förändring 
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(Dwywe et al., 1993). Denna förändring kommer att leda till lägre klimatpåverkan genom att 

energianvändning reduceras. 

Det finns inga studier som undersökt om det är bättre att köpa frysta livsmedel med något högre 

miljöpåverkan och som kan minimera svinnet mot att köpa färska livsmedel där svinnet riskerar 

att bli större. En utredning bör göras rörande frysta eller färska livsmedel och eventuella 

skillnader i miljöpåverkan i relation till eventuellt svinn. Resultatet kan leda till förbättring av 

information till konsumenterna. Detta kan i sin tur leda till en förändring av konsumtion av 

livsmedel och därigenom minskning av klimatpåverkan från livsmedelshantering. 

Syfte 

Studien har till syfte att undersöka hur energianvändning och klimatpåverkan påverkas när 

konsumenter väljer mellan frysta livsmedel och färska livsmedel antaget olika hantering i 

hushållet, uppkomst av livsmedelssvinn och vid olika återvinning. 

Mål 

Målet med arbetet är att besvara: 

Huvudfrågan: Hur stort spill av det färska livsmedlet motsvarar den ökade energianvändningen 

och klimatpåverkan för det frysta livsmedlet? 

Sedan har olika aspekter analyserats vidare för att ta reda på vilka hanteringsmetoder och 

återvinningsmetoder som påverkar resultatet och hur mycket.  

Hur påverkas analysen av klimatpåverkan av storleken på spill från färska livsmedel när olika 

upptiningsmetoder av fryst livsmedel undersöks? 

Hur stor roll spelar COP-värdet av kylskåpet för analys av klimatpåverkan på spillet av det 

färska livsmedlet i relation till det frysta ? 

Hur stor roll spelar förvaringstiden i frysen för analys av energianvändning och klimatpåverkan 

på spillet av det färska livsmedlet i relation till det frysta ? 

Hur påverkas analysen om hur mycket färskt livsmedel skulle kunna kasseras om det rötas som 

återvinning eller går till deponi? 

Hur påverkas analysen av hur stort spill av det färska livsmedlet som motsvarar den ökade 

klimatpåverkan för det frysta livsmedlet med ändrad påverkan från elmix från nordisk till 

svensk eller Europamix? 

1.1. Avgränsningar 

Fokus ligger på energi samt klimatpåverkan som livsmedel orsakar vid frysning och upptining 

av varorna. Endast livsmedel som kan köpas både fryst och färskt i Sverige samt där det funnits 

livscykelanalyser har använts och undersökts. Tillagning av livsmedel lämnas utanför 

undersökningen. Endast miljöbedömning utifrån parametrarna energianvändning samt 

växthusgasutsläpp används i denna studie.  
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Studien utgår ifrån samma antaganden som gjordes i rapporten som användes för att undersöka 

energi (Carlsson-Kanyama, 2003) samt rapporten som användes för att undersöka 

klimatpåverkan (Frische & Eberle, 2009). I de använda livscykelanalyserna framgår inte 

förvaringstid och därför antas den vara försumbart. Effekten och tiden som rekommenderades 

av aktörer för att använda vid upptiningen av livsmedel i mikrovågsugn antas vara noggranna 

och följs av konsumenten. I undersökningen antas kylen värma lokalen den befinner sig i vid 

upptining av frysta varor. 
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2. Teori 

Det är flera processer som sker under en livscykelanalys för ett specifikt livsmedel, från 

produktion till konsumtion. För att skaffa sig kunskap om hur livsmedel bör inhandlas 

undersöks en specifik del av dessa processer i en livscykelanalys. I detta avsnitt beskrivs teorin 

kring delar av livscykelanalysen som väljs för att genomföra studien. Dessa olika delar 

beskriver tillsammans två undersökningar för livsmedlen, energi samt klimatpåverkan. 

Avsnittet börjar med beskrivning av en livscykelanalys. 

 

2.1. Livscykelanalys – LCA 

LCA är förkortningen till engelska termen Life Cycle Assessment och översätts på svenska som 

livscykelanalys. Det översatta ordet används ofta i olika sammanhang även om det inte är helt 

korrekt. För att vara mer korrekt kan termen livscykelbedömning användas. Detta på grund av 

att LCA innebär vissa subjektiva element. Ordet analys blir felaktigt eftersom metoden kräver 

bedömning av data och kan inte genomföras bara vetenskapligt (Baumann & Tillman, 2004). I 

denna studie kommer termen livscykelanalys användas, eftersom den är mer bekant hos läsaren. 

Livscykelanalys är en metod och används för att bedöma miljöaspekterna samt potentiella 

effekten förknippad till en produkt genom en analys, bedömning samt tolkning av produktens 

hela livscykel från vaggan till graven (Internationella standardiseringsorganisationen [ISO] 

1997:14040). Det är däremot inget krav på att bedömningen måste göras för hela processen 

utan det går även att titta närmare på en viss del av livscykeln för en produkt, till exempel från 

produktion till och med förädling, där miljöpåverkan beskrivs bara för den delen av livscykeln 

och resten utesluts. Genomförandet av en livscykelanalys på olika produkter ger möjligheten 

till en jämförelse av deras miljöpåverkan (Baumann & Tillman, 2004). 

Livscykelanalysmetoden är ett användbart verktyg eftersom den ger en bild av produktens 

påverkan på klimatet. Metoden däremot kan inte vara detaljerad vilket är en nackdel, då 

helhetsperspektivet kan glömmas bort. I livscykelanalyser brukar en viss grad osäkerhet 

uppkomma (Baumann & Tillman, 2004), eftersom det innehåller uppskattningar beträffande 

variationer för både människo- och miljösystem (Arvanitoyannis et al., 2014). I 

livscykelanalysen inkluderas inte ekonomiska faktorer eller riskfaktorer. 

Det är viktigt att påpeka att författare använder sig av olika metoder, systemgränser samt 

antaganden för olika livscykelanalyser, vilket i sin tur leder till olika resultat (Garnett, 2011). 

Detta kan innebära en svårighet för att genomföra jämförelser mellan olika livscykelanalyser. 

Trots nackdelarna är livscykelanalys ett bra verktyg att använda, där livsmedel är definitivt en 

av produkter som effektivt kan undersökas genom för att studera en produkts klimatpåverkan 

(Cordella et al., 2008; Roy et al., 2008). 

Bestämning av systemgränser är ett av de viktigaste kraven för att kunna genomföra en 

livscykelanalys. Detta ger klar bild och underlättar arbetsgången för att nå resultat som är mest 

intressanta. Det är viktigt att diskutera hur kapitalvaror till exempel maskiner och transport ska 

ingå teoretiskt i livscykelanalysen. I praktiken brukar kapitalvaror uteslutas ur analysen, även 

om grundtanken är att så mycket som möjligt ska inkluderas i livscykelanalysen. Uteslutningen 

genomförs så länge studien inte rör sig om en analys av effekten från en förändring där 



18 

 

kapitalvaran påverkas av förändringen. Det är även vanligt att energianvändning samt 

klimatpåverkan relaterat till arbetskraft, som till exempel transporten för personalen, brukar 

uteslutas ur livscykelanalysen. Det sker produktionsuppföljning uppströms av mindre 

komponenter endast vid stora leveranser. När det fattas information av ett visst steg i processen 

brukar detta steg uteslutas ur bedömningen. Det kan även hända att beräkningar av detta steg 

rapporteras från andra livscykelanalyser för att komplettera studien. Om den senaste lösningen 

inte kan genomföras kan en uppskattning av stegets påverkan göras (Baumann & Tillman, 

2004). 

Det finns produkter som kan resultera flera produkter i en produktionsprocess, till exempel en 

ko som kalvar. Produkterna som mjölk och nötkött ges av kon i denna process. Därför, i 

livscykelanalysen för kon, bör energianvändning och klimatpåverkan delas upp mellan både 

produkterna mjölk och nötkött. Beroende på vilka bedömningar som används varierar denna 

uppdelning. Uppdelning bör undvikas i första hand genom att expandera systemet för att 

inkludera alla produkter, vilket påpekas även på ISO-standarden (ISO 1998:14041). När 

uppdelningen inte kan undvikas bör denna reflektera fysiska relationer mellan produkterna. 

Andra relationer, till exempel ekonomiskt värde, går att använda ifall fysiska relationer inte kan 

nyttjades. 

 

2.1.1. Livscykelanalys av livsmedel 

Detta avsnitt innehåller djupare information, och är mer specificerad, för livsmedel. Livscykel 

för livsmedel består av flera steg: jordbruk, industriell raffinering, förvaring, distribution, 

paketering, konsumtion samt avfallshantering. Livsmedel kan även paketeras på flera olika sätt 

som färskt, nedkyld, fryst och konserverad. Alla nämnda steg ovan bör inkluderas vid 

jämförande av en fullständig livscykelanalys. Eftersom det finns svårigheter, som nämndes 

tidigare, att hitta passande data för vissa mellansteg brukar författare fokusera på ett steg som 

jordbruk eller avfallshantering (Koroneos et al., 2005). Det har visat sig i granskad litteratur att 

jordbruk är den del som har störst klimatpåverkan i livsmedelscykel (Roy et al., 2008)). Detta 

visar hur viktigt det är med sådana undersökningar, eftersom de ger intressant information för 

olika livsmedel. Till exempel 80% av energin som används vid produktion av nötkött förbrukas 

redan vid primärproduktion (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF], 2002). 

Det är möjligt att genomföra livscykelanalys i olika syften. Olika variabler kan användas i 

undersökningen, där kan till exempel miljöbelastningar för använda produkter inkluderas. 

Undersökningen kan till exempel beskriva energianvändningen och/eller klimatpåverkan under 

livsmedlets livscykel. Livscykelanalys för energisyfte används oftare, eftersom det är enkelt att 

samla in data för energianvändning och parametern är konkret samt lätt att förmedla. Det 

nämndes tidigare i inledningen att energi bidrar störst till koldioxid-utsläpp, därför kopplas den 

ofta till klimatpåverkan (Baumann & Tillman, 2004). 

Det finns andra kategorier som är vanliga att undersöka. En av dessa kategorier är den 

potentiella påverkan på den globala växthuseffekten, där tidsperioden räknas från idag fram till 

en vald framtid, till exempel 100 år (Carlsson-Kanyama, 1997). Uttrycket som används för 

potentiella påverkan är kg CO2-ekvivalenter (Aubin et al., 2006). 
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Växthusgaser genereras av livsmedel under alla faser i en livscykel, beroende på vilken fas 

dominerar en viss växthusgas. Metan genereras under jordbruksgasen, när gräsätare rapar och 

lagring av gödsel (Lantbrukarnas Riksförbund [LRF], 2002; Carlsson-Kanyama & González, 

2009). Gödningsmedel och djururin är bland de orsaker som bildar dikväveoxid. 

Koldioxid avges i högsta grad vid användning av fossila bränslen, se figur 1. Därför är koldioxid 

den dominanta växthusgasen efter jordbruksfasen, till exempel genom att transportera 

livsmedel med fordon som drivs av fossila bränslen eller använda energi producerat av fossilt 

bränsle (Garnett, 2011). Växthusgasutsläpp som genereras av livsmedel under olika faser i en 

livscykel redovisas i figur 1. 

Figur 1 Utsläpp av växthusgaser av livsmedel vid olika faser i en livscykel (Garnett 2011). 

