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Sammanfattning 

Livsmedel konsumeras i stor utsträckning och under år 2011 slukade en genomsnittlig 
amerikan ca ett ton livsmedel. Produktionen av dessa varor kräver stora mängder energi 
och bidrar till mellan 22-31 % av alla växthusgasutsläpp som sker i Europa. Av de livs-
medel som produceras är det drygt en tredjedel som kasseras istället för att konsumeras, 
och matavfall utgör ca 30 % av hushållens avfall. 60 % av detta matavfall utgörs av 
matsvinn, vilket innebär matavfall som hade kunnat undvikas om livsmedlen hanterats 
bättre.  !
Matsvinn uppstår bland annat på grund av att livsmedelsrester inte tas om hand, samt att 
livsmedlen inte förvaras på ett sådant sätt att dess hållbarhet optimeras. Livsmedelsres-
ter uppstår bland annat som en konsekvens av de motsägelsefulla och komplexa kraven 
i vardagen och kan, på grund av den stressade vardagen, vara svåra att undvika. För att 
minska miljöpåverkan från livsmedelskonsumtionen bör fokus därför läggas på att han-
tera resterna på det mest miljöanpassade sättet, snarare än på att förhindra att rester upp-
står.  !
Att genom frysning förlänga livsmedlens hållbarhet är en alternativ hanteringsmetod av 
rester som uppstått. Då frysen hör till en av de mest energikrävande apparaterna i hus-
hållet kräver en sådan hantering att energi förbrukas, vilket bidrar till att växthusgaser 
genereras. Resterna måste dessutom tinas vid denna hantering, vilket kan kräva ytterli-
gare energianvändning. Livsmedelsresterna kan också kasseras och användas som råma-
terial för biogasproduktion. Biogas är en energirik gas som kan användas till bland an-
nat fordonsbränsle, som ersättning för fossila bränslen. En sådan hantering av rester har 
därför potential till både en energivinst och ett minskat utsläpp av växthusgaser.  !
I detta arbete undersöks vilken hanteringsmetod av livsmedelsrester som är mest energi-
effektiv, samt vilken metod som genererar minst växthusgasutsläpp. Undersökningen 
genomförs för rester av nötkött, ris, bröd, tomat, morot och äpple. Energiförbrukning för 
produktion, frysning samt upptining av livsmedel ställs mot potentiell energivinst vid 
biogasproduktion. Samma beräkning ställs upp för växthusgasutsläpp vid de beskrivna 
aktiviteterna. !
Resultatet visar att vilken metod som är mest energieffektiv, samt orsakar minst växt-
husgasutsläpp, beror på flera faktorer. Bland annat beror det på livsmedlens ursprung, 
vistelsetid i frysen och förpackning vid infrysning. För att kunna svara på hur ett livs-
medel bör hanteras måste därför kunskap rörande det specifika livsmedlet och hante-
ringen av detta besittas. Det står klart att det finns fall då det skulle kunna vara mer 
energieffektivt, samt orsaka mindre växthusgasutsläpp, att slänga livsmedel för produk-
tion av biogas framför att frysa in dem för senare konsumtion.  !!!



Abstract 

Food is widely consumed and in 2011 an average American devoured approximately 
one ton of food. The production of these goods requires large amounts of energy and 
contributes to 22-31 % of all greenhouse gas emissions occurring in Europe. More than 
one third of the produced food is discarded instead of consumed, and food waste make 
up about 30 % of the waste generated by households. 60 % of this food waste could be 
avoided if the eatables were handled in a better way. !
Avoidable food waste arises partly because residues from food are not taken care of, and 
because the food is not stored in a way that optimise its durability. Residues arises part-
ly  because of the contradictory and complex demands of everyday life and are, because 
of our busy lifestyle, difficult to avoid. To reduce the environmental impact of food con-
sumption the focus should be on managing residues in the most environmentally friend-
ly way,  rather than to prevent residues from arising. !
To prolong the shelf life of food residues freezing it is an alternative method. The free-
zer is one of the most energy consuming appliances in the household. Therefore  this 
method requires energy consumption, which contributes to the generation of greenhouse 
gases. The food must also be thawed if this method is used, which may require additio-
nal energy. The residues may also be disposed and used as a feedstock for biogas pro-
duction. Biogas is an energy rich gas that can be used as vehicle fuel, as a replacement 
for fossil fuels. This handling of residues therefore has the potential for both energy 
gain and a reduction in greenhouse gas emissions. !
This report examines which management method of residues that is the most energy ef-
ficient one, and which method that generates the least GHG emissions. The survey was 
carried out for residues of beef, rice, bread, tomato, carrot and apple. Energy consump-
tion for production, freezing and thawing of food were weighed against potential energy 
gain from biogas production. The same calculation was used for greenhouse gas emis-
sions from the described activities. !
The result shows that the method which is the most energy efficient, and causes the least 
greenhouse gas emissions, is dependent on several factors, including the source of the 
food, the residence in the freezer and packing at the time of the freezing. Knowledge 
regarding the specific food, and the handling of it, must be possessed to answer how 
food residues should be handled. It is clear that there are cases when it could be more 
energy efficient, and produce less greenhouse gas emissions, to dispose food residues to 
produce biogas than to freeze them for later consumption. !!!!
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1. Inledning 

Gaser som koldioxid och metan utgör naturliga beståndsdelar i jordens atmosfär och är, 
på grund av deras förmåga att släppa igenom kortvågig strålning men innesluta långvå-
gig strålning, en förutsättning för att människan ska kunna leva på jorden. Att halterna 
av dessa växthusgaser stigit sedan istiden har bidragit till att jordens medeltemperatur 
ökat, en ökning som möjliggjort människans evolution. Sedan 1900-talet har denna 
temperaturökning accelererat kraftigt vilket resulterat i avsmältning av isar och stora 
klimatförändringar. (Willson 2012) Denna ökning är till viss del naturligt orsakad på 
grund av solens aktivitet och vulkanism. Den snabba ökningen sedan 1970 anses, av de 
flesta forskare, bero på en ökad växthuseffekt orsakad av utsläppta växthusgaser (An-
dersson & Fridén 2008). TT rapporterade den 7:e maj 2014 om en vetenskaplig studie 
som konstaterat att klimatförändringar orsakade av människan har lett till allvarlig eko-
logiska, ekonomiska och hälsomässiga effekter. I studien drogs slutsatsen att konse-
kvenser som torka, bränder och stigande havsnivåer hotar om inte utsläppen av växt-
husgaser minskas. (Washington TT-AFP refererad i Svenska Dagbladet 2014). !
Växthusgaser avges kontinuerligt till atmosfären från både naturliga och antropogena 
processer. Naturligt orsakade utsläpp, som metan som avges vid anaerob nedbrytning i 
våtmarker, är svårkontrollerade för människan. (Abbasi et al. 2012) Antropogena växt-
husgasutsläpp är däremot högst beroende av mänsklig aktivitet. I strävan att reducera 
växthusgasutsläppen blir därför dessa aktiviteter intressanta. Av de växthusgasutsläpp 
som orsakas av människan kan alla, enligt Carlsson-Kanyama et al. (2003), kopplas till 
hennes konsumtionsmönster. När det gäller koldioxid är energisektorn den sektor som 
orsakar störst utsläpp (Andersson & Fridén 2008). Att förändra konsumtionen av denna 
produkt är därför nödvändigt för att minska miljöbelastningen och stabilisera nivåerna i 
atmosfären (Willson 2012).  !
På grund av människans behov av ett kontinuerligt energiintag konsumeras livsmedel i 
stor utsträckning. År 2011 konsumerade en genomsnittlig amerikan ungefär ett ton 
livsmedel (Livesciens 2012). Produktionen av livsmedel kräver stora mängder energi, 
vilket orsakar koldioxidutsläpp, och ger upphov till utsläpp av andra växthusgaser som 
metan och dikväveoxid. Livsmedelsproduktion står för mellan 22-31 % av växthusgas-
utsläppen som sker i Europa (Tukker et al. 2009 refererad i Saxe et al. 2013) och livs-
medel har identifierats som en av de största orsakerna till energianvändningen för hus-
håll (Carlsson-Kanyama et al. 2003). 	
!
Trots att produktionen av livsmedel orsakar stora belastningar på miljön hanteras denna 
produkt ovarsamt och stora mängder slängs årligen. Att i exakta tal beräkna mängden 
livsmedel som kastas är svårt, men forskning visar på att drygt en tredjedel av livsmed-
let som produceras kasseras (Gustavsson et al. 2011). Beretta et al. (2013) konstaterade 
att 48 % av de ätbara kalorier som producerades i Schweiz försvann under livsmedlens 
livscykler och i utvecklade länder genereras den största delen av detta matavfall i hus-
hållen (Parfitt et al. 2010). I Sverige genererar hushållen 670 000 ton matavfall årligen 
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(Naturvårdsverket 2013) och ca 30 % av hushållsavfallet i Storbritanniens utgörs av 
kasserat livsmedel (Quested et al. 2013). Av det livsmedel som slängs i Storbritannien 
anser Quested och Johnson (2009) att över 60 % skulle kunna undvikas. Matavfall som 
skulle kunna undvikas genom bättre livsmedelshantering definieras som matsvinn och 
Beretta et al. (2013) menar att hushållen står för hälften av det matsvinn som genereras. 
Att minska mängden matsvinn föreslogs av Smil (2000 refererad i Carlsson-Kanyama et 
al. 2003) som en av de viktigaste åtgärderna för att minska den globala efterfrågan på 
livsmedel och därigenom reducera energianvändningen och växthusgasutsläppen.  !
Hantering och val rörande livsmedel och därmed också dess energianvändning har en 
stark korrelation med konsumentens vanor. (Andersson och Fridén 2008, Darnton et al. 
2011) För att minska mängden matsvinn krävs därför en förändring av de vanor som 
leder till att matsvinn genereras. Andersson och Fridén (2008) menar att kunskap krävs 
för att en vana ska kunna brytas. Först när kunskap rörande vanans konsekvenser besitts 
kan ett aktivt val göras för att förändra denna. För att förändra hanteringen av livsme-
delsrester krävs därför att information om livsmedelshanteringens miljöpåverkan når 
konsumenterna. Dwywe et al. (1993 refererad i Carlsson-Kanyama et al. 2003) menar 
att information om beteendeförändringars konsekvenser kan få effekter på konsument-
beteenden. Att beskriva olika hanteringsmetoders effekter bör därför öka chansen till en 
förändring mot en hantering med lägre miljöpåverkan. !
Orsaken till att matsvinn uppstår har studerats i flertalet undersökningar. Att livsmedel 
inte förvaras på ett korrekt sätt för att förlänga dess livstid är en orsak till att livsmedel 
kasseras (Naturvårdsverket, 2013). Att livsmedelsrester, i bristfällig utsträckning, tas 
tillvara och används ses också som en stor orsak till den stora mängd matsvinn som 
uppstår. Rester uppstår också som en konsekvens av dålig planering vid inköp och 
tillagning av livsmedel. Detta leder till att för mycket eller fel livsmedel inhandlas och 
tillagas (Naturvårdsverket 2013). Singelhushåll slänger nästan dubbelt så mycket livs-
medel per capita som hushåll bestående av fyra personer (Quested och Johnson, 2009). 
Detta beror bland annat på att recept vanligtvis är anpassade för en större grupp männi-
skor. Drygt 40 % av matsvinnet utgörs av rester som slängs på grund av att för stor 
mängd tillagats eller serverats (Quested & Johnson 2009).	
!
Att planera tillagning av livsmedel på så sätt att rester inte uppstår torde vara det mest 
effektiva sättet att undvika matsvinn. Enligt Quested et al. (2013) är det dock sannolikt 
att fokus läggs på andra aspekter rörande livsmedel vid det tillfälle handlingen som le-
der till matsvinn uppstår. Vid tillagning är målet kanske, i första hand, att familjens krav 
på att det ska smaka gott och att måltiden blir hälsosam. Evans (2011; 2012) uttrycker 
det som att matsvinn uppstår som ett resultat av de motsägelsefulla och komplexa kra-
ven i vardagen. Han tar upp problematiken kring att förse familjen med föda, oron rö-
rande hälsosäkerheten kring tillagning och förvaring av livsmedel, pressen på att äta 
”riktigt” samt växelverkan mellan ”riktig mat” och samhällets krav i dessa hänseenden. 
I den stressade och kravfyllda vardag människan lever finns det helt enkelt inte alltid 
utrymme för att aktivt planera livsmedelshanteringen på så sätt att matsvinn minimeras 
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och rester undviks. För att minska miljöpåverkan från livsmedelshanteringen bör fokus 
därför läggas på att undersöka vilken hanteringsmetod av de livsmedelsrester som upp-
står som är mest miljöanpassad. !
Att genom frysning förlänga livsmedels hållbarhet ses ofta som en korrekt hanterings-
metod och Naturvårdsverket (2013) förespråkar denna metod. Frysen har, tillsammans 
med kylskåpet, visat sig vara den största orsaken till energianvändning i hushållet, och 
dessa två apparater står tillsammans för ca 30 % av elanvändningen i hemmet. (Konsu-
mentverket/KO 2003) Om livsmedlen är frusna krävs det dessutom ofta upptining, vil-
ket kan öka energianvändningen ytterligare. Livsmedelshantering som inte involverar 
frysen bör därför också undersökas. En alternativ metod som utesluter frysens använd-
ning är att se livsmedelsrester som en energiresurs. Livsmedel som slängs kan användas 
som råmaterial för biogasproduktion. Biogasen som genereras innehåller energi och kan 
användas som ersättning för fossila bränslen. (Lantz 2013) Om rester som genererats 
samlas in och används som råmaterial för biogasproduktion finns det därför potential 
för både en energivinst och ett minskat utsläpp av växthusgaser. Om frysningen eller 
biogasproduktionen av livsmedelsrester är den metod som är mest energieffektiv och 
genererar minst växthusgasutsläpp har inte tidigare undersökts. På grund av den höga 
miljöpåverkan som produktionen av livsmedel har är hypotesen i detta arbete att frys-
ning, i de flesta fall, är det alternativ som gynnar miljön mest. För att öka förståelsen 
runt att minska miljöpåverkan från livsmedelshantering bör en utredning rörande dessa 
hanteringsmetoder genomföras. Om nya resultat påverkar hur rekommendationerna ska 
se ut kan information till konsumenterna förbättras. Detta kan kan leda till en förändring 
av hanteringen av de livsmedelsrester som uppstår och, som en konsekvens av detta, en 
minskad miljöpåverkan från livsmedelshanteringen. 