Det har alltså uppmärksammats att koldioxid dominerar efter odlingssteget, samt vissa utsläpp 

av freoner som tillägg. Den del som sträcker sig utanför cirkeln, ljusgrå färgen, står för 

koldioxidutsläpp som genereras från markanvändning. Dessa utsläpp elimineras ofta ur 

livscykelanalysen på grund av svårigheterna vid beräkningen. Produktion av olika livsmedel 

orsakar olika mängder utsläpp av växthusgaser. Till exempel kött och mejeriprodukter är 

livsmedel som orsakar störst utsläpp av växthusgaser jämfört med inhemskt producerad frukt 

som orsakar minst växthusgasutsläpp. Tabell 1 visar en sammanställning av livsmedel som 

konsumeras i Storbritannien, där livsmedel delas in efter låga, medel och höga utsläpp av 

växthusgaser (Macdiarmid et al., 2012). 



20 

 

Tabell 1 livsmedel uppdelas i 3 olika kategorier beroende på mängd genererad växthusgasutsläpp 

(Macdiarmid et al., 2012). Uppdelningen ger klarare bild  över klimatpåverkan av livsmedel. 

 

Låg växthusgasutsläpp 

(<1,0 kgCO2-ekv./kg 

ätbar vikt) 

 

Mellan växthusgasutsläpp 

(1,0 - 4,0 kgCO2-ekv./kg 

ätbar vikt) 

 

Högt växthusgasutsläpp 

(>4,0 kgCO2-ekv./kg ätbar 

vikt) 

Potatis Kyckling Nötkött 

Pasta, nudlar Mjölk, smör, youghurt Lamm 

Bröd Ägg Fläskkött 

Havre Ris Kalkon 

Grönsaker (t.ex. lök, 

morötter) 

Frukostflingor Fisk 

Frukt (t.ex. äpple, päron) Pålägg Ost 

Bönor, linser Nötter, frön   

Konfektyr, socker Kakor, tårtor, desserter   

Salt snacks Frukt (t.ex. bär, banan)   

  Grönsaker (t.ex. svamp, gröna 

bönor, broccoli) 

  

 

2.2. Hantering av kasserat livsmedel 

Det sker kassering av livsmedel av alla slag, till exempel kött och grönsaker, där vissa sorter 

kasseras i större utsträckning än andra. Figur 2 visar en sammanställning av livsmedel som 

kasseras i Storbritannien, där beskrivs i vilken grad dessa livsmedel kasseras (Quested & 

Johnson 2009). 
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Figur 2 mängden livsmedel som kasseras uppdelad i olika kategorier (Quested & Johnson 2009). Där olika 

kategorier visar andelen kasserad mängd av den totala livsmedelskasseringen. 

Det finns olika metoder som används för att hantera de kasserade livsmedlen. År 2011 

placerades 1% av hushållsavfallet på deponi. Deponering är inte intressant hanteringsmetod för 

livsmedel, eftersom sedan år 2005 har det varit otillåten för organiskt avfall. Ett alternativ som 

används istället för deponering är biologisk behandling. Denna metod rekommenderas av 

Sveriges nationella miljömål. År 2011 behandlades 15% av det svenska hushållsavfallet 

biologiskt och redan ett år senare ökades till 40% (Lantz, 2013). 

Biologisk hantering av livsmedelsavfall har sina klimatmässiga fördelar (Muñoz et al., 2004).        

Användningen av avfall vid produktion av biogas är den bästa metoden och leder till stora 

miljöförbättringar, men sparar även på resurserna (Lantz et al., 2007).  

Biogas bildas med hjälp av anaerob nedbrytning, kallas även rötning, då metanbildande 

bakterier i en syrefri miljö bryter ner organiska ämnen i råmaterialet. Biogas består av metangas, 

koldioxid samt spår av andra ämnen. Energiinnehållet för metan är 37,3 MJ/m3 och kan därför 

användas som bränsle till bland annat fordon, bara om innehållet av det i biogas överskrider 

96% (Åhman, 2010).  

Eftersom bara organiska material i livsmedlen bryts ner vid rötning, bildas restprodukter i form 

av oorganiska material. Dessa restprodukter innehåller näringsämnen som fosfor och kväve och 

kan därför användas som gödningsmedel till åkrar, och ersätta handelsgödsel som tillverkas 

med hjälp av kemikalier (Lantz et al., 2007). 
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2.3. Frysning av livsmedel 

Ett sätt att minska eller till och med undvika kassering av livsmedel är att använda frysen för 

att förvara de i. Fördelen med detta är att tillväxten hos bakterierna i livsmedlen minskar genom 

att sänka dess temperatur, vilket leder till att livsmedlens hållbarhetstid förlängs. 

Nackdelen med frysning av livsmedel är att det är energikrävande. Mängden energi som går åt 

för att frysa livsmedel beror på vatteninnehållet hos livsmedlet (Cengel et al., 2008). För att 

behålla temperaturen hos frysta livsmedlet bör det förvaras i frysen vid transport, i butik samt i 

hemmet, som kräver ytterligare energi. 

 

2.3.1. Användning av frysen i hushåll  

Storbritannien är landet där introduktion studerats speciellt (Hand & Shove, 2007). Med tiden 

har frysen successivt utvecklats och blivit en självklar biståndsdel i köket och utgör ett 

nödvändigt redskap i människans vardag. 

Frysen har som egenskap att kunna tillfredsställa behov för en snabb tillagning av livsmedel, 

men funkar även till förvaring av livsmedel under en längre tid genom att förlänga dess 

hållbarhet (Shove & Southerton, 2000). Tillgång till frysta livsmedel möjliggör att planering 

organisering i förväg blir onödig (Hand & Shoves, 2007). Organisering innebär olika saker för 

olika individer, där även användningen varierar mellan olika hushåll. Hand & Shove (2007) 

definierade tre olika sätt att använda frysen på. I undersökningen beskrevs frysen som 

ekonomisk vinning och organisationsproblemlösare, där hushåll använde sig av frysen för att 

underlätta vardagen. 

Det finns flera varianter av frysskåp som säljs på marknaden idag. Det finns möjlighet att välja 

mellan kombinerad frys- med kylskåp eller fristående frysskåp. Den kombinerade varianten är 

mest omtyckt och väljs av konsumenten vid inköp av frysskåp (Energimyndigheten, 2009). 

Olika varianter av frysskåp har olika storlekar men varierar även i energiförbrukning. Frysen 

har klassificerats efter sin energimärkning från D till A+++. Där D står för frysskåp som har 

högst energiförbrukning medan A+++ står för minst energiförbrukning, se figur 3 för mer 

detaljerad bild. Energimärkning speglar hur effektivt frysen är (Energimyndigheten 2014). 

 

Figur 3 Energimärkningsetikett för kyl och frys i hushåll (Energimyndigheten 2014). 
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Det går bra för livsmedel att frysas in, grönsaker och frukt bör förberedas inför frysning genom 

att kokas under en korttid och sedan sköljas i kallt vatten (Livsmedelsverket, 2011). Detta 

förberedelsesteg kallas för förvällning.  

 

2.3.2. Förvaring av livsmedel i frysen 

Enligt termodynamikens andra huvudsats sker värmetransporten naturligt från varma medium 

till kallare, men aldrig tvärtom. Det lågtempererade kylningsutrymmet i en frys avger värme 

till det högre tempererade rummet som frysen befinner sig i. Stora industriella installationer 

använder sig framförallt av absorptionstyper av frysar och kylar (Cengel & Boles, 2011). Frysen 

kräver energi oftast i form av elektricitet (Kommissionens delegerade förordning EU 

2010:1060).  

Coefficient Of Performance (COP) är beskrivningen på hur effektiv en frys är. COP-värdet 

beskriver hur mycket energi som krävs för att nå den önskade energin som bör överföras från 

det kylda utrymmet. Ekvation (1) beskriver Carnotcykeln, som beskriver det teoretiska 

maximala COP-värdet för en frys (Cengel & Boles, 2011). 

𝐶𝑂𝑃𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑘

𝑇𝑣−𝑇𝑘
 (1) 

Detta värde uppnås aldrig i verkligheten eftersom Carnotcykeln inte tar hänsyn till förluster. 

Det verkliga COP-värdet för frysen når upp till 40-50% av COP för Carnotcykeln. COP-värdet 

för en frysprocess ligger i intervallet 0,75-3,5 (Petrecca, 1993). Det finns ytterligare en 

beskrivning av COP-värdet för en frys som visas i ekvation (2) (Cengel & Boles, 2011). 

𝐶𝑂𝑃 =
𝑄𝐹

𝑊𝑘𝑜𝑚𝑝.
 (2) 

Energin som bör avlägsnas från kylda rummet bildas av energin som måste föras bort från 

livsmedel för att temperaturen skall dämpas till temperaturen som varan ska kylas till. Ekvation 

(3) nedan beskriver denna energi, vilket består av två delar. 

𝑄𝐹 = 𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝. + 𝑄𝑓𝑎𝑠 (3) 

Där 𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝. står för energiminskningen som krävs för att ändra temperaturen på en viss mängd  

livsmedel önskat antal grader, medan 𝑄𝑓𝑎𝑠 beskriver energin för att ombilda vattenmolekylerna 

från flytande till fast form. Vid förvaring av frysta livsmedel tas 𝑄𝑓𝑎𝑠 inte med i beräkningarna, 

eftersom vattenmolekylerna i livsmedlet redan är i fast form. 

Latent smältvärme (ℎ𝑖𝑓) kallas energin som omvandlar ett livsmedel från fast till flytande form. 

Därför måste den latenta smältvärmen avges från substansen för att kunna omvandla ett ämne 

från flytande till fast form (Cengel & Boles, 2011). Fasomvandling beskrivs ofta som ett 

adiabatiskt fenomen (Cengel & Boles, 2011). Det är massan som bestämmer över hur stor 

mängd latent smältvärme som måste avges för att fasomvandling av livsmedel skall ske. Denna 

energi beskrivs i ekvation (4). 

𝑄𝑓𝑎𝑠 = ℎ𝑖𝑓 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑣𝑠. (4) 
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Ekvation (5) beskriver energin som krävs för att förändra temperaturen på ett livsmedel ett antal 

grader. 

𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝. = 𝑚𝑙 ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑖𝑣𝑠. ∗ ∆𝑇  (5) 

Där 𝐶𝑝,𝑙𝑖𝑣𝑠. står för den specifika värmekapaciteten för livsmedel och definieras som mängden 

energi som krävs för att öka temperaturen på önskad mängd livsmedel till önskad temperatur. 

 

Figur 4 beskrivning över hur den specifika värmekapaciteten för kött varierar, som funktion av 

temperaturen (Tavman et al., 2007). 

Specifika värmekapaciteten beror på temperaturen (Rahman, 2009). Specifika 

värmekapaciteten brukar vara relativt konstant ovanför fryspunkten. Därför går det bra att 

försumma alla förändringar som sker med temperaturen inom detta temperaturspann (Rahman, 

2009). Det är den latenta smältvärmen som gör att specifika värmekapaciteten runt fryspunkten 

förändras drastiskt. Specifika värmekapacitetens förändring som funktion av temperaturen 

beskrivs av Tavman et al. (2007) och redovisas i figur 4. Det uppmärksammas att beskrivningen 

av figuren enligt Tavman et al. (2007) stämmer överens med vad Rahman (2009) menade för 

ett specifikt livsmedel. 

Ju högre vattenhalt ett livsmedel innehåller, desto högre blir dess specifika värmekapacitet 

(Rahman, 2009). Därför är det viktigt att ta hänsyn till mängden vatten i livsmedel vid 

beräkning av den specifika värmekapaciteten. 