!
Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilken hanteringsmetod av livsmedelsrester som 
är mest energieffektiv och resulterar i lägst växthusgasutsläpp. 

!
Mål 

Målet med arbetet är att besvara frågorna: !
• Vilka livsmedelsrester i hushållet ska frysas in alternativ kasseras, och användas för 

produktion av biogas, för en energieffektiv hantering? !
• Vilka livsmedelsrester i hushållet ska frysas in alternativ kasseras, och användas för 

produktion av biogas, för en hantering som minimerar växthusgasutsläppen? 

!
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1.1. Avgränsningar 

Förebyggande åtgärder för att undvika att livsmedelsrester uppstår undersöks inte i ar-
betet. Fokus läggs på hanteringsmetoder av de rester som genererats. Endast livsmedel i 
fast form analyseras i denna rapport. Flytande livsmedel som yoghurt antas hällas ut i 
avloppet då de kasseras. Avfallshanteringen av dessa livsmedel går därför utanför av-
gränsningarna för detta arbete varför dessa livsmedel utesluts. Biogasproduktion från 
matavfall antas i denna rapport endast ske genom rötning. I arbetet läggs fokus kring 
frysning och upptining av livsmedlen på energiåtgång. Kvalitet och hygien rörande des-
sa processer tas ingen hänsyn till. I upptiningsprocessen i detta arbete är målet att livs-
medlen inte längre ska vara frusna. Tillagning av livsmedel lämnas utanför. Upptining 
av livsmedel antas endast ske i mikrovågsugn eller kylskåp. Endast parametrarna ener-
gianvändning och utsläpp av växthusgaser undersöks i denna rapport. Dessa parametrar 
vägs inte mot varandra. Växthusgasutsläpp orsakade av markanvändning inkluderas inte 
i rapporten. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2. Teori 

För att ta reda på hur livsmedelsrester bör hanteras undersöks olika delar av livsmedlens 
livscykler. Dessa delar innefattar produktion och tillagning av livsmedlen samt avfalls-
hantering av livsmedelsresterna. De innefattar också frysning samt upptining av livs-
medlen i det fall då resterna fryses in istället för kasseras. Teorin kring dessa olika delar 
beskrivs i detta avsnitt. De olika delarna beskriver tillsammans två möjliga livscykler 
för livsmedlen. En beskrivning av en livscykelbedömning inleder teoriavsnittet.  

!
2.1. Livscykelbedömning - LCA 

LCA står för Life Cycle Assessment och översätts ofta på svenska som livscykelanalys. 
Detta är inte helt korrekt. Den rätta termen är livscykelbedömning. Anledningen till att 
ordet bedömning är att föredra framför analys ligger i att LCA innebär vissa subjektiva 
element. Metoden kan inte genomföras helt vetenskapligt utan kräver bedömning av 
data vilket leder till att en beskrivning som en analys blir felaktig (Baumann & Tillman 
2004). LCA är en teknik för att bedöma miljöaspekterna och den potentiella inverkan 
associerad till en produkt genom en analys, bedömning och tolkning av produktens hela 
livscykel - från vaggan till graven (Internationella standardiseringsorganisationen [ISO] 
1997:14040). Bedömningen kan också göras endast från vaggan till grinden. Detta kan 
till exempel innebära att varans miljöpåverkan beskrivs fram till och med produktion 
men att användning och avfallshantering utesluts, eller från produktion fram till att 
livsmedlen placeras på matbordet. (Baumann & Tillman 2004) Genomförandet av LCA 
på olika produkter möjliggör en jämförelse av deras miljöbelastning. Bedömningsmeto-
den har sin styrka i att den är övergripande och ger en realistisk bild av en produkts på-
verkan på miljön, genom hela dess livscykel. Nackdelen ligger i att metoden inte kan 
vara detaljerad. Ekonomiska faktorer och riskfaktorer inkluderas inte i livscykelbedöm-
ningen. (Baumann & Tillman 2004) Tekniken innebär alltid en viss grad av osäkerhet 
eftersom den innefattar uppskattningar rörande variationer för både människo- och mil-
jösystem (Arvanitoyannis et al. 2014). Olika livscykelbedömningar använder olika me-
toder, systemgränser och antaganden vilket leder till olika resultat (Garnett 2011). Detta 
leder till att det kan vara svår att göra jämförelser mellan olika bedömningar. LCA är 
ändå ett bra instrument för att undersöka en produkts miljöpåverkan (Roy et al. 2008) 
och livsmedel hör definitivt till de produkter som effektivt kan undersökas genom LCA 
(Cordella et al. 2008). !
För att en livscykelbedömning ska kunna genomföras krävs det att systemgränser be-
stäms. Huruvida kapitalvaror som maskiner, byggnader och fordon ska ingå i bedöm-
ningen diskuteras. Även om grundtanken är att LCA ska inkludera så mycket som möj-
ligt, och att kapitalvaror därför också ska inkluderas, utesluts dessa ofta i praktiken ur 
bedömningen. Detta så länge det inte rör sig om en bedömning av effekten från en för-
ändring där kapitalvaran påverkas av förändringen. Miljöpåverkan och energianvänd-
ning relaterad till arbetskraft, som personalens behov av föda och transport, utesluts 
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vanligtvis ur LCA. Att följa produktionen uppströms av mindre komponenter görs ofta 
bara om komponenterna har stor relevans. Om information av ett visst steg i processen 
saknas kan detta steg uteslutas ur bedömningen. Ofta rapporteras beräkningar av detta 
steg från andra LCA. Alternativt kan en uppskattning av detta stegs påverkan göras. 
(Baumann & Tillman 2004) !
I vissa fall kan en produktionsprocess resultera i flera produkter. Ett exempel är en ko 
som kalvar. Kon ger i denna process upphov till produkterna mjölk och nötkött. Energi-
användning och miljöbelastning för produktionscykeln för kon bör i detta fall delas upp 
mellan mjölk och kött. Hur denna uppdelning går till varierar i olika bedömningar. En-
ligt ISO-standarden (ISO 1998:14041) ska uppdelning i första hand undvikas genom att 
systemet expanderas så att alla produkter inkluderas. I de fall  uppdelning inte kan und-
vikas ska denna reflektera fysiska relationer mellan produkterna. I de fall fysiska rela-
tioner inte kan användas bör uppdelningen göras utifrån andra relationer mellan produk-
terna, till exempel ekonomiskt värde.  

!
2.1.2. Livscykelbedömning av livsmedel 

Livsmedels livscykel består av flera steg: jordbruk, industriell raffinering, förvaring, 
distribution, paketering, konsumtion och avfallshantering. För att genomföra en full-
ständig LCA bör alla dessa steg inkluderas. På grund av svårigheter i att hitta passande 
data fokuserar vissa analyser endast på jordbruk eller industriell raffinering. (Koroneos 
et al. 2005) Roy et al. (2008) konstaterade att granskad litteratur indikerar att jordbruk 
är den del av livsmedlens livscykel som har störst påverkan på miljön, varför sådana 
undersökningar ändå ger en intressant indikation för olika livsmedel. Enligt Lantbrukar-
nas Riksförbund [LRF] (2002) används 80 % av energin som förbrukas vid produktion 
av nötkött vid primärproduktion. !
En livscykelbedömning kan utföras i olika syften. Beroende på definitionen av målet 
kan resultatet komma att redovisas i olika variabler vilka inkluderar olika miljöbelast-
ningar beroende på produkt och syfte. Bedömningen kan till exempel beskriva energi-
användning under livscykeln. En sådan beskrivning används ofta eftersom data för 
energianvändning är relativt lätt att samla in samt att energi är en parameter som är 
konkret och lätt att förmedla. Eftersom energisektorn i inledningen beskrevs som den 
sektor som bidrar till störst koldioxidutsläpp är en sådan beskrivning relevant. Energi 
ses därför också ofta som en företrädare för energirelaterad miljöpåverkan (Baumann & 
Tillman 2004).  !
En annan kategori som är vanlig att undersöka är potentiell påverkan på den globala 
växthuseffekten. Detta innebär potentiell påverkan på absorptionen av långvågig värme-
strålning i atmosfären från växthusgaser utsläppta idag, under en tidsperiod  från idag 
fram till en vald framtid (exempelvis 100 år) (Carlsson-Kanyama 1997). Den potentiella 
påverkan uttrycks i kg CO

2
-ekvivalenter (Aubin et al. 2006). Till de växthusgaser som 
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vanligtvis inkluderas hör koldioxid, metan och dikväveoxid.  Koldioxid genererad från 
användandet av fossila bränslen är den största källan för utsläpp av växthusgaser orsa-
kade av människan. Efter koldioxid är metan den gas som orsakar störst påverkan på 
växthuseffekten. (Carlsson-Kanyama & González 2009) Metan är en gas med stor po-
tentiell miljöpåverkan då en molekyl metangas bidrar till växthuseffekten ungefär 25 
gånger mer än en molekyl koldioxid. Metanutsläpp orsakade av människan står för en 
tredjedel av den ökade växthuseffekten. (Abbasi & Abbasi 2012) Det fjärde största bi-
draget orsakas av dikväveoxid. En molekyl av gasen har nästan 300 gånger högre poten-
tiell påverkan på växthuseffekten än en molekyl koldioxid. Koldioxid har, per defini-
tion, en potentiell påverkan på växthuseffekten som är 1. Utifrån detta blir påverkan 
från metangas, under en 100-årsperiod, 25 och påverkan från dikväveoxid 298. (Carls-
son-Kanyama & González 2009) !
Växthusgaser genereras längs hela livsmedlens livscykler, men olika gaser dominerar 
olika delar av cyklerna. Under jordbruksfasen genereras framför allt metan och dikvä-
veoxid. Metangas bildas i matsmältningssystemet hos idisslare och avges till atmosfären 
genom att djuren rapar (LRF 2002). Gasen bildas också vid risodling då plantorna 
dränks i vatten samt vid lagring av gödsel (Carlsson-Kanyama & González 2009). Dik-
väveoxid avges, bland annat, från gödningsmedel och djururin. Koldioxid avges framför 
allt i samband med användning av fossila bränslen. Det är också på grund av detta som 
utsläppta växthusgaser under fasen efter jordbruket domineras av koldioxid, framför allt 
via transport med fordon drivna av fossila bränslen. (Garnett 2011) I figur 1 visas ut-
släppen av växthusgaser för olika delar av livscykler för livsmedel. 
 

 

 

!
!
 

!
!!
Figur 1: Utsläpp av växthusgaser för olika delar av livsmedels livscykler (Garnett 2011).  !
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fossil energy use

Carbon dioxide  
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Nitrous oxide



! ! �8

Utanför gården dominerar koldioxidutsläpp tydligt, med tillägg av vissa utsläpp av fre-
oner. Den ljusgrå delen av diagrammet som sträcker sig utanför cirkeln utgörs av koldi-
oxidutsläpp genererad från markanvändning. Dessa utsläpp utgör en betydande andel 
om de inkluderas. På grund av stora svårigheter i att beräkna dess  utsläpp utesluts de 
ofta ur livscykelbedömningar. Produktion av livsmedel ger upphov till olika stora ut-
släpp av växthusgaser. Kött och mejeriprodukter är de livsmedel som orsakar störst ut-
släpp av växthusgaser medan inhemskt producerad frukt och grönsak orsakar minst ut-
släpp. Macdiarmid et al. (2012) sammanställde en tabell där livsmedel konsumerade i 
Storbritannien delades in efter låga, medel och höga utsläpp av växthusgaser. Tabellen 
visas i tabell 1. 

Tabell 1: Uppdelning av livsmedel efter växthusgasutsläpp (Macdiarmid et al. 2012). 

!!
2.2. Avfallshantering av livsmedel 

Livsmedel av alla slag kasseras idag, men vissa livsmedel tenderar att i större utsträck-
ning hamna i soppåsen. Quested och Johnson (2009) sammanställde ett diagram som 
beskriver i vilken grad olika livsmedel kasseras i Storbritannien; figur 2. Färska grönsa-

Lågt växthusgasutsläpp  
(<1,0 kg CO2ekv./kg ätbar vikt)

Medel växthusgasutsläpp  
(1,0 - 4,0 kg CO2ekv/kg ätbar 

vikt)

Högt växthusgasutsläpp  
(>4,0 kg CO2ekv./kg ätbar 

vikt)

Potatis Kyckling Nötkött

Pasta, nudlar Mjölk, smör, yoghurt Lam

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, deserter 

Salt snacks Frukt (t.ex. bär, banan)

Grönsaker (t.ex. svamp, gröna 
bönor broccoli) 
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ker hör till den kategori som i störst utsträckning slängs. Även färska frukter kasseras i 
stora mängder. Kött hör till den kategori som det slängs minst av. 
 

Figur 2: Andelen av olika sorters livsmedel som matavfall utgörs av (Quested & Johnson 2009). 

!
De livsmedel som kasseras kan hanteras med olika metoder. Hushållsavfall behandlades 
år 2011 utifrån fyra metoder i Sverige. 51 % av avfallet förbrändes för produktion av el 
och värme. (Lantz 2013) Då de flesta livsmedel har högt vatteninnehåll och lågt värme-
värde anses inte livsmedel lämpligt som bränsle för förbränning (Cho et al. 1995) och 
hanteringsmetoden resulterar inte i någon större energiåtervinning för denna produkt. 
Materialåtervinning av det kommunala avfallet som skapades år 2011 i Sverige applice-
rades på 33 % av avfallet. (Lantz 2013) Denna hanteringsmetod tar effektivt tillvara på 
energin i produkten men är inte anpassad för livsmedel. Av det hushållsavfall som gene-
rerades år 2011 i Sverige placerades 1 % på deponi (Lantz 2013). Eftersom deponering 
sedan 2005 inte är en tillåten hanteringsform för organiskt avfall (Avfall Sverige 2012 
refererad i Lantz 2013) är detta inte en aktuell hanteringsmetod för livsmedel. Livsme-
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del kan istället behandlas biologiskt, vilket 15 % av hushållsavfallet i Sverige gjorde år 
2011. (Lantz 2013) Biologisk hantering är en metod som förespråkas av Sveriges natio-
nella miljömål. Målet anger att 50 % av matavfallet ska behandlas biologiskt år 2018. 
Av detta matavfall ska 40 % behandlas på ett energiåtervinnande sätt. (Miljömålsporta-
len 2013) År 2012 behandlades 40 % av matavfallet biologiskt genom att 24 % av 
matavfallet utsattes för anaerob nedbrytning och 15 % komposterades. (Avfall Sverige 
2012 refererad i Lantz 2013) Vid kompostering bryts de organiska delarna i livsmedlen 
ner utan att energi behöver tillföras, men möjligheter för energiåtervinning existerar 
inte. För att uppnå målet att behandla matavfall på ett biologiskt och energiåtervinnande 
sätt kan anaerob nedbrytning tillämpas. !
Det finns miljömässiga fördelar med biologisk avfallshantering av livsmedel (Muñoz et 
al., 2004). I studien gjordes livscykelbedömning för att studera avfallshanteringen för 
växthusodlade tomater. Resultatet visade att avfallshanteringen har stor påverkan på vil-
ken miljöpåverkan tomatodlingen har, framför allt för klimatförändringen. En biologisk 
hantering av det organiska avfallet fastslogs som den bästa hanteringsmetoden för att 
minska odlingens påverkan (Muñoz et al., 2004). Att använda biogassystem framför 
andra sätt att hantera avfall ger stora miljöförbättringar och är ett effektivare sätt att ta 
tillvara på resurserna enligt Lantz et al. (2007).  !
Anaerob nedbrytning, eller rötning, resulterar i att biogas bildas då ämnen i råmaterialet 
bryts ner av metanbildande bakterier i en syrefri miljö. Livsmedel består av organiska 
ämnen, icke-organiska ämnen och vatten. Det är endast den organiska andelen som 
bryts ner. Andelen organiska ämnen i råvaran kan beskrivas som andelen nedbrytbara, 
fasta ämnen av den totala mängden fasta ämnen (volatile solids/total solids, VS/TS). 
Biogas består av koldioxid, metangas samt spår av andra ämnen. Andelen av de olika 
ämnena varierar beroende på råmaterial och produktionssätt men metanhalten är ofta 
mellan 55 och 65 % (Abbasi et al. 2012). Metan har ett energiinnehåll på 37,3 MJ per 
m3 och kan använda som bränsle.  !
Användandet av organiskt hushållsavfall som råmaterial för biogasproduktion har blivit 
allt vanligare i Sverige (Swedish Waste Management Association 2009 refererad i 
Bernstad & la Cour Jansen 2011). Vanligast är att avfallet bryts ned tillsammans med 
annat organiskt avfall i stora, centrala samrötningsanläggningar (Bernstad & la Cour 
Jansen 2011). Zhang et al. (2007) studerade kommunalt matavfalls potential som råvara 
för biogasproduktion. Resultatet visade att matavfall är högst önskvärt som råvara för 
biogasproduktion. Avfallet innehöll välbalanserade näringsämnen för de anaeroba 
mikroorganismerna och genererade biogas med en genomsnittlig metanhalt på 73 %. 
Matavfall har även visat sig ha en hög biologisk nedbrytbarhet vilket ytterligare stärker 
dess fördel som råmaterial (Cho et al. 1995). !
För att kasserat livsmedel ska kunna användas som råmaterial för biogas måste matav-
fall genomgå vissa steg vilka kräver energi som bidrar till vissa växthusgasutsläpp. Kas-
serat livsmedel måste transporteras till biogasanläggningar. Detta görs ofta i samband 
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med att övriga icke-organiska sopor hämtas (Bernstad & la Cour Jansen 2011). På an-
läggningarna genomgår matavfall förbehandling vilket till exempel kan inkludera del-
ning, malning och utblandning med vatten (Abbasi & Abbasi 2012). Behandlingen krä-
ver energi i form av värme och elektricitet.  
Biogas kan användas vid produktion av värme, kombinerad produktion av värme och 
elektricitet samt som bränsle för fordon. För att biogas ska kunna användas som bränsle 
för fordon krävs det att den uppgraderas till en metanhalt på 97 % eller högre. Detta 
sker genom att koldioxiden avlägsnas från biogasen (Åhman 2010) vilket kräver energi. 
Om biogasen används för värme- eller elproduktion är uppgraderingen inte nödvändig 
(Berglund & Börjesson 2003). !
Lantz (2013) jämförde den potentiella reduktionen av växthusgasutsläpp då biogas an-
vänds för produktion av värme, produktion av el och värme samt produktion av for-
donsbränsle. När gasen användes för produktion av värme antogs den i undersökningen 
ersätta naturgas vilken har ett utsläpp av växthusgaser på 69 g CO2-ekv. per MJ (Gode 
et al. 2011). För att gasen ska kunna användas som ersättning för naturgas kräver den 
samma uppgradering som när gasen används som fordonsbränsle (Lantz 2013). Om ga-
sen används för kombinerad produktion av el och värme krävs ingen uppgradering vil-
ket leder till att energivinsten blir högre. Verkningsgraden för elproduktion från biogas 
ligger på mellan 30 till 40 % och värmeproduktionen ligger på mellan 40 till 70 % 
(Lantz 2012). Förlusterna vid omvandlingen är små vilket talar för att gasen bör använ-
das för detta ändamål. Den potentiella minskningen av utsläppta växthusgaser vid denna 
användning är dock betydligt mindre än vid andra användningsområden. Värme utvun-
nen i denna process kan inte ersätta naturgas utan ersätter en värmeproduktion som i 
Sverige i huvudsak baseras på biobränsle. Den potentiella minskningen av utsläppta 
växthusgaser från den utvunna värmen är alltså högst begränsad. (Lantz 2013) Potentiell 
minskning av utsläppta växthusgaser som elproduktionen kan leda till beror av vilken el 
som ersätts.  !
El producerad i Sverige utvinns till stor del från förnyelsebara källor och har ett genom-
snittligt utsläpp på 10 g CO2-ekv. per MJ (Lantz 2013). Då den el som används i Sveri-
ge handlas från en Nordisk elmarknad är det inte lämpligt att bara ta hänsyn till svensk-
producerad el. Istället bör Nordisk elmix användas vid beräkningen av växthusgasut-
släpp från elanvändningen (Energimyndigheten 2013a). Den Nordiska elmixen har ett 
utsläpp på 35 g CO2-ekv. per MJ (Lantz 2013).  Detta kan jämföras med den potentiella 
minskning som kan uppnås om biogasen används som fordonsbränsle, som substitut för 
diesel och bensin. Dessa bränslen har ett utsläpp av växthusgaser på 83,8 g CO2-ekv. per 
MJ (EU 2009 refererat i Lantz 2013). Lantz (2013) resultat visade att en användning av 
biogas som fordonsbränsle, som substitut för diesel och bensin, har störst potentiell 
minskning av utsläppta växthusgaser. !
Biogas är ett bra substitut för bensin och diesel som leder till miljömässiga fördelar 
både genom att den bidrar till minskade utsläpp av koldioxid och genom att minska 
mängden luftföroreningar som kolväten, kväveoxider och partiklar (Lantz et al. 2007). 
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Trots att biogas innehåller koldioxid ses biogas, utvunnen ur matavfall, som en koldiox-
id-neutral produkt (Gunaseelan 2004). Detta för att kolet som frigörs vid processen ab-
sorberats från atmosfären nyligen, till skillnad från kolet i till exempel fossila bränslen 
(Basu 2010). 
När rötning av livsmedel genomförs bildas restprodukter. Restprodukterna innehåller 
alla de icke-nedbrytbara delarna i livsmedlen, vilket innebär näringsämnen som till ex-
empel kväve och fosfor. (Lantz et al. 2007) Restprodukterna kan användas som göd-
ningsmedel för åkrar, som ersättningsprodukt för handelsgödsel framställd på kemisk 
väg. Eftersom även slam från avloppsrening används som råmaterial vid biogasproduk-
tion har det funnits motstånd mot att använda resterna från produktionen som gödsel. 
Detta för att gödsel då kan innehålla ämnen som är oönskade vid livsmedelshantering. 
(Lantz et al. 2007) För att undvika detta hanteras slam från avloppsrening idag separat 
(Berglund 2005 refererad i Lantz et al. 2007). Att använda rester från biogasproduktion, 
där slam från avloppsrening inte använts som råmaterial, är därför idag accepterat 
(Lantz et al. 2007). Att använda restprodukter från biogasproduktion som gödningsme-
del leder till en energivinst i form av minskat behov av producerat handelsgödsel och en 
miljövinst i form av minskade utsläpp av växthusgaser, framför allt dikväveoxid (Lantz 
2013). 