Tiden livsmedlet befinner sig i frysskåpet spelar en stor roll vid bestämning av 

energianvändningen som krävs för att förvara livsmedlen i frysen. Beroende på livsmedel kan 

tiden på förvaringen variera. Till exempel blir fetare livsmedel dåliga efter ett par månader 

medan magrare livsmedel kan hålla sig i mer än ett år. Även grönsaker och frukt kan hålla sig 

i upp till två år (Livsmedelsverket, 2011). 
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2.4. Upptining av livsmedel 

Frysta Livsmedel som används för tillagning, till exempel kyckling, behöver att temperaturen 

ökas innan konsumtionen av dessa livsmedel äger rum. Temperaturökningen kräver energi för 

att göra konsumtionen av livsmedel möjligt. Den tillförda energi motsvarar energin som behövs 

för att öka temperaturen hos ämnet med önskat antal grader (Cengel & Boles, 2011; Cengel & 

Ghajar, 2010; Rahman, 2009). Ekvationerna (6), (7) och (8) beskriver tillförd energi som krävs 

för att tina upp ett livsmedel. 

𝑄𝑢𝑝𝑝𝑡. = 𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝. + 𝑄𝑓𝑎𝑠  (6) 

𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝. = 𝑚𝑙𝑖𝑣𝑠. ∗ 𝐶𝑝,𝑙𝑖𝑣𝑠. ∗ ∆𝑇 (7) 

𝑄𝑓𝑎𝑠 = ℎ𝑖𝑓 ∗ 𝑚𝑙𝑖𝑣𝑠.  (8) 

 

2.4.1. Rumstemperatur 

Temperaturdifferensen mellan frysta livsmedlet och rummet det befinner sig i fungerar som 

drivkraft, vilket leder till att värme transporteras från luften till livsmedlet. Denna process pågår 

tills luften och livsmedlet når samma temperatur (Cengel & Boles, 2010). Fördelen med denna 

process är att den inte kräver energi i form av elektricitet. Nackdelen är att det inte går att låta 

alla livsmedel stå i rumstemperatur, eftersom det leder till bakterietillväxt som i sin tur leder 

till sjukdomar. Livsmedel som kan tinas i rumstemperatur är bland annat bakelser, till exempel 

bröd (Bryan, 1988). 

 

2.4.2. Mikrovågsugn 

I Storbritannien började mikrovågsugn användas i hushåll tidigt på 80-talet på grund av dess 

förmåga att snabbt tina bland annat frysta livsmedel som har förvarats i frysskåpet (McMeekin 

& Tomlinson, 1998). Mikrovågsugn har flera användningsområden som tillagning, upptining 

och uppvärmning. Det har visat sig genom studierna att 80% av fallen används mikrovågsugnen 

till uppvärmning samt upptining (Shove & Southerton, 2000). Hand och Shove (2007) 

undersökte vilket användningsområde mikrovågsugn förbrukas mest. Resultatet visade sig att 

upptining av livsmedel toppade användningsområden i de flesta hushåll, dessutom som 

ändamål. 

Upptining i mikrovågsugnen fungerar genom att livsmedel utsätts för strålning av mikrovågor. 

Strålningen omvandlar elektriciteten som driver mikrovågsugnen till strålning, vilken i sin tur 

absorberas av livsmedlen. Livsmedel består i stor del av vatten, vilket i sin tur består av väte 

och syre, där molekylen har ett plus- och minuspol. En Friktion bildas genom att 

vattenmolekyler tvingas att växla polaritet och  livsmedel värms upp inifrån ut, vilket betyder 

att inre energi ökas i livsmedlen och leder till ökning på temperaturen (Cengel et al., 2008). 

Ekvation (6) beskriver den tillförda energin som krävs för att tina upp de frysta livsmedlen. På 
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grund av förluster krävs det en större mängd energi i verkligheten för att kunna tina upp 

livsmedel i mikrovågsugn.  

Den energi som krävs för att tina livsmedel beror på livsmedlens fysikaliska egenskaper men 

även frekvenserna på elektromagnetiska strålningen (Taher & Farid, 2001). Fördelen med 

mikrovågsugnen är att den snabbt kan tina livsmedel. Nackdelen med mikrovågsugnen är att 

upptiningen av livsmedel inte sker likformigt, vilket kan resultera att vissa delar tillagas innan 

upptiningen på hela livsmedlet sker (Taher & Farid, 2001). Mikrovågsugn kan endast drivas av 

elektricitet. 

 

2.4.3. Kylskåp 

Kylskåp är ytterligare en apparat som används för att tina upp de frysta livsmedlen, men även 

förvara de under kortare tid. I studien som genomfördes av Hand & Shoves (2007) deltog ett 

antal personer i en undersökning, som handlade om användning av olika metoder vid upptining 

av livsmedel. Några av de deltagarna hävdade att de brukar, i mån av tid, tina upp frysta 

livsmedel genom att placera dem i kylskåpet. 

Temperaturdifferensen mellan frysta livsmedlet kylskåpet fungerar som drivkraft. Detta leder 

till att värme transporteras från luften, som finns i kylskåpsutrymmet, till livsmedlet. Denna 

process pågår tills luften och livsmedlet når samma temperatur, det vill säga 

temperaturdifferensen blir noll. Resultatet för upptiningsprocessen kommer att vara en 

energiförlust för innehållet i kylskåpet. Detta är en önskad process med tanke på att kylskåp 

fungerar på samma sätt som frysskåp. Upptining leder med andra ord till att 

energiförbrukningen på kylskåpet minskar. Kylskåpets energianvändning beror också på COP 

värdet och drivs, precis som frysen, av elektricitet (Cengel & Boles, 2010). 

 

2.5. Känslighetsanalys 

Komplicerade befintliga fenomen brukar beskrivas genom att använda matematiska modeller, 

som ger en förklaring som närmar sig verkligheten. Flera antaganden av olika parametrar sker 

för att få modellen att fungera, som kan påverka resultatet på modellen. Med hjälp av en 

känslighetsanalys kan dessa parametrar undersökas för att se effekten på resultatet. Denna 

analys används för att kritiskt granska modellen men även ger klarare bild på hur en kommande 

modell bör konstrueras. Det finns flera modeller av känslighetsanalys att välja mellan, men den 

vanligaste är ”en i taget-analys”, där en parameter i taget varieras medan resterande hålls 

konstanta. Det är nödvändigt att använda sig av en känslighetsanalys i alla studier (Hamby, 

1994; ISO 14040).   
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3. Metod  

Detta avsnitt innehåller data om de livsmedel som undersöks, hur de väljs och beskrivning av 

metodiken som används för att undersöka om ett livsmedel bör köpas fryst eller färskt. 

Livscykelanalyser för de olika livsmedlen från odling fram till matlagning söks i litteraturen. 

Därefter konstrueras en modell för undersökning av spillet av det färska livsmedlet som 

motsvarar den ökade energianvändningen och klimatpåverkan för det frysta livsmedlet till 

mening att minska energi och klimatpåverkan. Första delen i metoden specificeras för att 

beskriva genomförandet av undersökningen ur energiperspektiv och andra delen ur 

klimatperspektiv. Slutligen kommer en känslighetsanalys genomföras för att undersöka olika 

parametrar för att se deras effekt på resultatet. 

 

3.1. Val av livsmedel 

Inför undersökningen väljs några livsmedel ut, frysta och färska då alla befintliga livsmedel 

inte kan inkluderas för analys. Livsmedel väljs från olika kategorier med olika 

energianvändning samt växthusgasutsläpp.  

Antalet livsmedel som väljs för att undersöka energianvändningen är 8 (Carlsson-Kanyama et 

al., 2003). Livsmedel som undersöks är lamm, fläsk, biff, kyckling, potatis/pommes, hallon, 

ärtor samt bröd och redovisas i tabell 2. Energianvändningen för dessa livsmedel motsvarar 

odling/produktion fram till matlagning, beskrivet av steg 1 till 4 i figur 5.  

Fem livsmedel väljs för undersökningen om klimatpåverkan (Fritsche & Eberle, 2009). Dessa 

livsmedel är kyckling, biff, fläsk, grönsaker samt potatis/pommes och redovisas i tabell 3. 

Mängden växthusgasutsläpp som genereras enligt Fritsche & Eberle (2009) motsvarar 

odling/produktion fram till butik, det vill säga steg 1 till 3 i figur 5. Upptining av de frysta 

livsmedlen i hushåll, det vill säga steg 4b i figur 5, kompletteras med hjälp av egna beräkningar. 

Där genomförs känslighetsanalys för steg 4a och 5. 

Livsmedel som lamm, fläsk samt biff valdes på grund av dess höga miljöpåverkan, i både 

energianvändning och växthusgasutsläpp, redan vid odling/produktion. Kyckling valdes på 

grund av tillgängligheten på den svenska marknaden, både som färskt och fryst. Kyckling 

konsumeras i högre sträckning, där 76,8 miljoner kycklingar slaktades år 2012 (Andrén et al., 

2013). Hallon och ärtor valdes eftersom dessa livsmedel är tillgängliga både färsk och fryst och 

klassificeras i medel kategorin.  Potatis/pommes frites valdes för att det märktes en stor 

differens i värdena mellan färskt samt fryst. Ärtor valdes för att det är bland de vanligaste 

grönsakerna som finns både färskt och fryst. Bröd valdes på grund av dess låga 

energianvändningsvärde, men även är tillgängligt som fryst och färskt. 

 

3.2. Livscykelanalys för livsmedel 

Livscykelanalyser av de valda produkterna studeras för att undersöka mängden energi och 

växthusgasutsläppen som genereras av dessa produkter. Avsnitt 3.2.1 beskriver metoden för att 

beräkna spillet av färskt livsmedel för att det ska vara energimässigt försvarbart att köpa frysta 

livsmedel istället för färska. Avsnitt 3.2.2 beskriver metoden för att beräkna spillet av färskt 
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livsmedel för att det ska vara klimatmässigt försvarbart att köpa frysta livsmedel istället för 

färska. 

 

Figur 5 Generell flödesschema för de valda livsmedlen vid undersökning av energianvändningen, 

livsmedlen är frysta eller färska. 

Figur 5 beskriver ett enkelt flödesschema för ett specifikt livsmedel från odling/produktion till 

hushåll ur energiperspektiv. Steg 1 i flödesschema är produktion/odling av livsmedlet. Steg 2 

är förädling och paketeringsprocessen av livsmedlet, där produkten kan frysas in, grönsaker 

förvälls först, och paketeras eller levereras som färska. Steg 3 innebär att livsmedlet är förberett 

för försäljning i butik, där kylhållning alternativt frysning inkluderas vid förvaringen. Steg 4 

innebär att livsmedlet är färdigt för konsumtion. Värdena som används för både färska och 

frysta livsmedel i syfte att undersöka energin inkluderar upptining samt matlagning (Carlsson-

Kanyama, 2003). Därför separeras inte färska och frysta livsmedel i flödesschemat i figur 5. 

Steg 5 är hantering av livsmedelsavfall och delas upp i två metoder; deponering eller 

biogasproduktion. Det sker transporter mellan varje steg i figur 5.  
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Figur 6 Generell flödesschema för de valda livsmedlen vid undersökning av klimatpåverkan. 

Figur 6 beskriver ett enkelt flödesschema för ett specifikt livsmedel från produktion till hushåll 

ur klimatpåverkan. Steg 1 i flödesschema är odling/produktion av livsmedlet. Steg 2 i 

flödesschemat är förädling och paketeringsprocessen av livsmedlet. Steg 3 innebär att 

livsmedlet är förberett för försäljning i butik, där kylhållning alternativt frysning inkluderas vid 

förvaringen. Steg 4 innebär konsumtion av livsmedlet och kommer att genomföras med hjälp 

av egna beräkningar. Därför separerades färska och frysta varor i flödesschemat i figur 6, jämför 

med figur 6. I steg 4 tinas frysta livsmedlet upp eller förvaras före upptiningen innan det tillagas. 

Steg 5 är hantering av livsmedelsavfall och delas upp i två metoder deponering eller 

biogasproduktion. Det sker transporter mellan varje steg i figur 6 med varierande mängd 

växthusgasutsläpp från steg till steg. 

 

3.2.1. Energianvändning vid produktion av valda livsmedelstyper 

Till denna studie hämtades data från livscykelanalysen som genomfördes av Carlsson-Kanyama 

(2003), redovisas i tabell 2, där upptining samt matlagning var inkluderade. avsnittet kommer 

att bearbeta frågan: hur stort spill av det färska livsmedlet motsvarar den ökade 

energianvändningen för det frysta livsmedlet? 
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Tabell 2 Energianvändning för olika livsmedel som används vid undersökningen Carlsson-Kanyama et al., 

(2003). Energimängd anges i MJ per kg livsmedel från odling/produktion till tillagning. 

 

livsmedel 

energi i MJ/kg 

färskt fryst 

Lamm 43,0 46,0 

Fläsk 40,0 43,0 

Biff 70,0 75,0 

Kyckling 35,0 39,0 

Potatis/pommes 4,6 60,0 

Hallon 7,5 16,0 

Ärtor 5,0 10,0 

Bröd 8,9 12,0 

 

I för livscykelanalysen som valdes för att genomföra denna undersökning (Carlsson-Kanyama 

et al., 2003) inkluderades jordbruk, där produktion av krävda insatsvaror som gödsel 

inkluderade: torkning av grödor, förädling, förvaring, samt transport till återförsäljaren. Det 

inkluderades även förvaring, förberedelser samt tillagning av livsmedlen i hushåll. Det som 

exkluderades var bland annat produktion av kapitalgods som maskiner och byggnader, 

paketeringsmaterial, avfallshantering, transport från återförsäljare till konsumenten, 

personalrelaterad energianvändning, verkningsgrader för energiomvandling samt diskning. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 − 𝑄𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡   (9) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 =
𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡−𝑄𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡

𝑄𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡
∗ 100  (10) 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝑘𝑔) = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑖𝑘𝑡(𝑘𝑔)  (11) 

I energiekvationer subtraheras energianvändning för mängden färskt livsmedel från 

energianvändning för fryst livsmedel, enligt ekvation (9). Resultatet av det kommer att 

användas för att beräkna den procentuella skillnaden, enligt ekvation (10). Sedan kommer den 

ökade mängd energi för att frysa varan att ställas mot energianvändning för färskt livsmedel 

och hur stor mängd av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras kommer att beräknas med 

hjälp av ekvation (11). Mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras bör vara större än 

resultatet i ekvation (11) för att energimässigt motivera att välja frysta livsmedel framför färska. 
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3.2.2. Växthusgasutsläpp från produktion av valda livsmedelstyper 

I syfte att genomföra denna undersökning användes data från Fritsche & Eberle (2009) och 

redovisas i tabell 3. Värdena inkluderar inte hantering i hushållet, det vill säga steg 4 i figur 6, 

vilket är centralt i denna studie. Därför kompletterades dessa värden genom att utföra 

beräkningar för upptining livsmedlen. Avsnittet kommer att bearbeta frågan: hur stort spill av 

det färska livsmedlet motsvarar den ökade klimatpåverkan för det frysta livsmedlet? 

Tabell 3 CO2-ekvivalent för valda livsmedel i kg per kg livsmedel för att genomföra undersökningen ur 

klimatperspektiv. Värdena gäller endast ekologiska produkter fram till butik (Fritsche och Eberle, 2009). 

 

Livsmedel 

Utsläpp CO2 ekv. i kg/kg produkt 

(ekologiskt) 

Färskt Fryst 

Kyckling 3,01 4,02 

Biff 11,36 12,36 

Fläsk 2,99 4 

Grönsaker 0,12 0,37 

Potatis/pommes 0,13 5,46 

 

Först beräknas energin som krävs för att frysa livsmedel och tina de. Metoder som används i 

denna studie för att tina livsmedel är; rumstemperatur, mikrovågsugn samt kylskåp. Sedan 

kommer växthusgasutsläppen att beräknas genom att multiplicera energianvändningen med 

nordisk elmix emissionsfaktor, se ekvation (12). Emissionsfaktor för nordisk elmix är 102,1g 

CO2-ekv./kWh (Fredén, 2010). 

𝑉ä𝑥𝑡ℎ𝑢𝑠𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 (𝑘𝑔 𝐶𝑂2 − 𝑒𝑘𝑣. ) =
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟∗𝑢𝑝𝑝𝑡𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖(𝑘𝑊ℎ)

1000
 (12) 

Livscykelanalysen av Fritsche & Eberle (2009) inkluderade inte produktion av kapitalvaror, 

arbetsmiljö, förpackning samt transport till hushåll. Det fanns två olika värden att välja mellan 

konventionell samt ekologiskt. Värdena som användes i denna rapport valdes från  ekologiska 

livsmedel i livscykelanalysen av av Fritsche & Eberle (2009). 

𝑈𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 = 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 − 𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡  (13) 

𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 =
𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡−𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡

𝑢𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓ä𝑟𝑠𝑘𝑡
∗ 100 (14) 

𝐾𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔(𝑘𝑔) = 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑣𝑖𝑘𝑡(𝑘𝑔)  (15) 
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I ekvationerna som hanterar växthusgasutsläppen subtraheras utsläpp av mängden färskt 

livsmedel från utsläpp av fryst livsmedel, enligt ekvation (13). Resultatet av det kommer att 

användas för att beräkna den procentuella skillnaden, enligt ekvation (14). Sedan kommer den 

ökade mängd utsläpp för att frysa varan att ställas mot utsläppen för färskt livsmedel och hur 

stor mängd av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras kommer att beräknas med hjälp av 

ekvation (15). Mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras bör vara större än resultatet 

i ekvation (15) för att klimatmässigt motivera att välja frysta livsmedel framför färska. 

 

3.3. Upptining av livsmedel 

Följande avsnitt beskriver olika metoder för upptining av livsmedel, där upptining i 

rumstemperatur, mikrovågsugn samt kylskåp tas upp. Metoden kommer att genomföras för att 

komplettera data i tabell 3 för att göra det möjligt att jämföra energianvändningens samt 

klimatpåverkans studier. Avsnittet kommer att bearbeta frågan: hur påverkas analysen av 

klimatpåverkan av storleken på spill från färska livsmedel när olika upptiningsmetoder av fryst 

livsmedel undersöks? 

 

3.3.1. Rumstemperatur (scenario 1) 

Detta avsnitt motsvarar steg 4bI i figur 6. Rumsstorleken är stor relativ livsmedlet, antas att 

energiförbrukningen och därigenom växthusgasutsläpp vara noll, eftersom 

temperaturändringen i rummet är försumbar. Undersökningen som användes för att studera 

energianvändningen (Karlsson-Kanyama et al., 2003) framgår inte vilken metod användes för 

att tina upp livsmedel, därför antas att upptiningen sker i rumstemperatur. 

 

3.3.2. Mikrovågsugn (scenario 2) 

Tining i mikrovågsugn motsvarar steg 4bII i figur 6. Energianvändningen i mikrovågsugn 

beskrivs som effekten mikrovågsugnen arbetar på multiplicerat med tiden, se ekvation (17). 

Siemens (2014) har lagt upp i sina manualer rekommendationer för vilka effekter samt tider 

upptining av ett specifikt livsmedel bör genomföras, se tabell 4. 
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Tabell 4 Rekommenderade energianvändningsvärden samt tider för upptining av 1 kg livsmedel (Siemens, 

2014). 

Livsmedel Effekt (𝑸𝒓𝒆𝒌.,𝟏) 

[W] 

Tid (𝒕𝒓𝒆𝒌.,𝟏) 

[min] 

Effekt (𝑸𝒓𝒆𝒌,𝟐.) 

[W] 

Tid (𝒕𝒓𝒆𝒌.,𝟐) 

[min] 

Kyckling 180 8,3 90,0 16,7 

Biff 180 15,0 90,0 25,0 

fläsk 180 15,0 90,0 25,0 

Grönsaker 180 16,7 90,0 16,7 

Potatis 180 15,8 90,0 20,8 

 

De rekommenderade tiderna som hämtades från Siemens manualen var beräknade för mängder 

som varierade mellan 0,6-1,2kg, beroende på livsmedlet. Dessa värden passade inte till denna 

studie, vilket använder sig av 1kg mängd livsmedel. Därför approximerades värdena genom att 

dela den rekommenderade tiden med rekommenderade vikten, för att kunna använda de för 1 

kg livsmedel, enligt ekvation (16). 

Energiförbrukningen för att driva mikrovågsugnen antas utgöras av Nordisk elmix. Frysta 

livsmedelstemperaturen antogs vara -18oC precis innan upptiningsprocessen inleder. 

Energianvändningen som mikrovågsugn kräver för att tina upp livsmedel beräknades enligt 

ekvation (17). 

𝑡𝑟𝑒𝑘.(𝑚𝑖𝑛/𝑘𝑔) =
𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑

𝑟𝑒𝑘𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑘𝑡
   (16) 

𝑄𝑢𝑝𝑝𝑡.,𝑚𝑖𝑘𝑟𝑜 = 𝑄𝑟𝑒𝑘.,1 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑘.,1 + 𝑄𝑟𝑒𝑘.,2 ∗ 𝑡𝑟𝑒𝑘.,2  (17) 

Därefter används ekvationerna (13), (14) och (15) för att beräkna mängden livsmedel som 

skulle kunna kasseras för att vara klimatmässigt försvarbart att välja frysta livsmedel framför 

färska. 

 

3.3.3. Kylskåp (scenario 3) 

Tining i kylskåp motsvarar steg 4bIII i figur 6. Energitransporten som sker från kylskåpet till 

livsmedlet, för att det ska tinas, beskrivs enligt ekvation (6) och (7), se avsnitt 2.4. Temperaturen 

på kylskåpet kan mätas, med hjälp av mätinstrument, och antecknas för att senare användas i 

beräkningarna. COP-värdet antas ha samma värde som frysen, vilket är 3,0. Temperaturen för 

frysta livsmedel antas ha samma värde som temperaturen i frysen, vilket kan mätas med hjälp 

av mätinstrument, och antecknas för att senare användas i beräkningarna. Med hjälp av dessa 

värden kan energianvändningen för att tina livsmedel i kylskåpet beräknas genom att använda 

sig av ekvation (2), se avsnitt 2.3.2. Energianvändningen för att tina livsmedel, som bidrar till 
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minskning av växthusgasutsläpp, jämfört med andra upptiningsmetoder, antas utgöra av 

Nordisk elmix. Detta på grund av att undersökningen genomförs i Sverige, som handlar el från 

nordisk marknad. 

 

3.4. Känslighetsanalys 

I detta avsnitt undersöks variabler som skulle kunna påverka resultatet dvs hur stor mängd 

kassation av färska livsmedel som motsvarar ökad energianvändning eller klimatpåverkan hos 

frysta livsmedel. Dessa variabler delas i fyra avsnitt vilka är: förvaringstid av livsmedel i frysen, 

ändring av COP-värde för kylskåp, ändring av elmix samt rötning av livsmedel. Olika livsmedel 

används för att genomföra känslighetsanalysen beroende på vilket livsmedel är mest intressant 

att undersöka. 

 

3.4.1. Förvaringstid i frysen 

Eftersom olika hushåll förvarar livsmedlen olika länge, blir det intressant att undersöka denna 

variabel. Tabell 5 redovisar värdena som kommer att användas för att genomföra 

undersökningen, med hänsyn till både energi samt klimatpåverkan. Avsnittet kommer att 

bearbeta frågan: hur stor roll spelar förvaringstiden i frysen för analys av energianvändning 

samt klimatpåverkan på spillet av det färska livsmedlet i relation till det frysta? 

Tabell 5 Data för att genomföra beräkningar av förvaringstiden i frysskåp. 