!
2.3. Frysning av livsmedel 

För att undvika att rester slängs kan de placeras i frysen. I frysen sänks livsmedlens 
temperaturer vilket minskar tillväxten hos bakterierna i livsmedlen. På så sätt förlängs 
livsmedlens hållbarhet vilket gör det möjligt att konsumera livsmedlen efter att de blivit 
oätliga om det förvarats i t.ex. kyl.   

!
2.3.1. Hushållens användning av frysen  

Introduktion av frysar och dess användning har framför allt studerats i Storbritannien 
(Hand and Shove, 2007). Sedan frysen introducerades på den Brittiska marknaden på 
60-talet har den utvecklats. Från att ha varit en produkt som återfanns i ett fåtal hushåll, 
där den i huvudsak användes för långtidsförvaring av egenodlade bär och hembakat 
bröd, har den omvandlats till en självklar beståndsdel i köket och utgör nu ett oumbär-
ligt redskap i mångas vardag. I Hand och Shoves undersökningen från 2007 visades att 
frysen idag utgör en självklar del av de allra flesta hem och år 2001 återfanns den i 97 
% av alla hushåll i Storbritannien (Office for National Statistics 2001 refererad i Hand 
och Shove 2007). Frysen kan tillgodose behov för en snabb tillagning av livsmedel sam-
tidigt som den kan bevara livsmedel under en längre tid genom att förlänga dess håll-
barhet. (Shove & Southerton 2000) Frysen visade sig ha en viktig roll i att underlätta 
livsmedelshantering i människors vardag. Detta genom att den möjliggör en effektiv 
organisering och hantering av flertalet vardagliga sysslor, som att handla, äta och tillaga 
livsmedel. Frysen fungerar, enligt Southerton (2003), som ett instrument vilket underlät-
tar organiseringen kring att lösa en generell problematik rörande koordinering och ti-
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ming för hushållen. Enligt Hand och Shoves (2007) undersökning undanröjer tillgången 
till frusna livsmedel behovet av att planera i förväg. Flera av de tillfrågad i undersök-
ningen såg frysen som en allierad med vilken de kan samarbeta för att lösa komplicera-
de aspekter i det vardagliga livet. Framförallt i kombination med en mikrovågsugn, vil-
ken snabbt kan tina livsmedel, underlättar frysen vardagen. Warden (1999 refererad i 
Shove & Southerton 2000) beskrev frysen som en ”tidsmaskin” med vilken annars ej 
toleranta krav kring planering, organisering och koordinering kan hanteras.  !
Enligt Hand och Shove (2007) beskrevs frysen ofta som ett hjälpmedel i organiseringen 
för hushållen. Att organisera visade sig däremot betyda olika saker för olika personer 
och användningen varierade därigenom mellan olika hushåll. Utifrån deras undersök-
ning definierade Hand och Shove (2007) tre olika sätt att använda frysen på. De under-
stryker att dessa sätt inte inkluderar all metoder som används men menar att beskriv-
ningen visar på några olika sätt att ”leva med frysen”.  !
Det första användningssättet som beskrevs syftade till att bevara och förvärva livsme-
del. Metodens huvudsakliga mål var ekonomisk vinning där stora partier inhandlades 
och frystes ner för att förlänga dess hållbarhet. Användningssättet innefattade förvaring 
av livsmedel snarare än färdig maträtter.  !
I den andra metoden användes frysen som ett verktyg för att hantera organiserings- och 
tidsproblematik i det vardagliga livet. För denna metod låg frysens styrka i dess förmå-
ga att snabbt förse brukaren med tillagat livsmedel samt att inköp, tillagning och kon-
sumtion av livsmedlen kunde utföras vid olika tidpunkter. I undersökningen togs frusna 
livsmedel upp som en viktig del i att ta hand om sin familj genom inköp, tillagning och 
konsumtion av livsmedel. Flera av de intervjuade som använde denna metod uppgav att 
de tillagade och frös in stora mängder livsmedel på helgerna. Dessa frysta rätter kunde 
sedan snabbt förse hushållet med föda under veckodagarna, när tiden var mer knapp-
händig. Några argumenterade också för att frusna livsmedel undanröjer behovet av att 
planera i förväg. 	


I den tredje metoden utgjorde frysen inte en lika självklar del av den vardagliga livsme-
delshanteringen. I dessa hushåll användes frysen restriktivt, som en sista utväg. Några 
av de svarande i undersökningen uppgav att de föredrog att tillaga livsmedlen från 
grunden och därför föredrog att inte frysa in livsmedel. Andra visade en motvilja för att 
konsumera livsmedel som varit fruset, antingen av etiska skäl eller av bekvämlighet.	


Utbudet på frysar är idag brett och produkten säljs i flera olika varianter. Konsumenter-
na kan bland annat välja mellan fristående frysskåp eller kombinerade kyl- och frys-
skåp. Idag väljer många konsumenter det senare alternativet. (Energimyndigheten 2009) 
Frysskåpen finns i olika storlekar och kräver varierande mängder energi. Energiförbruk-
ningen hos frysar beskrivs genom dess energimärkning där märkningen varierar från G, 
för de skåp som har högst energiförbrukning, till A++, för de skåp som är mest energi-
snåla. Av de vitvaror som säljs idag tillhör de flesta klass A, A+ eller A++. (Energimyn-
digheten 2013b)	
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De flesta livsmedel går bra att frysa in men frukt och grönsaker måste ofta förvällas in-
nan de kan placeras i frysen. Denna metod innebär att livsmedlen kokas en kort stund 
för att sedan sköljas i kallt vatten. (Livsmedelsverket 2013) Livsmedel som ska frysas in 
placeras med fördel i någon forma av behållare. Behållare för detta ändamål finns i flera 
olika modeller, former och material. En produkt speciellt utvecklad för frysning är fry-
spåsen. Påsen består av plasten polyten (PE) vilken är den mest använda hushållsplasten 
idag. På grund av dess förmåga att låta gaser och aromer passera genom plasten, men 
stänga inne fukt, skapar den ett bra klimat för frysta livsmedel. (Livsmedelsverket 2014) 

!
2.3.2. Infrysning av livsmedel 

Värmeöverföring sker naturligt från ett varmare medium till ett kallare. I en frys ska det 
lågtempererade kylningsutrymmet avge värme till det högre tempererade rummet som 
frysen är placerad i. För att detta ska ske krävs en frysprocess på vilken ett arbete utförs. 
Frysprocessen kan se ut på olika sätt. I Kommissionens delegerade förordning (EU 
2010:1060), där råd och direktiv för energimärkning av frysar och kylskåp beskrivs, be-
gränsas beskrivningen till kylar och frysar av absorptionstyp och kompressortyp. Ab-
sorptionstyper används framför allt i stora kommersiella och industriella installationer 
(Cengel & Boles 2011). !
I en frysprocess av kompressortyp används en kompressor, en förångare, ett expan-
sionsvalv och en kondensor för att förflytta värme från livsmedel i frysen till omgiv-
ningen utanför frysskåpet. I processen strömmar ett köldmedel vars temperatur sänks 
under livsmedlens temperaturer. Temperaturdifferensen mellan livsmedlen och köld-
medlet fungerar som en drivkraft vilken driver en värmeöverföring från livsmedlen till 
köldmedlet. Den senare överför i sin tur värmen till omgivningen. (Cengel & Boles 
2011) Processen drivs ofta av elektricitet. (Kommissionens delegerade förordning EU 
2010:1060) !
Hur effektiv en frys är beskrivs utifrån dess COP-värde (coefficient of performance) 
vilket beskriver hur mycket energi som behöver tillföras kompressorn för att den önska-
de mängden energi ska bortföras från det kylda utrymmet. Teoretiskt maximala COP-
värde för en frys uppnås genom Carnotcykeln och beskrivs i ekvation (1). (Cengel & 
Boles 2011) !!

(1) 
         !!

På grund av förluster uppnås inte detta värde i praktiken. COP för en verklig frysprocess 
uppgår ungefär till 40-50 % av motsvarande COP för Carnotcykeln och blir något högre 
om temperaturen på det kylda utrymmet ligger långt under fryspunkten. COP ligger 
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mellan 0,75 och 3,5 för olika frysprocesser. (Petrecca 1993) COP för en frys kan också 
beskrivas genom ekvation (2). (Cengel & Boles 2011) !!
 !