 

Totala massan i frysen (kg) 
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Elecrolux manual 

Förvaring av 1 kg i frysen 

relaterad till totala massan 

0,0625 Elecrolux manual 

𝑸𝒇𝒓𝒚𝒔𝒆𝒏 (kWh/år) 296 Elecrolux manual 

𝑸𝒗ä𝒓𝒎𝒆 (%) 30 Antagande 

𝑸𝒇𝒓𝒚𝒔𝒆𝒏 (kWh/dag) 0,035 Bräknad 

𝑸𝒇𝒓𝒚𝒔𝒆𝒏 (kJ/dag) 128 Beräknad 

Temperatur innan förvaring (0C) -5 Antagande 

Frysens temperatur (0C) -18 Elecrolux manual 

Nordiskelmix (kg-CO2/kWh) 0,1 (Fredén, 2010) 
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Förvaringstiden kommer att variera mellan 1 till 2 veckor. För att beräkna energin som går åt 

för att nå frysens temperatur används ekvation (5). Energin som används för att förvara 

livsmedel beräknas enligt ekvation (18) för respektive förvaringstid. 

𝑄𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠,𝑑𝑎𝑔 ∗ 𝑡𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (18) 

𝑄𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡𝑒𝑚𝑝 + 𝑄𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (19) 

Energin som går åt för att frysa och förvara livsmedel beräknas genom ekvation (19). Mängden 

livsmedel som skulle kunna kasseras för att välja frysta livsmedel framför färska beräknas enligt 

ekvationerna (9), (10) samt (11). 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑓ö𝑟𝑣𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔,𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟(𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥) (20) 

Den totala utsläppsmängden för att förvara livsmedel i frysen beräknas enligt ekvation (20) för 

respektive förvaringstid. Mängden livsmedel som skulle kunna kasseras för att välja frysta 

livsmedel framför färska beräknas enligt ekvationerna (13), (14) samt (15). 

 

3.4.2. COP-värde för kylskåp 

COP-värdet ändrades från 3 till 4 för att se hur detta kommer att påverka klimatet när livsmedel 

tinas upp i kylskåp, eftersom kylskåp med högre COP-värde rekommenderas av 

energimyndigheten (2014) att användas i hushåll. Analysen av COP-värdet valdes att 

genomföras experimentellt. Avsnittet kommer att bearbeta frågan: hur stor roll spelar COP-

värdet av kylskåpet för analys av klimatpåverkan på spillet av det färska livsmedlet i relation 

till det frysta ? 

Kyckling och grönsaker valdes för att genomföra analysen. Kycklingen som valdes för att 

genomföra experimentet bestod av endast bröstfilé. Grönsakerna som undersöktes bestod av 

skivade morötter, ärtor, blomkål och bryt bönor. Ett mätinstrument ställdes in i kylskåpet i ca 

15 minuter för att anteckna temperaturen.  Kylskåpstemperaturen visade sig vara 7,8oC. Samma 

metodik användes för att anteckna temperaturen på djupt frysta livsmedel. Temperaturen för 

det djupfrysta livsmedlet antecknades till -13,5oC. För att analysen skall genomföras så 

noggrant som möjligt, ställdes livsmedel i frysen 4 dygn. Sedan flyttades livsmedlen till 

kylskåpet för att gå igenom upptiningsprocessen. 
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Tabell 6 Specifika värmekapacitet, vid konstant tryck, latentvärme samt upptiningstiden för frysta 

livsmedel. 

Livsmedel Specifika värmekapacitet 

(kJ/kg*K) 

Upptiningstid 

(h) 

Latentvärme 

(kJ/kg) 

Kycklingfilé 1,77 49 247 

Morötter 1,95 27 294 

Ärtor 1,89 23 277 

Blomkål 2 27 307 

Bryt bönor 1,77 20 247 

 

Temperaturen på livsmedel undersöktes flera gånger för att se om livsmedlen är helt upptinad. 

Tiden det tog för upptiningsprocessen antecknades, för att använda den vid beräkningen av 

energi i [kWh], se tabell 6. 

𝑈𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑘𝑦𝑙 =
𝑄𝑢𝑝𝑝𝑡.∗𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟

1000
  (21) 

Värdena som behövs för att genomföra beräkningen av upptiningsenergi redovisas i tabell 6. 

Energiförbrukningen beräknades enligt ekvation (6), (7) och (8), se avsnitt 2.4, för att sedan 

beräkna energianvändning för kylskåp enligt ekvation 2, se avsnitt 2.3.2. Växthusgasutsläppet 

beräknades enligt ekvation (21). Ett medelvärde för växthusgasutsläpp av de tinade grönsakerna 

beräknades och adderades till frysta grönsaker för att sedan jämföra med färska grönsaker som 

hämtades från Fritsche & Eberle (2009). 

 

3.4.3. Elmix 

Elenergi som förbrukas i Sverige räknas som nordisk elmix. Det finns stora ambitioner att 

kunna tillverka elenergi lokalt som kan täcka den svenska energianvändningen och därigenom 

kunna klassificera den som svensk elmix. Därför är det intressant att undersöka ett 

framtidsscenario där all energi som produceras använder Sverige som elmix, se tabell 7. 

Frysta livsmedel brukar även produceras i andra länder och importeras in till Sverige (Carlsson-

Kanyama, 2003). De flesta importerade livsmedel kommer från europeiska länder som Spanien. 

Därför är det intressant att göra en känslighetsanalys där utsläpp går under Europas elmix, se 

tabell 7. 



37 

 

Tabell 7 Elmix vid bedömning av växthusgasutsläpp. 

Elmix Utsläpp 
(g/kWh) 

Utsläpp 
(g/MJ) 

Andel Källa 

Nordisk elmix 100 27,8 - (Fredén, 2010) 

Svensk elmix 20 5,6 0,2 (Slewa & Mohsenchian, 2013) 

Europeisk 
elmix 

467 129,8 3,60 (Gode et al., 2009) 

 

Litteratur söktes för att hitta andelen energi som endast använder sig av el för att kunna 

genomföra känslighetsanalysen. Litteratursökningen ledde till värden som redovisas i tabell 8. 

Till denna känslighetsanalys användes utsläppsvärden för livsmedel som tinades upp i 

mikrovågsugn, se tabell 13 i avsnitt 4.2.2. 

Tabell 8 Uppdelning av andelen växthusgasutsläpp mellan transport samt frysning av livsmedel (Fritsche 

& Eberle 2009). 

Livsmedel Andel utsläpp för transport 

𝑨𝒏𝒅𝒆𝒍𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒑𝒐𝒓𝒕 

Andel utsläpp för frysning 

𝑨𝒏𝒅𝒆𝒍𝒇𝒓𝒚𝒔𝒕 

Grönsaker 0,15 0,85 

Kyckling 0,02 0,98 

 

För att beräkna utsläppen enligt svensk- samt europeisk elmix används ekvation (22). 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑁𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 står för utsläppen räknat enligt nordisk elmix, 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥 representerar 

andelen klimatpåverkan relaterad till nordisk elmix. 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 står för andelen utsläpp som 

genereras för att använda elenergi till frysning. 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡 står för andelen utsläpp som 

genereras för att transportera frysta livsmedel. 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝 = (𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑙𝑚𝑖𝑥 ∗ 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡) + (𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑛𝑜𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘 ∗

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡)  (22) 

För att beräkna mängden livsmedel som skulle kunna kasseras för att välja frysta framför färska 

används ekvationerna (13), (14) samt (15).  

 

3.4.4. Rötning av livsmedel 

Olika livsmedelsrester genererar olika mängd metan per gram nedbrytbara fasta ämnen, så 

kallade volatile solids (VS). Tre av de livsmedel som undersöks i denna rapport väljs för att 

genomföra känslighetsanalysen, se tabell 9. Metan har ett energiinnehåll (EI) som motsvarar 

0,013 kWh/g och utsläpp 0,023 kg/MJ. Avsnittet kommer att bearbeta frågan: hur påverkas 

analysen om hur mycket färskt livsmedel skulle kunna kasseras om det rötas som återvinning 

eller går till deponi? 
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Tabell 9 Volatile solids (VS) för valda livsmedel. 

Livsmedel VS (g/g) Källa 

Kött 0,241 (Nielfa et al., 2015) 

Grönsaker 0,103 (Nielfa et al., 2015) 

Potatis 0,114 (Labatut et al., 2011) 

 

Beroende på hur livsmedelsrester hanteras kan det påverka energianvändning samt 

klimatpåverkan på olika sätt. Två scenarier väljs för att genomföra undersökningen. 

 Den kasserade mängden går till deponi. 

 Det kasserade livsmedlet rötas i syfte att producera biogas.  

För att beräkna mängden VS för den beräknade mängden kasserad livsmedel, se tabell 10, 

används ekvation (23). Energin som tillverkas av den kasserade mängden livsmedel beräknas 

enligt ekvation (24). Där 𝑚𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 är gränsen livsmedel som skulle kunna kasseras. 

𝑉𝑆𝑡𝑜𝑡 = 𝑉𝑆 (
𝑔

𝑔
) ∗ 𝑚𝑘𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 (23) 

𝑄𝑏𝑖𝑜 = 𝑉𝑆𝑡𝑜𝑡 ∗ 𝐸𝐼  (24) 

Energin som går åt för att frysa livsmedel om mängden kasserad färskt livsmedel går till deponi 

beräknas enligt ekvation (25). Energin som går åt för att frysa livsmedel om mängden kasserad 

färskt livsmedel går till biogasproduktion beräknas enligt ekvation (26). Där 𝑄𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 är 

energin som går åt för att frysa livsmedel i industrin. Den eventuella mängden livsmedel som 

skulle kunna kasseras, efter hanteringsmetoden, beräknas med hjälp av ekvationerna (9), (10) 

samt (11). 

𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 = 𝑄𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 − 𝑄𝑏𝑖𝑜  (25) 

𝑄𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 = 𝑄𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 + 𝑄𝑏𝑖𝑜  (26) 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑏𝑖𝑜 = 𝑄𝑏𝑖𝑜 ∗ 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛   (27) 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 − 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑏𝑖𝑜  (28) 

𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑓𝑟𝑦𝑠𝑡 = 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 + 𝑈𝑡𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑏𝑖𝑜  (29) 

Utsläpp som genereras av den kasserade mängden livsmedel beräknas enligt ekvation (27). 

Utsläpp som genereras för att frysa livsmedel om mängden kasserad färskt livsmedel går till 

deponi beräknas enligt ekvation (28). Utsläpp som genereras för att frysa livsmedel om 

mängden kasserade färskt livsmedel går till biogasproduktion beräknas enligt ekvation (29). 

Mängden livsmedel som skulle kunna kasseras beräknas med hjälp av ekvationerna (13), (14) 

samt (15). 
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4. Resultat 

Med hänsyn till de antaganden samt metoden som beskrevs, beräknades mängden av livsmedel 

som skulle kunna kasseras energimässigt i ekvation (11) och klimatmässigt i ekvation (15). 

Beräkningarna genomfördes för att besvara huvudfrågan; hur stort spill av det färska livsmedlet 

motsvarar den ökade energianvändningen och klimatpåverkan för det frysta livsmedlet. I avsnitt 

4.1 redovisas resultaten för energiaspekten och avsnitt 4.2 redovisas resultaten för 

klimataspekten. 

 

4.1. Val av livsmedelstyp ur energiperspektiv 

För olika livsmedel går det åt olika energimängder från produktion till konsumtion. Frysning 

av produkter i förädlingssteget medför extra energi, samt under transport och vid lagring i butik 

och hem. Denna extra energimängd redovisas i figur 7 för de valda livsmedlen. Det framgår att 

lamm och biff har minst tillförd energi vid frysning i relation till det specifika livsmedlets egen 

energianvändning vid produktion. 

 Mängden tillförd energi för att frysa potatis/pommes frites är mycket högre än egna 

energianvändningen. Detta på grund av att pommes frites går igenom en lång process i 

förädlingssteget, bland annat att de friteras till en viss del innan de fryses.  

 

Figur 7 Energianvändning för frysning av olika livsmedel per kg livsmedel i relation till det specifika 

livsmedlens egna energianvändning. Den blåa delen beskriver livsmedlets egna energianvändning och 

orangea beskriver tillförd energi för frysning av livsmedelet. 

Mängden av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras för att vara energimässigt försvarbart 

att välja frysta livsmedel framför färska redovisas i tabell 10. Det framgår att det för 

43,0
40,0

70,0

35,0

4,6 7,5 5,0
8,9

3,0
3,0

5,0

4,0

55,4

8,5

5,0
3,1

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

Lamm Gris Biff Kyckling Potatis Hallon Ärtor Bröd

En
er

gi
ö

kn
in

g 
(M

J/
kg

)

Energianvändning för färska livsmedel Energitillförsel för frysning av livsmedel



40 

 

köttprodukter går att köpa färska varor och slänga ca 70g för att komma upp i den extra 

energianvändning som går åt för frysning. För kyckling är mängden 114g dvs mer än 10% av 

den färska kycklingen. För bröd så kan 350g färskt bröd slängas för att komma upp i den extra 

energi som det frysta brödet representerar. För hallon och ärtor blir mängden 1000g eller 100%, 

eftersom tillförd energi i frysning är dubbelt så stor eller mer än dubbelt så stor som hos själva 

livsmedlet.  

Tabell 10 Eventuell mängd av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att vara 

energimässigt försvarbart att välja frysta livsmedel. 

Livsmedel Kassering (g) 

Lamm 70 

fläsk 75 

Biff 71 

Kyckling 114 

Potatis/pommes frites 1000a) 

Hallon 1000b) 

Ärtor 1000 

Bröd 348 

a) värdet för potatis/pommes frites som skulle kunna kasseras var mycket högre än 1 kg som användes som 

startvärde och beräknades till 12 kg. 

b) värdet för hallon som skulle kunna kasseras gick över 1 kg och beräknades till 1,3 kg. 

 

4.2. Val av livsmedelstyp ur klimatperspektiv 

Avsnittet innehåller resultat för mängden livsmedel som skulle kunna kasseras för att 

klimatmässigt vara försvarbart att välja frysta livsmedel framför färska. Avsnitt 4.2.1 kommer 

att redovisa resultaten för upptining i rumstemperatur (scenario 1), avsnitt 4.2.2 kommer att 

redovisa resultaten för upptining i mikrovågsugn (scenario 2) samt avsnitt 4.2.3 kommer att 

redovisa resultaten för upptining i kylskåp (scenario 3). 

 

4.2.1. Rumstemperatur (scenario 1) 

Det sker inget utsläpp vid upptining av livsmedel i rumstemperatur, därför används samma 

värde som beräknades vid endast frysning för upptining i rumstemperatur i detta scenario. 

Mängden utsläpp för att frysa och tina upp livsmedel i rumstemperatur redovisas i tabell 11. 
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Tabell 11 Växthusgasutsläpp per kg fryst livsmedel som tinas i rumstemperatur. Värdena är beräknade för 

endast frysningen av livsmedel, där upptiningen antas inte förbruka energi. 

Livsmedel Utsläppsökning efter upptining (kg-CO2 ekv./kg) 

Kyckling 1,01 

Biff 1,00 

Fläsk 1,01 

Grönsaker 0,25 

Potatis/pommes frites 5,33 

 

Mängden av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras för att vara klimatmässigt försvarbart 

att välja frysta livsmedel, vid upptining i rumstemperatur, framför färska redovisas i tabell 12. 

Det framgår att det för biff går att köpa färskt och slänga 88g för att komma upp i den extra 

klimatpåverkan som går åt för frysning. För kyckling är mängden 336g och fläsk 338g. Även 

om hela mängden livsmedel som köps in går till spillo är det bättre att välja färska 

potatis/pommes frites och grönsaker framför frysta. 

Tabell 12 Eventuell mängd av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att vara 

klimatmässigt försvarbart att välja frysta livsmedel vid upptining i rumstemperatur. 

 

Livsmedel 

Kasseringsmängd (g) vid upptining i 

rumstemperatur 

Kyckling 336 

Biff 88 

Fläsk 338 

Grönsaker 1000a) 

Potatis 1000b) 

a) värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg som användes som startvärde och 

beräknades till 2,1 kg. 

b) värdet för potatis/pommes frites som skulle kunna kasseras var mycket högre än 1 kg som användes som 

startvärde och beräknades till 41 kg. 

 



42 

 

4.2.2. Mikrovågsugn (scenario 2)  

Den extra mängd utsläpp för att frysa samt tina upp livsmedel i mikrovågsugn redovisas i tabell 

13. Det framgår ur tabellen att grönsaker har lägst utsläppsökning. Medan kyckling, fläsk och 

biff ligger ungefär på samma nivå. Däremot potatis har ett högt värde jämfört med resterande 

livsmedel som är redovisade i tabellen. 

Tabell 13 Ökning av växthusgasutsläpp per kg livsmedel efter upptining i mikrovågsugn. 

 

Livsmedel 

Utsläppsskillnad efter upptining (kg-CO2 ekv./kg) 

Kyckling 1,16 

Biff 1,18 

Fläsk 1,19 

Grönsaker 0,43 

Potatis 5,5 

 

Mängden av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras för att vara klimatmässigt försvarbart 

att välja frysta livsmedel, vid upptining i mikrovågsugn, framför färska redovisas i tabell 14. 

Det framgår att det för biff går att köpa färskt och slänga 104g för att komma upp i den extra 

klimatpåverkan som går åt för frysning. För kyckling är mängden 385g och fläsk 399g. För 

grönsaker och potatis/pommes frites är det 1kg. 

Tabell 14 Gränsen för eventuell kasseringsmängd g/kg livsmedel för att välja fryst livsmedel framför färskt, 

vid upptining i mikrovågsugn, ur klimatperspektiv. 

 

Livsmedel 

Kassering i (g) efter upptining i 

mikrovågsugn 

Kyckling 385 

Biff 104 

fläsk 399 

Grönsaker 1000e) 

Potatis 1000f) 

e) värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg som användes som startvärde och 

beräknades till 3,5 kg. 

f) värdet för potatis/pommes frites som skulle kunna kasseras var mycket högre än 1 kg som användes som 

startvärde och beräknades till 42,4 kg. 
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4.2.3. Kylskåp (Scenario 3) 

Den extra mängd utsläpp som genereras vid upptining av livsmedel i kylskåp, med COP-värde 

3, redovisas i tabell 15. Det framgår ur tabellen att alla grönsaker har lägre genererat utsläpp 

jämfört med kycklingen. Medelvärdet av växthusgasutsläpp som genereras av grönsaker, 

nämnda i tabell 14, beräknades till -0,07 kg-CO2 ekv./kg. 

Tabell 15 Utsläpp vid upptining av 1 kg livsmedel i kylskåp med COP-värde 3. 

 

Livsmedel 

Utsläppsökning vid upptining i kylskåp 

(kg-CO2 ekv./kg) 

Kycklingfilé - 0,13 

Morötter - 0,08 

Ärtor - 0,07 

Blomkål - 0,09 

Bryt bönor - 0,05 

 

Mängden av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras för att vara klimatmässigt försvarbart 

att välja frysta livsmedel, vid upptining i kylskåp, framför färska redovisas i tabell 18. Det 

framgår att det för kyckling går att köpa färskt och slänga 291g för att komma upp i den extra 

klimatpåverkan som går åt för frysning. Detta kan jämföras med 385g när den tinades i 

mikrovågsugn, se tabell 16. För grönsaker är det 1 kg. 

Tabell 16 Gränsen för eventuell kasseringsmängd g/kg livsmedel för att välja fryst framför färskt, vid 

upptining i kylskåp med COP-värde 3, ur klimatperspektiv. 

Livsmedel Kassering i (g) efter upptining i kylskåp 

Kyckling 291 

Grönsaker 1000g) 

g) värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg som användes som startvärde och 

beräknades till 1,5 kg/kg. 
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5. Känslighetsanalys 

Kapitlet innehåller analysen för beräkningarna som genomfördes för att besvara frågorna om 

variablerna som analyserades kan påverka valet av livsmedelstyp energi- och klimatmässigt vid 

inköp. Avsnitten nedan kommer att behandlas i följande ordning: 5.1 förvaringstiden i 

frysskåpet, 5.2 redovisas resultaten för ändring av kylskåpets COP-värde, avsnitt, avsnitt 5.3 

ändring av elmix och avsnitt 5.4 rötning av mängden kasserad livsmedel. 

 

5.1. Förvaring i frysen 

Mängden färska livsmedel som skulle kunna kasseras ökar proportionellt med förvaringstiden 

för frysta livsmedel. Förvaringstiden visar sig ha stor påverkan på mängden kasserade färska 

livsmedel ur energiperspektiv. 

Förvaring av livsmedel resulterar extra energi användning. Den extra energimängden 

tillsammans med den som sker vid frysning av livsmedel under förädlingssteget redovisas i 

tabell 17. Det framgår att det går lika mycket energi för valda livsmedel vid förvaring i frysen 

under en vecka. Energimängden fördubblas när förvaringstiden fördubblas. 

Tabell 17 Energianvändning för att frysa samt förvara 1 kg fryst livsmedel i frysskåp. 

 

Livsmedel 

Energianvändning (MJ/kg) 

Referensvärde 1 vecka 2 veckor 

Lamm 3,00 3,64 4,27 

Fläsk 3,00 3,64 4,27 

Biff 5,00 5,64 6,27 

Kyckling 4,00 4,64 5,27 

 

Förvaring av fryst lamm och fläsk i två veckor ökar mängden livsmedel som skulle kunna 

kasseras med cirka 20g jämfört med referensvärdet. Förvaring av fryst biff i två veckor ökar 

mängden som skulle kunna kasseras med 10g, medan ökningen är 19g för kyckling. Mängden 

färskt livsmedel som skulle kunna kasseras ur energiperspektiv, beroende av förvaringstiden, 

för att välja frysta livsmedel framför färska redovisas i tabell 18. 
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Tabell 18 Gränsen för livsmedel som skulle kunna kasseras för att fryst livsmedel ska väljas framför färskt, 

vid förvaring i frysen, ur energiperspektiv. 

 

Livsmedel 

Kasseringsmängd g/kg livsmedel 

Referensvärde 1 vecka 2 veckor 

Lamm 70 85 99 

Fläsk 75 91 107 

Biff 71 81 90 

Kyckling 114 133 151 

 

Förvaring av livsmedel i frysskåp medför extra mängd växthusgasutsläpp. Det extra 

växthusgasutsläpp tillsammans med det som sker vid frysning av livsmedel under 

förädlingssteget redovisas i tabell 21. Det framgår att det släpps lika mycket växthusgaser för 

de valda livsmedlen vid förvaring under en vecka. Ökningen av växthusgaser för varor i tabell 

19 visar sig vara 0,2 koldioxidekvivalenter per vecka.  

Tabell 19 Utsläppsmängden för att frysa samt förvara 1 kg fryst livsmedel i frysskåp. 

 

Livsmedel 

Utsläppsökning (kg CO2-ekv./kg) 

Referensvärde 1 vecka 2 veckor 

Lamm 1,01 1,05 1,07 

Fläsk 1,00 1,02 1,04 

Biff 1,01 1,03 1,05 

Kyckling 0,25 0,27 0,29 

 

Förvaring av fryst kyckling under två veckor ökar mängden som skulle kunna kasseras med 

18g jämfört med referensvärdet. Förvaring av fryst biff i två veckor ökar mängden kasserad 

med 3g, medan ökning för fläsk är 12g. Resultatet för grönsaker däremot förändras inte och 

kasseringen förblir till 1kg. Mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras, beroende av 

förvaringstiden, för att välja frysta livsmedel framför färska, ur klimatperspektiv redovisas i 

tabell 20. 
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Tabell 20 Gränsen för livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att fryst livsmedel ska 

väljas framför färskt, vid förvaring i frysen, ur klimatperspektiv. 