(2) !!!
Energin som ska bortföras från det kylda utrymmet utgörs av energin som måste av-
lägsnas från livsmedlen för att temperaturerna ska sänkas från starttemperatur till 
sluttemperatur. Denna energi består av två delar vilka beskrivs i ekvation (3). 
 !

 (3) !!!
Den första delen representerar den energisänkning som krävs för att förändra temperatu-
ren på en specifik kvantitet av ett livsmedel ett visst antal grader. Den andra delen be-
skriver den energi som krävs för att omvandla vattenkomponenterna i livsmedlen från 
flytande till fast form.  !
Den energi som behöver tillföras ett ämne för att det ska övergå från fast till flytande fas 
kallas latent smältvärme (hif). För att ett ämne ska frysa och övergå från flytande till fast 
fas måste den latenta smältvärmen avges från substansen. (Cengel & Boles 2011) 
Fasomvandlingen är en process som sker över ett temperaturspann (Tavman et al. 2007) 
men det beskrivs ofta som ett adiabatiskt fenomen (Cengel & Boles 2011). Den totala 
mängden latent smältvärme som måste avges för att ett specifikt livsmedel ska byta fas 
beror av massan på livsmedlet och beskrivs i ekvation (4). 
 !

(4) !!!
Energin som krävs för att förändra temperaturen på ett livsmedel ett visst antal grader 
beskrivs i ekvation (5).   
 !

(5) !!
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!
Specifik värmekapacitet definieras som mängden energi som krävs för att öka tempera-
turen på en enhet massa av ett material med en grad. Energin beror av hur processen för 
värmetillförsel går till. När den specifika värmekapaciteten anges måste därför detta 
framgå. Två vanliga sätt att ange den specifika värmekapaciteten är när processen sker 
vid konstant volym (CV) eller konstant tryck (CP). (Cengel & Ghajar 2010) Tryckbero-
endet hos den specifika värmekapaciteten kan ses som försumbart så länge trycket inte 
är extremt högt. Eftersom livsmedel ofta hanteras vid tryckförhållanden nära atmosfärs-
trycket kan den specifika värmekapaciteten vid konstant tryck användas. (Rahman 
2008)  
 

Figur 3: Specifika värmekapaciteten av kött som funktion av temperaturen (Tavman et al. 2007) 

!
Specifika värmekapaciteten är temperaturberoende (Rahman 2008). Ovanför fryspunk-
ten är den specifika värmekapaciteten relativ konstant. Förändringar med temperaturen 
kan därför försummas inom detta temperaturspann (Rahman 2008). Runt fryspunkten 
förändras specifika värmekapaciteten drastiskt med temperaturen för att sedan plana ut 
mot relativt konstanta värden. Den kraftiga förändringen över fryspunkten beror på den 
latenta smältvärmen. I figur 3 visas förändringen av specifika värmekapaciteten för kött 
som funktion av temperaturen (Tavman et al. 2007). Tavman et al. (2007) beskrivning 
stämmer överens med Rahmans (2008) illustrering av den specifika värmekapaciteten 
som funktion av temperaturen för ett typiskt livsmedel (figur 4). !!
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!!
Figur 4: Specifika värmekapaciteten som funktion av temperaturen för ett typiskt livsmedel (Rahmans 
2008). !
I jämförelse med andra komponenter i livsmedel har vatten en hög specifik värmekapa-
citet. En liten mängd vatten i ett livsmedel påverkar dess specifika värmekapacitet vä-
sentligt (Nesvadba 2005 refererat i Rahman 2008). Hänsyn måste därför tas till andelen 
vatten i ett livsmedel när specifika värmekapaciteten beräknas.  !
Vattenkoncentrationen i luften i en frys skiljer sig ofta från vattenkoncentrationen i 
livsmedel då många livsmedel har ett relativt högt vatteninnehåll (Cengel & Ghajar 
2010). Koncentrationsskillnaden fungerar som en drivkraft för en diffusion av vatten 
från livsmedlen till den omgivande luften (Cengel & Ghajar 2010). På grund av denna 
diffusion minskar vatteninnehållet i livsmedlen under frysningsprocessen. 

!
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2.3.3. Förvaring av livsmedel i frysen 

När livsmedlens temperaturer sänkts till de önskade frystemperaturerna ska livsmedlen 
förvaras i frysen. Den energi som krävs för att förvara livsmedlen i frysen beror av tiden 
livsmedlen vistas i skåpet. Olika livsmedel klarar sig olika länge i frysen. Magert kött 
kan hålla i över ett år medan fetare charkprodukter kan bli dåliga efter någon månad.
(Livsmedelsverket 2013) Frukter och grönsaker kan bevaras i frysen drygt ett år (Livs-
medelsverket 1999). 

!
2.4. Upptining av livsmedel 

I de flesta fall ökas temperaturerna på frusna livsmedel innan de konsumeras. För att ett 
fruset objekt ska öka sin temperatur måste denna tillföras energi. Den energi som måste 
tillföras objektet motsvarar den energi som krävs för att förändra temperaturen hos ob-
jektet det önskade antalet grader, adderat med den energi som fasomvandlingen kräver 
(Cengel & Boles 2011; Cengel & Ghajar 2010; Rahman 2008). Energibehovet för upp-
tining av ett livsmedel beskrivs i ekvation (6),(7) och (8). 
 !

(6) 
 !

  (7) 
 !

(8) !!!
2.4.1. Upptining i mikrovågsugn 

Mikrovågsugnen letade sig under början av 80-talet in i de brittiska hushållen (McMe-
ekin & Tomlinson 1998) på grund av dess förmåga att snabbt tina livsmedel som förva-
rats i frysen. Dess användningsområden innefattar såväl tillagning som upptining och 
uppvärmning men studier visar att den i 80 % av fallen används till de två senare ända-
målen (Shove & Southerton 2000). I undersökningen som Hand och Shove (2007) ge-
nomförde visade det sig att mikrovågsugnen används för att tina frusna livsmedel i flera 
hushåll.  !
Livsmedel tinas i mikrovågsugn genom att de utsätts för strålning av mikrovågor. Elekt-
riciteten som driver mikrovågsugnen omvandlas till strålning, vilken absorberas av 
livsmedlen. På så sätt ökas livsmedlens inre energi och dess temperaturer stiger. (Cengel 
et al. 2008) Den energi som måste tillföras livsmedlen för att de ska bli upptinade be-
skrivs i ekvation (6). På grund av förluster måste en större mängd energi tillföras 
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mikrovågsugnen för att denna mängd ska nå livsmedlen. Mikrovågsugnar drivs av 
elektricitet.  !
Energin som upptingen kräver beror både på livsmedlens fysikaliska egenskaper och 
frekvenserna på den elektromagnetiska strålningen (Taher & Farid 2001). Mikrovågor 
kan på kort tid tina små bitar av livsmedel, men upptiningen sker inte enhetligt och kan 
resultera i att vissa delar av livsmedlen tillagas medan andra förblir frusna. (Taher & 
Farid 2001) 

!
2.4.2. Upptining i kylskåp 

I den undersökning som Hand och Shoves (2007) genomförde svarade vissa av de inter-
vjuade att de, i de fall tiden tillät, tinade frusna livsmedel genom att placera dem i kyl-
skåp. Om ett fruset objekt placeras i ett kylskåp fungerar temperaturdifferensen mellan 
objektet och luften i kylskåpet som en drivkraft. Denna startar en värmeöverföring från 
luften till objektet. Processen pågår tills luften och objektet når samma temperatur. Upp-
tiningsprocessen resulterar i en energiförlust för innehållet i kylskåpet. Eftersom ett kyl-
skåp och en frys fungerar på samma sätt är detta en önskad process i ett kylskåp. Uppti-
ningen av livsmedel resulterar därför i en minskad energiförbrukning för kylskåp. Precis 
som frysar beror energianvändningen för kylskåp av skåpens COP och kylskåp drivs 
ofta av elektricitet. (Cengel & Boles 2011; Kommissionens delegerade förordning EU 
2010:1060) 

!
2.5. Känslighetsanalys  

Matematiska modeller är försök att närma sig en beskrivning av komplicerade existe-
rande fenomen. När modellerna utvecklas görs antaganden av parametrar vilka kan ha 
stor påverkan på utfallet för modellen. (Hamby 1994) En känslighetsanalys är en syste-
matisk procedur där effekten dessa val har på resultatet undersöks (ISO 14040).  Analy-
sen blir således en kritisk granskning av modellen samtidigt som den fungerar som en 
indikator på hur framtida modeller bör konstrueras (Hamby 1994). Känslighetsanalyser 
kan utföras utifrån olika metoder. En av de simplaste metoderna kallas ”en i taget- käns-
lighetsanalys”. I en ”en i taget-analys” varieras en variabel i taget  medan övriga variab-
ler hålls konstanta (Hamby 1994).  !
!!!!!!!
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3. Metod 

Tillvägagångssättet som används för att undersöka om en livsmedelsrest bör slängas 
eller frysas in beskrivs i följande avsnitt. Avsnittet beskriver vilka livsmedel som under-
söks och hur de väljs ut samt vilken energianvändning och vilka växthusgasutsläpp de-
ras produktion orsakat. Det beskriver också vilken energivinst och potentiell reducering 
av växthusgaser som biogasproduktion leder till. Vidare redogörs det för vilken energi-
användning och vilka växthusgasutsläpp som frysning och upptining av livsmedlen or-
sakar. Slutligen skildras beräkningsmodellerna som används samt känslighetsanalyserna 
som undersöker gjorda antaganden.      

!
3.1. Val av livsmedel 

Undersökningen syftar till att beskriva en hantering som minskar miljöpåverkan från 
livsmedelsrester som uppstått i hushållen. Då alla befintliga livsmedel inte kan inklude-
ras väljs några livsmedel ut för vidare analys. Minst ett livsmedel från vardera kategori 
”hög”, ”medel” och ”låg” mängd utsläppta växthusgaser i tabell 1 inkluderas i rappor-
ten. Ur kategori ”låg” väljs flera livsmedel. Detta eftersom dessa livsmedels lägre på-
verkan tros öka chansen för att vinsten från alternativ hantering kan överstiga förluster-
na vid produktion. Dessa livsmedel förmodas därför vara de livsmedel där kassering kan 
vara den mest miljöanpassade hanteringen. !
Vilka av livsmedlen ur varje kategori som väljs bestäms utifrån vilka livsmedel som i 
hög grad kasseras, vilket beskrivs i figur 2. Utifrån detta väljs sex olika livsmedel för 
studien. Nötkött inkluderas på grund av dess höga växthusgasutsläpp och representerar 
kategorin ”hög”. Wikström et al. (2013) antog att ungefär 12 % av riset slängdes i Stor-
britannien. Därför väljs detta livsmedel ur kategorin ”medel”. Bröd väljs för att 10 % av 
matavfallet utgörs av detta livsmedel. Äpple representerar frukt, vilket 13 % av avfallet 
består av. Grönsaker hör till det livsmedel som i störst utsträckning kasseras, vilket gör 
dem extra intressant att studera. (Quested och Johnson 2009) Då vatteninnehållet i livs-
medel påverkar energibehovet för frysning och upptining väljs både tomat och morot, 
eftersom dessa frukter antas ha skilda vatteninnehåll. !
För att livsmedelsresterna enkelt ska kunna konsumeras, om frysning i kombination 
med upptining väljs, används en mängd som uppskattas kunna representera ”en 
portion”. Den mängd som väljs är 200 g livsmedel. 