 

Livsmedel 

Kassering g/kg livsmedel 

Referensvärde 1 vecka 2 veckor 

Kyckling 336 348 354 

Biff 88 90 91 

Fläsk 338 344 350 

Grönsaker 1000a) 1000b) 1000c) 

a) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 2,1 kg. 

b) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 2,2 kg. 

c) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 2,4 kg. 

 

5.2. COP-värde för kylskåp 

Värdena för både kyckling och grönsaker ökade i jämförelse med upptining i kylskåp med COP-

värde 3, jämför med tabell 17. Den mängd utsläpp som genereras vid upptining av frysta 

livsmedel i kylskåp med COP-värde 4 redovisas i tabell 21. 

Tabell 21 Utsläpp vid upptining av 1 kg livsmedel i kylskåp med COP-värde 4. 

Livsmedel Utsläpp vid upptining i kylskåp (kg-CO2 

ekv./kg) 

Kyckling - 0,10 

Grönsaker - 0,05 

 

Mängden av färskt livsmedel som skulle kunna kasseras för att vara klimatmässigt försvarbart 

att välja frysta livsmedel, vid upptining i kylskåp med COP-värde 4, framför färska redovisas i 

tabell 22. Det framgår att det för kyckling går att köpa färskt och slänga 303g för att komma 

upp i den extra klimatpåverkan som går åt för frysning. För grönsaker är det 1kg. Denna variabel 

har inte någon stor påverkan på resultatet, jämför med tabell 16. 
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Tabell 22 Gränsen för eventuell kasseringsmängd g/kg livsmedel för att välja fryst framför färskt, vid 

upptining i kylskåp med COP-värde 4, ur klimatperspektiv. 

Livsmedel Kassering i (g) efter upptining i kylskåp 

Kyckling 303 

Grönsaker 1000h) 

h) värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var mycket högre än 1 kg som användes som startvärde 

och beräknades till 1,6 kg/kg. 

 

5.3. Elmix 

Mängden färska livsmedel som skulle kunna kasseras förändras beroende på vilken 

elproduktion som väljs. Val av elproduktion har stor påverkan på mängden kasserad färska 

livsmedel. 

Val av elproduktion leder till stor förändring i mängden växthusgas som släpps ut vid frysning 

av 1 kg livsmedel. Denna förändring av växthusgasutsläpp redovisas i tabell 23. Om svensk 

elmix väljs vid frysning av livsmedel i förädlingssteget, leder detta till minskning av 

klimatpåverkan. Om europeisk elmix väljs ökar mängden växthusgasutsläpp kraftigt. 

Tabell 23 Mängden växthusgas som släpps ut per kg livsmedel beroende på vilken elproduktion som väljs. 

Utsläpp  

(CO2-ekv./kg) 

Kyckling Grönsaker 

Nordisk elmix 1,20 0,40 

Svensk elmix 0,26 0,13 

Europas elmix 4,26 1,28 

 

Vid val av svensk elmix minskar mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras. Vid val 

av Europas elmix däremot ökar mängden livsmedel som skulle kunna kasseras, eftersom 

emissionsfaktorn är hög jämfört med nordisk- och svensk elmix. Mängden kyckling som skulle 

kunna kasseras minskar till 86g vid användning av el producerad i Sverige och ökar däremot 

till 1000g vid användning av el producerad i Europa. Även om hela mängden livsmedel som 

köps in går till spillo är det fortfarande bättre att välja färska grönsaker framför frysta. Mängden 

färskt livsmedel som skulle kunna kasseras, beroende på val av elproduktion, för att välja frysa 

livsmedel framför färska, ur klimatperspektiv redovisas i tabell 24. 
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Tabell 24 Gränsen för livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att fryst livsmedel ska 

väljas framför färskt, beroende av elproduktion, ur klimatperspektiv. 

 Kassering i (g) 

Utsläpp Kyckling Grönsaker 

Nordisk elmix 385 1000a) 

Svensk elmix 86 1000 

Europas elmix 1000b) 1000c) 

a) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 3,5 kg. 

b) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 10,7 kg. 

c) Värdet för kyckling som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 1,4 kg. 

 

5.4. Rötning av livsmedel 

Mängden färska livsmedel som skulle kunna kasseras förändras beroende på om kasseringen 

av livsmedlet går till deponi eller biogasproduktion, då det jämförs med frysta livsmedel. 

Hanteringen av livsmedelskasseringen visar sig påverka mängden kasserade färska livsmedel. 

Det sker en stor förändring av mängden energianvändning av livsmedel beroende på hur avfallet 

hanteras. Mängden energi som beräknas gå åt för att frysa livsmedel i förädlingssteget beroende 

på avfallshanteringen redovisas i tabell 25. Värdena är beroende av mängden livsmedel som 

skulle kunna kasseras i tabell 10. 

Tabell 25 Energianvändningen för att frysa 1 kg livsmedel, i förädlingssteget, beroende på om mängden 

kasserad färskt livsmedel går till deponi jämfört med biogasproduktion. 

 

Livsmedel 

Till deponi Till biogas 

  Energi (MJ/kg) Energi (MJ/kg) 

Kött 4,20 5,80 

Grönsaker 0,18 8,90 

Potatis 50,06 60,80 

 

Om mängden kasserad färskt livsmedel går till deponi minskas energianvändningen som går åt 

vid frysning av varan, vilket i sin tur leder till minskning av kasseringsmängden för livsmedlet. 

Vid kassering av kött som går till deponi minskar mängden kött som skulle kunna kasseras till 

60g, 36g för grönsaker, jämför med värdena i tabell 11, medan potatis förvarar sin mängd 

kasserad livsmedel. 
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Om mängden kasserad färskt livsmedel går till biogasproduktion ökas energianvändningen som 

går åt vid frysning av varan, vilket i sin tur leder till ökning av kasseringsmängden för 

livsmedlet. Vid kassering av kött som går till biogasproduktion ökar mängden kött som skulle 

kunna kasseras till 83g, jämför med värdena i tabell 11, medan potatis och grönsaker förvarar 

sin mängd kasserad livsmedel. 

Mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras, beroende av hantering av livsmedlet, för 

att välja frysta livsmedel framför färska, ur energiperspektiv redovisas i tabell 26. 

Tabell 26 Gränsen för livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att fryst livsmedel väljs 

framför färskt, beroende av hanteringen av livsmedelsavfall, ur energiperspektiv. 

 

Livsmedel 

Till deponi Till biogas 

Kassering (g) Kassering (g) 

Kött 60 83 

Grönsaker 36 1000a) 

Potatis 1000b) 1000c) 

a) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 1,8 kg. 

b) Värdet för potatis som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 10,1 kg. 

c) Värdet för potatis som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 13,2 kg. 

 

Det sker en stor förändring av mängden växthusgasutsläpp för livsmedel beroende på hur 

avfallet hanteras. Mängden växthusgas som beräknas släppas ut för att frysa livsmedel i 

förädlingssteget beroende på avfallshanteringen redovisas i tabell 27. Värdena är beroende av 

mängden livsmedel som skulle kunna kasseras i tabell 16. 

Tabell 27 Mängden växthusgasutsläpp för att frysa 1 kg livsmedel, i förädlingssteget, beroende på om 

mängden kasserad livsmedel går till deponi jämfört med biogasproduktion. 

 Till deponi Till biogas 

Livsmedel Utsläpp (kg-CO2/kg) Utsläpp (kg-CO2/kg) 

Kött 1,17 1,23 

Grönsaker 0,28 1,32 

Potatis 5,37 1,32 

 

Om mängden kasserad färskt livsmedel går till deponi minskar växthusgasutsläppen som 

genereras vid frysning av varan, vilket i sin tur leder till minskning av kasseringsmängden för 

livsmedlet. Detta gör det möjligt att konsumenten kan lättare övertygas att välja frysta livsmedel 

framför färska. Vid kassering av kött som går till deponi minskar mängden kött som skulle 

kunna kasseras till 103g jämfört med värdena i tabell 16, medan potatis och grönsaker förvarar 

sin mängd kasserad livsmedel. 
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Om mängden kasserad färskt livsmedel går till biogasproduktion ökar växthusgasutsläppen som 

genereras vid frysning av varan, vilket i sin tur leder till ökning av kasseringsmängden för 

livsmedlet. Vid kassering av kött som går till biogasproduktion ökar mängden kött som skulle 

kunna kasseras till 108 jämför med värdena i tabell 16, medan potatis och grönsaker förvarar 

sin mängd kasserad livsmedel. 

Mängden färskt livsmedel som skulle kunna kasseras, beroende på hantering av livsmedlet, för 

att välja frysta livsmedel framför färska, ur klimatperspektiv redovisas i tabell 28. 

Tabell 28 Gränsen för livsmedel som skulle kunna kasseras per kg livsmedel för att fryst livsmedel ska 

väljas framför färskt, beroende av hanteringen av livsmedelsavfall, ur klimatperspektiv. 

 

Livsmedel 

Till deponi Till biogas 

Kassering (g) Kassering (g) 

Kött 103 108 

Grönsaker 1000a) 1000b) 

Potatis 1000c) 1000d) 

a) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 2,3 kg. 

b) Värdet för grönsaker som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 10,1 kg. 

c) Värdet för potatis som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 4,3 kg. 

d) Värdet för potatis som skulle kunna kasseras var högre än 1 kg, beräknades till 10,2 kg. 
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6. Diskussion 

Denna studie undersökte skillnaderna mellan olika livsmedel och om de är frysta eller färska, 

ur energi- och klimatperspektiv. Det är komplicerat att jämföra resultat som har åstadkommit i 

denna studie med andra studier på grund av bland annat olika systemgränser i de använda 

studierna, speciellt för data om klimatpåverkan. Där denna specifika fråga har inte hanterats i 

tidigare publicerade livscykelanalyser. Varje författare har sitt eget sätt att lägga systemgränser 

och har egna antaganden och därför kan värdena variera. Det är vanligt i sådana studier att 

undersökningen grundar sig på ekonomiredovisning av energianvändning eller hälsoperspektiv. 

Många författare undersöker en hel måltid i sina livscykelanalyser, både energi- och 

klimatmässigt, vilket gör det svårare att specificera ett livsmedel då alla konsumenter inte 

använder sig av samma livsmedel vid en måltid. I tidigare studier inkluderas inte värdena för 

växthusgasutsläpp för upptining och matlagning utan endast jordbruk och förpackning fram till 

butik, vilket är inte fallet för energianvändningen, därför användes olika flödesschema för 

energi- samt klimataspekten respektive. 

Energianvändning och växthusgasutsläpp för att producera livsmedel brukar hanteras separat i 

de flesta undersökningar som har genomförts tidigare. Därför var det viktigt att inkludera både 

parametrarna i denna undersökning. Resultaten visade att gränsen för kasseringsmängden var 

högre vid undersökning av växthusgasutsläpp jämfört med undersökning av energianvändning. 

Detta beror mest på vilken elmix som väljs för att genomföra undersökningen eftersom utsläpp 

av koldioxid vid produktion av energi har större påverkan på resultatet jämfört med själva 

energianvändningen. Om energi som används produceras i Sverige kommer utsläppen att 

minskas jämfört med el som produceras i Norden, eftersom svensk elproducenter använder sig 

av förnybara bränslen som pellets. En ytterligare anledning är att i vissa steg används energi 

producerat av fossila bränslen, till exempel vid transport, vilket har höga utsläpp av 

växthusgaser, se figur 1. 