!
3.2. Livscykelbedömning för livsmedel 

För att undersöka mängden energi som produktionen av de valda livsmedlen kräver stu-
deras livscykelbedömningar av dessa produkter. De livscykelbedömningar för energian-
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vändning som används redovisas i avsnitt 3.2.1. Vidare studeras också växthusgasut-
släpp orsakade av livsmedlens produktion. Livscykelbedömningar för växthusgasut-
släpp som används redovisas i avsnitt 3.2.2. 

!
3.2.1. Energianvändning för produktion av olika livsmedel 

Carlsson-Kanyama et al. (2003) sammanställde livscykelbedömningar för ett flertal 
livsmedel baserat på data från Carlsson-Kanyama och Faist (2000). Utifrån varierande 
ursprung och antaganden fann Carlsson-Kanyama et al. (2003) olika energianvändning 
för produktion av ett och samma livsmedel. När livsmedel tillverkades nära konsumen-
ten krävde produktionen lägre energianvändning än när livsmedel producerades längre 
ifrån konsumenten. Detta på grund av den energianvändning som transporterna orsakar. 
Undantaget var tomater vilka krävde lägre energianvändning när de producerades i Spa-
nien än när de producerades i Sverige. Orsaken till detta ligger i att de svenska tomater-
na odlades i växthus vilka förbrukade energi i form av uppvärmning. Ris tillverkades 
utanför Europa i båda fallen. I det ena fallet genomfördes tillagningen av riset i hemmet 
för fyra portioner ris samtidigt. I det andra fallet utfördes  tillagningen för en portion. I 
det första fallet dividerades energiförbrukningen för tillagningen på fyra portioner vilket 
sänker energiförbrukningen per kg i detta fall, jämfört mot det andra fallet. !
Utifrån rapportens hypotes förmodas energianvändningen för produktion av livsmedel, i 
de flesta fall, överstiga energivinsten från biogasproduktion tillsammans med undvikt 
energiförbrukning vid undvikt frysning och upptining av livsmedel. De fall som blir 
mest intressanta är därför när produktionen är så energisnål som möjligt. Livsmedel 
med det ursprung som hade lägst energianvändning används därför vid beräkningar i 
denna rapport. !
Enligt ISO (1998:14041) bör uppdelning av energianvändning undvikas genom att 
systemgränserna utvidgas. Carlsson-Kanyama et al. (2003) utvidgade inte systemgrän-
serna för nötkött utan valde endast att undersöka fall med energiuppdelning mellan oli-
ka biprodukter, samt utan någon uppdelning alls. För nötkött används Carlsson-Kanya-
ma et al. (2003) energiberäkning från det fall då uppdelning används. Carlsson-Kanya-
ma et al. (2003) energivärden redovisas i tabell 2. De värden som används vid beräk-
ningar i denna rapport markeras med fet stil.  !
Systemgränserna i bedömningen inkluderade jordbruk, med produktion av krävda in-
satsvaror som gödsel inkluderade: torkning av grödor, förädling, förvaring, samt trans-
port till återförsäljaren. Förvaring, förberedelser och tillagning av livsmedlen i hushål-
len inkluderades också. Systemgränsen exkluderade produktion av kapitalgods som ma-
skiner och byggnader, paketeringsmaterial, avfallshantering, transport från återförsäljare 
till konsumenten samt diskning. I de fall då uppdelning av energianvändning fördelades 
mellan produkter och bi-produkter gjordes uppdelningen utifrån varornas ekonomiska 
värde. Personalrelaterad energianvändning uteslöts från bedömningen. Verkningsgrader 
för energiomvandling inkluderades inte. 
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Tabell 2: Energianvändning för livscykeln för 1 kg av tillagat livsmedel (Carlsson-Kanyama et al. 2003) 

!!!!
!

Livsmedel Energianvändning [MJ/kg]

Nötkött

Sverige, tillagat, ekonomisk uppdelning 26

Centraleuropa, tillagat, utan uppdelning 75

Ris

Utanför Europa, kokat som fyra portioner 6,1

Utanför Europa, kokat som en portion 7,4

Bröd

Lokalt bageri 8,9

Avlägset bageri 9,4

Tomat

Södra Europa, frilandsodlat 5,4

Sverige, växthusodlat 66

Morot

Sverige, frilandsodlat 2,7

Centraleuropa, frilandsodlat 4

Äpple

Sverige, frilandsodlat 3,5

Centraleuropa, frilandsodlat 8,6
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3.2.2. Växthusgasutsläpp från produktion av olika livsmedel 

Livscykelbedömningen från Carlsson-Kanyama et al. (2003) beskriver inte utsläppen av 
växthusgaser. För beräkning av växthusgasutsläpp används därför andra livscykelbe-
dömningar. De LCA som används väljs efter hur väl deras systemgränser stämmer över-
ens med de som Carlsson-Kanyama et al. (2003) använde. I valet av LCA eftersträvas 
det också att hitta bedömningar där den beräknande energianvändningen stämmer över-
ens med den energianvändning som beräknats av Carlsson-Kanyama et al. (2003) (ta-
bell 2). 

!
Tabell 3: Energianvändning och potentiell påverkan på växthuseffekten under en period på 100 år för de 
undersökta livsmedlen, med olika ursprung. 

!

Livsmedel Energianvändning 
[MJ/kg]

Växthusgasutsläpp  
[kg CO2ekv/kg]

Källa

Nötkött Carlsson-Kanyama & 
González 2009

Inhemskt 30

Ris Carlsson-Kanyama & 
González 2009

Inhemskt 1,3

Bröd Braschkat et al. 2003

Inhemskt 8 0,65

Tomat Carlsson-Kanyama 1997

Spanien, frilandsodlat 5 0,8

Sverige, växthusodlat 60 4,2

Morot Carlsson-Kanyama 1997

Sverige, frilandsodlat 2 0,2

Italien, frilandsodlat 4,3 0,5

Äpple Stadig 1997

Sverige, frilandsodlat 1,4 0,1

Frankrike, frilandsodlat 3 0,45
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I brist på en komplett livscykelbedömning som inkluderar alla de livsmedel som analy-
seras i rapporten, och samtidigt lever upp till de ställda kraven, används data från flera 
olika livscykelbedömningar för de olika livsmedlen. När olika växthusgasutsläpp be-
räknats för samma typ av livsmedel, med olika ursprung, väljs det lägre värdet. Detta på 
grund av hypotesen att detta fall blir mest intressant. Värden från olika LCA beskrivs i 
tabell 3. De värden som används i denna rapport markeras med fet stil. !
Systemgränserna i Carlsson-Kanyama och González (2009), där ris och nötkött studera-
des, inkluderade alla steg från primärproduktion fram tills att livsmedlen serverades på 
matbordet. I Braschkat et al. (2003) undersökning av bröd inkluderades odling av grö-
dor, inklusive produktion av insatsvaror, malning, bakning samt transporter. Olika sce-
narier studerades. Det som valdes för denna rapport innebar konventionell odling, mal-
ning i en industriell kvarn och bakning i ett inhemskt bageri. Carlsson-Kanyama (1997) 
undersökte miljöpåverkan orsakad av tomater odlade i svenska växthus och tomater od-
lade på friland i Spanien samt morötter frilandsodlade i Sverige och Italien. I undersök-
ningen inkluderades primärproduktionen, transporter och lagring men inte förpackning-
ar. Miljöpåverkan från äppelproduktion undersöktes av Stadig (1997). Han undersökte 
svenskodlade äpplen, äpplen odlade i Frankrike samt äpplen från Nya Zeeland. Odling, 
lagring och transport fram till butik i Göteborg inkluderades. Produktion av kapitalva-
ror, arbetsmiljö, förpackning samt transport till hemmet uteslöts. De svenska äpplena 
beskrevs i två scenarier. I det ena lagrades äpplena i 20 dagar medan de, i det andra sce-
nariot, lagrades i 105 dagar. Scenariot där äpplena lagrades i 105 dagar användes i den-
na rapport. 

!
3.3. Avfallshantering av livsmedel 

Olika livsmedelsrester som genomgår rötning genererar olika mängder metan per gram 
nedbrytbara fasta ämnen (volatile solids, VS). Den mängd energi som rötning av de oli-
ka livsmedlen kan generera beskrivs i avsnitt 3.3.1. I avsnitt 3.3.2. redovisas vilka redu-
ceringar av växthusgaser som denna energivinst kan leda till. 

!
3.3.1. Energivinst från rötning av olika livsmedel 

Cho et al. (1995) undersökte produktionen av metan för bland annat tillagat kött och 
kokat ris med resultaten 482 ml per g VS respektive 294 ml per g VS. Gunaseelan 
(2004) undersökte potentialen för metanbildning för 54 frukter och grönsaker. I under-
sökningen studerades bland annat två olika typer av tomater. Den ena sortens tomat ge-
nererade en metanmängd på 211 ml per g VS medan den andra sorten genererade 384 
ml metan per g VS.  Även två olika typer av morötter undersöktes av Gunaseelan 
(2004), vilka resulterade i 241 ml metan per g VS respektive 309 ml metan per g VS. 
Menardo och Balsari (2012) undersökte produktionen av metan från bröd och ris. 
Mängden genererad metan, enligt denna undersökning, blev 313 ml per g VS för bröd 
och 381 ml per g VS för ris. 



! ! �25

Tabell 4: Genererad mängd metangas vid rötning av olika livsmedel (Cho et al. 1995; Gunaseelan 2004; 
Menardo  & Balsari 2012; Kafle & Kim 2013) samt mängd genererad metangas som används i denna 
rapport.  

Livsmedel [ml/g VS] Källa

Nötkött

482 Cho et al. 1995

Använt värde 482

Ris

294 Cho et al. 1995

381  Menardo & Balsari 2012

Använt värde 338

Bröd

313 Menardo & Balsari 2012

Använt värde 313

Tomat

211 Gunaseelan 2004

384 Gunaseelan 2004

Använt värde 298

Morot

241 Gunaseelan 2004

309 Gunaseelan 2004

Använt värde 275

Äpple

252 Kafle & Kim 2013

Använt värde 252
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Kafle och Kim (2013) undersökte mängden producerad metan från äppelrester. Deras 
resultat visade en maximal metanmängd på 252 ml per g VS. Värdena som tagits fram 
av Cho et al. (1995), Gunaseelan (2004), Menardo  och Balsari (2012) samt Kafle och 
Kim (2013) används vid beräkningen av genererad mängd metan från anaerob nedbryt-
ning i denna rapport. I de fall då två värden tagits fram för samma typ av livsmedel an-
vänds ett medelvärde. Framtagna samt använda värden redovisas i tabell 4. !
För att få en korrekt beräkning av den genererade metanmängden bör hänsyn tas till hur 
stor procent av de fasta delarna i livsmedlen som är nedbrytbara. En sammanställning 
av flera rapporteringar rörande den nedbrytbara procenten återfinns i Zhang et al. (2007) 
rapport och beskrivs i tabell 5. 

!
Tabell 5: Beräknad mängd nedbrytbar andel av den totala fasta delen i livsmedel sammanställt av Zhang 
et al. (2007). 