Resultatet visar att det inte finns goda energi- och klimatargument för att köpa frysta livsmedel 

så länge som så mycket energi går åt till infrysning, förvaring samt upptining av livsmedlen. 

Däremot för konsumenter som slänger mer än 10% av biff, kan det gå att motivera att välja 

frysta  framför färska livsmedlet. Detta gäller även om upptiningen sker i mikrovågsugn, som 

kräver högst energianvändning bland upptiningsmetoderna, och om resterna av färska 

livsmedel går till biogasproduktion som bidrar till energi och därigenom minskar 

klimatpåverkan eftersom biogasen kan ersätta fossila bränslen. Det mest energieffektiva och 

klimatanpassade valet för konsumenten är att köpa färska grönsaker och potatis/pommes frites 

framför fryst. Detta gäller även om resterna av färska varan går till deponi som orsakar extra 

klimatpåverkan. Ur energisynpunkt är det godtagbart att välja frysta fläsk och lamm framför 

färska, även om dessa livsmedel förvaras i frysen i två veckor, så länge konsumenten slänger 

mer än 10%. Användning av el producerat i Sverige resulterade att kyckling kan väljas fryst vid 

inhandling framför färskt, om svinnet av den färska kycklingen överskrider 10%. Eftersom 

klimatpåverkan av energin producerat i Sverige är fem gånger mindre än energin som 

produceras i Norden. Svinn av kött i konsumtionsledet är dock oftast under 11% (Gustavsson 

et al., 2011). 

Undersökningen visade att mängden kassering för biff endast påverkas marginellt oavsett 

vilken parameter som undersöks vid denna studie, vilket beror på att koldioxidutsläppen som 

genereras vid frysning samt upptining är låg jämfört med växthusgasutsläppen orsakad vid 
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produktion. Däremot hade  kyckling och fläsk en märkbar förändring när el producerat i Sverige 

användes istället för nordisk elmix. Det beror på växthusgasutsläppen, vid frysning samt 

upptining, vilket står för nästan 25% av utsläppen vid produktion. Växthusgasutsläpp vid 

produktion av biff är 4 gånger så högt som kyckling och fläsk, medan växthusgasutsläppen vid 

frysningen samt upptining är nästan lika stor för dessa tre produkterna. 

I jämförelse mellan frysta och färska grönsaker och potatis/pommes frites så ökade 

energianvändningen och därmed klimatpåverkan med 100% för de frysta varorna. Denna 

ökning beror på att grönsaker går igenom längre process i förädlingssteget jämfört med 

köttprodukter men även produktionen av dessa livsmedel har låg energianvändning samt 

klimatpåverkan vid själva odlingen. Till exempel förvälls ärtor innan de fryses och skickas till 

butik. Grönsaker kräver större area vid frysningen jämfört med köttprodukter. Vid frysning av 

pommes frites innefattas koldioxidutsläppen även till exempel olja i den totala klimatpåverkan. 

Processen börjar med tvättning, skalning och att skiva potatisen. Sedan friteras de till en viss 

del, som förberedning inför matlagning i hushåll, och därefter fryses de ner för att vara färdiga 

till transport. 

Resultaten för upptining av livsmedel i kylskåp redovisades med negativa värden. Detta beror 

på att vid upptining i kylskåp har livsmedlet mycket lägre temperatur än kylskåpsutrymmet. 

Kompressorn i kylskåpet slås av, med tanke på att temperaturen i utrymmet når sitt börvärde 

med hjälp av temperaturen för det frysta livsmedlet. Detta medför att kylda livsmedel som finns 

redan förvarade i kylskåpet når sitt ”komfortläge” utan att använda sig av elenergi. Därför 

gynnar kylskåpet energianvändningen och klimatpåverkan, om det används för att tina upp 

livsmedel.  

Resultaten vid denna studie har visat ju högre energi samt växthusgasutsläpp det är vid 

odling/produktion av livsmedel så kan det bli lönsamt för vissa konsumenter att köpa frysta 

köttprodukter om de slänger mer än 7%. I studien som genomfördes av Gustavsson et al. (2011)  

visade att av köttprodukter som köptes var medelkasseringen ca 7%. Detta innebär att det finns 

konsumenter som slänger mer än 7%, för dessa kan det vara miljömässigt bättre att köpa frysta 

köttprodukter men bara om det innebär att de inte slänger något. Om majoriteten av kassering 

av kött sker efter tillagning så spelar inte frågan om färskt eller fryst någon roll.  

Det finns osäkerheter i beräkningar som genomfördes i denna rapport på grund av antaganden 

som gjordes i både livscykelanalyser, som valdes för att genomföra undersökningen. I 

undersökningen som genomfördes (Carlsson-Kanyama et al. 2003) uppskattades mängden av 

maten som gick till spillo till 10% av livsmedel som konsumerades. I studien som genomfördes 

av Gustavsson et al. (2011) uppskattades matspill till 33% av det som konsumerades. Det 

behövs bättre uppskattningar av matkassering i de olika studierna för att ytterligare förbättra 

kvaliteten på resultaten.  

Vid undersökning av COP-värdet ökades mängden livsmedel som skulle kunna kasseras 

marginellt. Detta beror på att energin som återvinns vid upptining av frysta livsmedel är liten 

jämfört med energin som går åt vid frysningen, därför spelar COP-värdet inte någon stor roll 

vid upptining av frysta livsmedel. Mängden fryst livsmedel som skulle kunna kasseras 

påverkades vid förvaring av det frysta livsmedlet i frysen, eftersom vid förvaring i frysen drar 

apparaten energi, vilket också orsakar växthusgasutsläpp. Om den mängd livsmedel som skulle 

kunna kasseras går till deponi, betyder det att all metangas som produceras går till spillo.  Detta 

leder till att gränsen för färska livsmedel som skulle kunna kasseras minskar. Utsläppen av 
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växthusgaser kan variera kraftigt beroende på vilken elmix som väljs, vilket visades i 

känslighetsanalysen. Utsläppen kan minskas kraftigt om energisystem baseras på förnybar 

energi istället för fossila bränslen, vilket kan vara möjligt om elproduktionen väljs till Sverige 

istället för Nordisk elmix.  

De flesta livsmedel som köps är förpackade i flera olika material, till exempel kan kyckling 

köpas i endast plastpåsar eller plasttråg med hårdare material. Dessa förpackningar är i olika 

material och används i flera olika storlekar, vilket kan påverka resultaten. Förpackningarna 

varierar även i mängden livsmedel som innehåller, till exempel kan kyckling köpas 500g, 900g, 

1kg eller 2kg. Ju större innehållet av livsmedel är per förpackning desto lägre blir priset per kg. 

Detta kan locka även mindre familjehushåll att köpa större förpackningar och riskera att öka 

mängden färskt livsmedel som kasseras. 

Rekommendationer  för användning av mikrovågsugn vid upptining av livsmedel hämtades 

från manualen, där producenterna hade antecknat tid och effekten som bör användas för en 

bestämd mängd fryst livsmedel. Det är inte säkert att dessa tider motsvarar konsumenternas 

faktiska beteende.   

Det finns osäkerheter vid beräkning av energianvändning vid frysning av livsmedel, eftersom 

det inte är angett hur lång tid livsmedlen har lagrats innan det tillagas. Olika konsumenter har 

olika vanor och därför kan lagringstiden variera kraftigt något som också gör att 

energianvändning för frysning ökar och kan påverka resultatet.  

Trots att energianvändningen och därmed klimatpåverkan ökar drastiskt relativt livsmedlets 

egen påverkan för frysta hallon, grönsaker samt potatis/pommes frites så säljs dessa livsmedel 

på marknaden. Det är märkligt att livsmedel som säljes frysta i butik oftast är billigare än färska, 

trots högre energianvändning. Hur detta kommer sig vore intressant att studera vidare.  

Det krävs någon form av kostråd till konsumenter för att väcka idén om att planera matlagning 

för att undvika kassering, men samtidigt ha råvaror i hushållet till matlagning. Dwywe et al. 

(1993) visar genom sin studie att all information och feedback om konsekvenserna av faktiska 

beteendeförändringar har effekter på beteende- och konsumtionsmönster. Detta leder till tanken 

om att skapa ett informationssystem, vilket gör det möjligt för konsumenterna att bevaka 

energianvändning från livsmedelskonsumtion och jämföra dem med mål för 

energieffektiviteten och minimera klimatpåverkan samtidigt. 

I Sverige finns många  individer som går med i till exempel viktväktarna, där de grupperas och 

möts varje vecka för att få feedback. Under dessa lektioner ges rekommendationer av en 

utbildad instruktör om produktval och hur frestelsen kan övervinnas. Gruppmedlemmar får 

information om hur många kalorier en ingrediens eller måltid innehåller (Carlsson-Kanyama et 

al., 2003). Liknande eller samma grupper kan utnyttjas för att sprida information bland 

konsumenter om energi- och klimatpåverkan, parallellt med kostråd. Instruktörer kan utbildas 

även för att ge information om bland annat val av livsmedelstyp för att minska miljöpåverkan.  

  



54 

 

7. Slutsats 

Studien visar att det inte finns goda energi- och klimatargument, för att köpa frysta livsmedel. 

Det är bättre att välja färska varor så länge konsumenten inte slänger livsmedel, som motsvarar 

så mycket energi som går åt till infrysning, förvaring samt upptining av livsmedlen. Det kan 

vara lönsammare för vissa konsumenter att välja fryst biff framför färskt, om de slänger 

livsmedel som motsvarar mer än 7% av det som inhandlats. Potatis bör köpas färskt och inte 

tillverkad som pommes frites, vilket kräver hög energianvändning samt klimatpåverkan vid 

paketeringen. Hallon och ärtor bör inhandlas färskt eftersom energianvändning för att frysa 

dessa livsmedel är lika med energianvändningen, som går åt för att producera dem.  

Om konsument ändå köper frysta livsmedel bör de planera upptining, för att minska 

energianvändningen tex. genom att använda kylskåp och undvika mikrovågsugn. COP-värdet 

visade ingen märkbar förändring på resultatet. Förvaringstid i frysen har påverkan på 

energianvändningen och även klimatet. Även avfallshanteringen visar sig ha viss påverkan på 

resultatet. Val av el påverkar resultaten eftersom svenskproducerad el har fem gånger mindre 

klimatpåverkan jämfört med nordisk elmix.   
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8. Vidare studier 

Rapporterna som studerades hade inga uppgifter uppgetts beträffande fyllnadsgrad av 

kylen/frysen. Inga antaganden gjordes för att se om resultaten skulle påverkas, vid upptining av 

livsmedel. Därför kan det vara intressant att se, i vidare studier beträffande fyllnadsgrad av 

kylskåp, om hur fyllnadsgrad kommer att påverka resultaten. 

Värmen som avges från kylskåp och frysskåp till rummet oftast räknas som vinst för hushållen. 

I vissa fall kan värmetransporten vara en påfrestning. Detta leder till en förändring av resultaten 

vid jämförandet mellan frysta och färska livsmedel. Därför är det intressant att undersöka hur 

energianvändningen påverkas vid användning av dessa apparater i miljöer som behöver 

nedkylas. 

Denna studie inkluderade inte energianvändning och växthusgasutsläpp för frysning av maten 

efter tillagning, utan endast frysning av råvaror till matlagning. Därför bör frysning av 

livsmedel före och efter tillagningen undersökas och jämföras i kommande studier. Detta kan 

öka chansen för att förändra framtidsscenariot vid inhandling av livsmedel och kan väcka andra 

idéer hos konsumenten.  

Kostnaden för frysta livsmedels i butiker brukar oftast vara lägre än färska, trots ökning av 

energianvändning samt klimatpåverkan frysningen orsakar. Därför bör denna parameter 

undersökas separat.  
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