!!
Baserat på de värden som sammanställts av Zhang et al. (2007) antas den nedbrytbara 
andelen av den totala fasta massan, eller torrsubstansen, vara 94 %. Då mängden gene-
rerad metan beskrivs för torrsubstansen subtraheras vikten av vattnet i livsmedlen från 
den totala vikten vid uträkningen av mängden genererad metan. !
Berglund och Börjesson (2003) beräknade energiinsatsen som krävs för att utvinna bio-
gas ur hushållsavfall. I det fall då rötning antas ske i en stor, central anläggning som lig-
ger på sådant avstånd att relativt korta transporter krävs beräknade de att 25 % av den 
producerade gasens energiinnehåll krävs som energiinsats.  !
Om energivinsten från att använda rötresterna som gödningsmedel inkluderas resultera-
de detta i en energivinst på 8 % av energiinnehållet i producerad gas. Uppgraderingen 
som krävs för att biogasen ska kunna användas som fordonsbränsle kräver en energiåt-
gång som motsvarar 11 % av biogasens energiinnehåll och kan leda till metanförluster 
upp till 2 %. (Berglund & Börjesson 2003) När Börjesson et al. (2011) skrev sin rapport 

Ursprung VS/TS [%] Land Källa

En matsal 95 Korea Han & Shin 2004

Universitetskafeterian 94 Korea Kwon & Lee 2004

En matsal 94 Korea Shin et al. 2004

En matsal 96 Korea Kim et al. 2004

Blandad kommunalt ursprung 80 Tyskland Nordberg & Edstom 1997

Blandad kommunalt ursprung 90-97 Australien Steffen et al. 1998

Ursprung från frukt- och 
grönsaksmarknad, hushåll och 
juicecenter

89 Indien Rao & Singh 2004
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resulterade den bästa uppgraderingsmetoden i ett metanläckage motsvarande 0,5 % av 
den producerade biogasen. Detta metanläckages används i detta arbete. 

!
3.3.2. Växthusgasreducering vid rötning av olika livsmedel 

Ur energisynpunkt är el- och värmeproduktion det mest gynnsamma alternativet för bi-
ogas eftersom ingen energiförbrukande uppgradering krävs. När växthusgaser studeras 
är fordonsbränsle det mest miljöanpassade alternativet. Av den biogas som produceras i 
Sverige idag används 50 % som bränsle för både lätta och tunga fordon (Lantz 2013). 
Även om biogas idag står för en liten del av energianvändningen i transportsektorn i 
Sverige har användningen inom denna sektor ökat stadigt under de senaste åren (Mag-
nusson 2012). Flera anläggningar som tidigare använde biogas för att producera el och 
värme producerar idag fordonsbränsle av gasen och politiska instrument som skatter 
gynnar en sådan produktion (Lantz 2013). På grund av den ökande användningen av 
biogas för produktion av fordonsbränsle, i kombination med att politiska instrument 
uppmuntrar denna användningsform, används biogas som potentiellt fordonsbränsle i 
denna rapport. 100 MJ biogas antas motsvara 100 MJ bensin eller diesel.  !
Omvandlingen av matavfall till biogas lämpad till fordonsbränsle kräver energi i form 
av till exempel transport, lagring och uppgradering. Energianvändningen resulterar i att 
växthusgaser släpps ut i atmosfären. För att en korrekt beräkning av potentiella miljö-
vinster genom biogasanvändning ska utföras krävs det att dessa utsläpp inkluderas. Bör-
jesson och Lantz (refererat i Lantz 2013) utförde en studie som rörde växthusgasutsläpp 
från biogasanläggningar som använde samrötning. Deras resultat visade att anläggning-
arna i snitt genererade 8,2 g CO2-ekv. per producerad MJ. Inkluderat var transport av 
råmaterial, produktion, uppgradering, distribution, kompression samt transport, lagring 
och spridning av rötresterna som gödningsmedel. Indirekta effekter när handelsgödsel 
ersätts inkluderades också. En av de största orsakerna till växthusgasutsläpp vid produk-
tion av biogas är metanförluster som kan uppstå, framför allt vid uppgraderingen. Dessa 
förluster varierar beroende på uppgraderingsmetod. I Börjesson och Lantz (refererat i 
Lantz 2013) rapport antas dessa förluster orsaka ca 7 g CO2-ekv. per producerad MJ, 
vilket genereras till följd av ett metanläckage motsvarande 1 % av producerad biogas. 
De biogasanläggningar som undersöktes hade ett varierande metanläckage på mellan 
0,7 till 1,4 % av producerad biogas vilket resulterade i metanutsläpp på 6,7 till 9,6 g 
CO2-ekv. per producerad MJ. I denna rapport antas metanläckaget motsvara 0,5 % av 
producerad biogas. Detta antas motsvara ett metanutsläpp på 6,5 g CO2-ekv. per produ-
cerad MJ. I studien (Börjesson & Lantz refererat i Lantz 2013) har författarna använt 
Svensk elmix för beräkningen av växthusgasutsläppen från elanvändningen. Om istället 
Nordisk elmix används leder detta till ett ökat utsläpp på 27 %. I denna rapport används 
Nordisk elmix då detta rekommenderas (Energimyndigheten 2013a). Detta leder till att 
utsläppta växthusgaser från produktion av uppgraderad biogas i denna rapport är 9,0 g 
CO2-ekv. per producerad MJ. 
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3.4. Frysning av livsmedel 

Om livsmedelsrester som genereras fryses in krävs energi vilket orsakar växthusgasut-
släpp. Hur stor energianvändningen är beskrivs i följande avsnitt. Mängden energi som 
förbrukas beror av hur frysen används. Användningen av frysen som tillämpas i detta 
arbete skildras därför också. 

!
3.4.1. Användning av frysen 

Trots att frysen idag ses som en självklar beståndsdel i de flesta hushåll visar Hand och 
Shove (2007) att denna produkt används på väldigt olika sätt i olika hushåll. I denna 
rapport antas frysen användas utifrån den metod som Hand och Shove (2007) beskriver 
där frysen blir ett verktyg som underlättar i vardagen och används som en naturlig del i 
den vardagliga livsmedelshanteringen.  !
Innan frukter och grönsaker placeras i frysen krävs de att de förvälls (Livsmedelsverket 
2013). Energianvändning för att göra detta bör inkluderas vid infrysning av dessa varor. 
Den energi som förbrukas när livsmedlen sköljs i kallt vatten försummas. Energian-
vändningen för att koka livsmedlen förenklas till energianvändningen för att värma upp 
vattnen till 100 °C. Vattenmängden som krävs för att koka 200 g livsmedel uppskattas 
till 0,5 l och antas ha temperaturen 10 °C när uppvärmningen påbörjas. Det tas ingen 
hänsyn till verkningsgrad för uppvärmningen. Energianvändningen beskrivs i ekvation 
(9). 
 !

(9) !
!!
Livsmedelsrester som ska frysas in antas förpackas i fryspåsar. Påsarna antas väga 3 g 
styck och används en gång. Ross och Evans (2003) utförde en livscykelbedömning för 
förpackningen till en frys. Förpackningen utgjordes av plasterna polystyren (EPS) och 
polyten (PE). Ross och Evans (2003) utförde en bedömning för vardera plastsort. I be-
dömningen inkluderades hela livscykeln, från brytning av råvara fram till avfallshante-
ring. Polyten-plasten återvanns inte utan placerades på deponi. Resultatet visade att pro-
duktionen av 1 kg PE-plast krävde 123,6 MJ energi och orsakade växthusgasutsläpp 
som motsvarade 4,66 kg CO2-ekv. Den mesta delen av växthusgasutsläppen orsakades 
vid användning av fossila bränslen och energianvändningen orsakades nästan uteslutan-
de av processenergi och direkt insatt energi. När plasten låg på deponi antogs den inte 
avge någon koldioxid.  !
I Sverige förbrändes 51 % av hushållsavfallet år 2011, medan 1 % placerades på deponi 
(Lantz 2013). Fryspåsarna antas därför förbrännas efter användning. Detta skapar en 
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energiåtervinning. CHEMIK (2013) uppgav att PE-plast har ett värmevärde på 42 MJ 
per kg. Förbränningen av plastpåsarna antas därför generera 42 MJ energi per kg. Växt-
husgasutsläpp orsakade vid förbränning av plasten antas motsvara den potentiella 
minskning av växthusgaser som energin kan skapa, genom utfasning av andra fossila 
bränslen.  !
Utifrån Ross och Evans (2003) beräkningar för energianvändning och växthusgasut-
släpp, med tillägg för energiåtervinning vid förbränning, beräknas energianvändningen 
per påse till 245 kJ och utsläppen av växthusgaser till 14,0 g per påse. En påse antas an-
vända för infrysningen av 200 g livsmedelsrester.   !
Trots att många konsumenter idag använder ett kombinerat kyl- och frysskåp (Energi-
myndigheten 2009) väljs ett fristående frysskåp vid beräkningar i detta arbete. Valet ba-
seras på att energiförbrukningen hos kombinerade kyl- och frysskåp anges för hela skå-
pet. Hur stor andel av energianvändning respektive del står för anges inte. För att beräk-
ningarna i denna rapport ska närma sig frysens verkliga energianvändning väljs därför 
skåp där endast frysens användning beskrivs. Skåpet antas vara av kompressionstyp. Då 
de flesta av de frysar som säljs idag har en energimärkning från A och uppåt väljs ett 
frysskåp ur denna kategori. Electrolux säljer ett fristående frysskåp av modellen 
EUF2947GOX som hör till energiklass A+ (Electrolux). Frysskåpet uppges ha en förva-
ringsvolym på 236 l och en energiförbrukning på 296 kWh per år. Det uppges också ha 
en infrysningskapacitet på 16 kg per dygn. Detta frysskåp används för beräkningar i 
denna rapport. 

!
3.4.2. Infrysning av livsmedel 

Vid beräkningarna i denna rapport antas de livsmedelsrester som ska frysas ha en 
starttemperatur på 25 °C. Den slutgiltiga temperatur, till vilken livsmedlen önskas fry-
sas, har i litteraturen varierat mellan -5 °C, -10 °C och -18 °C. Delgado och Sun (2001) 
drog slutsatsen att -18 °C som sluttemperatur är mest passande för frysta livsmedel då 
kategorin ”frysta livsmedel” definieras som livsmedel med en temperatur under -18 °C 
(Fennema et al. 1973). En sluttemperatur på -18 °C används i denna rapport. !
Fasomvandlingen förenklas till en adiabatisk process i detta arbete och antas ske vid 0 
°C. Latenta smältvärmen beräknas utifrån ekvation (10), vilken beskriver vattens latenta 
smältvärme multiplicerat med livsmedlets vatteninnehåll (Cengel & Ghajar 2010). Vat-
teninnehållet i olika livsmedlen beskrivs i tabell 6. !!
 

(10) !!!!
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Tabell 6: Vatteninnehåll för utvalda livsmedel (Cengel & Ghajar 2010; Rahman 2008). 

!!!
Enligt Rahman (2008) är vatteninnehållet för okokt ris 12 %. När ris kokas ökar vatten-
innehållet. Hanteringen av livsmedelsresterna antas ske efter tillagning varför vattenin-
nehållet efter denna behandling bör användas. Wikström et al. (2013) antog att 180 g 
okokt ris motsvarade 250 g kokat ris. Viktökningen antas endast bero av en vattentill-
försel hos livsmedlet. Vatteninnehållet i kokat ris antas därför vara 37 %. Beräknad la-
tenta smältvärmen för olika livsmedel redovisas i tabell 7. !
Tabell 7: Latent smältvärme för utvalda livsmedel. 

!!
Resultatet framtaget av Tavman et al. (2007) (figur 3) stämmer överens med Rahmans 
(2008) beskrivning av den specifika värmekapaciteten som funktion av temperaturen för 
ett typiskt livsmedel (figur 4). Grafen (figur 3) från Tavman et al. antas därför represen-
tativ för alla livsmedel som används i denna rapport. Den kraftiga förändringen av den 

Livsmedel Vatteninnehåll [%] Källa

Nötkött 67 Cengel & Ghajar 2010

Ris 37 Antaget

Bröd 45 Rahman 2008

Tomat 94 Cengel & Ghajar 2010

Morot 88 Cengel & Ghajar 2010

Äpple 84 Cengel & Ghajar 2010

Livsmedel hif [kJ/kg]

Nötkött 224

Ris 124

Bröd 150

Tomat 314

Morot 294

Äpple 281
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specifika värmekapaciteten som sker när temperaturen sjunker under fryspunkten beror 
av den latenta smältvärmen. Smältprocessen pågår över ett temperaturspann från 0 °C 
fram till -10, -20 °C. I detta arbete förenklas fasomvandlingen till en adiabatisk process. 
Den kraftiga förändringen av den specifika värmekapaciteten som ses i figur 3 inklude-
ras därigenom i termen för den latenta smältvärmen. Förändringen med temperaturen av 
den specifika värmekapaciteten, exklusive den latenta smältvärmen, är relativt liten. 
Specifika värmekapaciteten för livsmedel vid temperaturer under fryspunkten förenklas 
därför till konstanta. Specifika värmekapaciteten för livsmedel vid temperaturer över 
fryspunkten kan förenklas till konstant (Rahman 2008). !
Moraga et al. (2012) undersökte viktminskningen i nötkött vid frysning. Deras resultat 
visade en viktförändring på 1,5 %. Viktförändringen anses vara så liten att den kan för-
summas för beräkningar i denna rapport varför vatteninnehållet förenklas till konstant 
under hela frysprocessen. Detta antagande görs för alla livsmedel.  !
Specifika värmekapaciteten beräknas utifrån Siebels ekvation (Siebel 1892 refererad i 
Rahman 2008) vilka beskrivs i ekvation (11) och (12). Ekvation (11) beskriver specifika 
värmekapaciteten över fryspunkten och ekvation (12) beskriver det samma under frys-
punkten. De beräknade specifika värmekapaciteterna redovisas i tabell 8. !
 !

(11) !
(12) !!!

Tabell 8: Specifika värmekapaciteten, vid konstant tryck, över respektive under fryspunkten för utvalda 
livsmedel. 

Livsmedel CP över fryspunkten  
[kJ/kgK]

CP under fryspunkten  
[kJ/kgK]

Nötkött 3,080 1,679

Ris 2,076 1,302

Bröd 2,344 1,402

Tomat 3,984 2,018

Morot 3,783 1,942

Äpple 3,649 1,892
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COP för Carnotcykeln för frysprocessen beräknas genom ekvation (1) till 5,9. Verklig 
COP motsvarar enligt Petrecca (1993) 40-50 % av Carnotcykelns COP för motsvarande 
cykel. Petrecca (1993) hävdar också att värdet är högre när temperaturen på det kylda 
utrymmet ligger långt under fryspunkten. Eftersom det kylda utrymmet i frysprocessen 
har en temperatur på -18 °C används 50 % Carnotcykelns COP, vilket resulterar i ett 
COP på 3,0. !
Värmen som avges från en frys värmer upp rummet den vistas i. Frysningen av livsme-
del leder således till en energiförbrukning, i form av drift av frysen, men även till en 
energivinst i form av ett minskat behov av uppvärmning av hushållet. När beräkningar 
av frysars energibehov utförs brukar denna uppvärmning motsvara mellan 30-50 % av 
kompressorns arbete (Wikström ). I denna rapport antas 30 % av energin ersätta hushål1 -
lets uppvärmning. Detta ”minskar” frysens energiförbrukning med samma procentenhet. 
Vid beräkning av växthusgaser tas det ingen hänsyn till den minskade uppvärmningen 
som frysningen leder till. Detta eftersom den värme som ersätts antas produceras från 
förnyelsebara källor medan elen som frysen använder orsakar vissa växthusgasutsläpp. 

!
3.4.3. Förvaring av livsmedel i frysen 

Energiförbrukningen i frysskåpet antas vara konstant över tiden och det antas vara kon-
stant fyllt med 16 kg livsmedel. De 200 g livsmedel som ska frysas in motsvarar 1,25 % 
av massan i frysen. Denna procentsats antas vara direkt proportionerlig mot andelen av 
energiförbrukningen som förvaringen av livsmedlet kräver. Förvaringen av de 200 g 
livsmedelsrester som undersöks i denna rapport antas därför kräva 36,5 kJ per dag. När 
värmen som avges till rummet subtraheras resulterar detta i ett energibehov på 25,6 kJ 
per dag. !
Det finns ingen klar gräns för hur länge tillagade livsmedel kan förvaras i kylskåpet, 
men livsmedelsverket (2013) uppger några dagar som tidsspann. Livsmedelsresterna i 
denna studie antas förvaras i frysen under en veckas tid. !
Vid beräkningen av energianvändning för förvaring i frysen tas det ingen hänsyn till att 
den angivna energiförbrukningen från Electrolux inkluderar infrysning av livsmedel.  
Energiförbrukning för infrysning beräknas separat enligt stycke 3.4.2. Detta för att 
energiförbrukning, beräknad utifrån värden angivna av Electrolux, antas motsvara ett 
medelvärde för energiförbrukningen. Påverkan från infrysningen av en specifik livsme-
delsrest inkluderas separat för att undersöka effekten av infrysningen av ett specifikt 
livsmedel. Förbrukad energi för förvaring i frysen antas vara samma för alla olika livs-
medel.   !
Energin som krävs för att driva frysen antas komma från elnätet. Vid beräkningar av 
växthusgasutsläpp används Nordisk elmix. Vid beräkning av växthusgasutsläpp genere-

 Fredrik Wikström Karlstads universitet, intervjuad 20 maj 20141
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rade till följd av användandet av frysen tas det bara hänsyn till den påverkan som elan-
vändningen orsakar. 

!
3.5. Upptining av livsmedel 

När de frysta livsmedelsresterna ska konsumeras krävs det i regel någon form av uppti-
ning. Hur denna upptining genomförs påverkar energianvändningen och växthusgasut-
släppen som hanteringen orsakar. Energianvändning och växthusgasutsläpp orsakade av 
upptining i mikrovågsugn samt upptining i kylskåp beskrivs i följande avsnitt. 

!
3.5.1. Upptining av livsmedel i mikrovågsugn 

Den energi som en mikrovågsugn använder när den arbetar är den effekt mikrovågsug-
nen arbetar på multiplicerat med tiden som den arbetar. Flertalet aktörer på marknaden 
har sammanställt rekommendationer för hur länge, och på vilka effekter, ett specifikt 
livsmedel bör värmas för att en tillfredsställande upptining ska uppnås. Bosch och Sie-
mens har i sina manualer för mikrovågsugnar rekommendationer för hur upptining av 
livsmedel bör genomföras. Rekommendationer från Bosch och Siemens beskrivs i tabell 
9. !
Tabell 9:  Rekommenderad energianvändning för upptining av olika livsmedel enligt Bosch och Siemens, 
samt värden för energianvändning för upptining av olika livsmedel som används i denna rapport. 

!
I de fall då företagen föreslagit olika upptiningsmetoder för olika mängd livsmedel an-
vänds rekommendationen för den mängd som ligger närmast de 200 g som denna rap-
port gör sina uträkningar på. För beräkningar använd medelvärdet av rekommendatio-
nerna från de två företagen. Energin för tomat, morot och äpple tas från generella vär-
den för ”frukt” och ”grönsaker”. Eftersom energibehovet är beroende av vatteninnehål-
let används den högsta effekten på 540 kJ per kg för tomat på grund av dess höga vatte-
ninnehåll. Energibehovet för morot antas vara medelvärdet för ”grönsaker”. På grund av 

Livsmedel Rekommendation enligt 
Bosch [kJ/kg]

Rekommendation enligt 
Siemens [kJ/kg]

Värde som används  
[kJ/kg]

Nötkött 405-702 216-270 459

Ris 191

Bröd 227-281 184-238 233

Tomat 360-540 360 540

Morot 360-540 360 450

Äpple 216-324 252 324
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att äpple och morot har liknande vatteninnehåll anses det rimligt att deras energibehov 
liknar varandra. Då energibehovet som används för morot blir 450 kJ per kg och energi-
behovet för äpple som högst uppgår till 324 kJ per kg används det senare för äpple. En 
rekommendation för upptining av ris hittas inte. På grund av det låga vatteninnehållet i 
ris antas energibehovet för upptining vara lågt. Vatteninnehållet i ris motsvarar 82 % av 
vatteninnehållet i bröd. Energibehovet för upptining av ris uppskattas därför till 82 % av 
energibehovet för upptining av bröd. Vid beräkning av växthusgasutsläpp antas energi-
användningen för att driva mikrovågsugnen utgöras av Nordisk elmix. Endast växthus-
gasutsläpp orsakade av energianvändning tas med vid beräkningen av växthusgasut-
släpp vid användandet av mikrovågsugnen.  

!
3.5.2. Upptining av livsmedel i kylskåp 

Energin som måste överföras till objekten från kylskåpet, för att livsmedlen ska tinas, 
beskrivs i ekvation (6). Kylskåpet antas ha en temperatur på 4 °C och samma COP som 
frysen, det vill säga 3,0. Utifrån dessa värden beräknas energivinsten som uppnås ge-
nom upptining av livsmedel i kylskåp genom ekvation (2).  !
Vid beräkning av minskade växthusgasutsläpp som upptining i kylskåp kan bidra till 
antas energianvändningen för att driva kylskåpet utgöras av Nordisk elmix. De tas en-
dast hänsyn till växthusgasutsläpp orsakade av energianvändningen för kylskåpet.  

!
3.6. Beräkningsmodeller 

För att undersöka hur en livsmedelsrest ska hanteras ställs energibalanser och balanser 
för växthusgasutsläpp upp. Balanserna ställs upp för två olika scenarier där upptining 
utförs på varierande sätt och producerad biogas hanteras olika. 

!
3.6.1. Energibalans 

I energibalansen subtraheras den potentiella energivinsten, från att röta 200 g av ett 
livsmedel, från energianvändningen för att producera 200 g av livsmedlet.  Om denna 
differens är större än energianvändningen för frysning samt upptining av livsmedlet bör  
livsmedelsresten frysas in. Detta scenario beskrivs i ekvation (13). !
 !

(13) !!!!
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Ekvation (13) skrivs om till ekvation (14). 
 !

 (14) !!!
För att skapa en formel som beskriver om en livsmedelsrest bör frysas in eller kasseras 
och användas för produktion av biogas, utvecklas ekvation (14) till ekvation (15). När Y 
är positivt bör livsmedlet frysas för att uppnå den mest energieffektiva hanterings. Är Y 
negativt uppnås denna hantering genom att livsmedlet kasseras och används för produk-
tion av biogas.   ! !

    (15) !!!
När livsmedelsresten tinas genom placering i kylskåp bidrar upptiningen till en energi-
vinst istället för en energiförlust. ”Energibehovet” för denna hantering är därför positivt. 

!
3.6.2. Växthusgasutsläpp 

Ekvation (13) och ekvation (14) ställs upp för utsläppta växthusgaser för produktion, 
frysning och upptining, samt minskningen av växthusgasutsläpp om biogas produceras.  
Detta leder till ekvation (16). Ekvation (16) beskriver hur en livsmedelsrest bör hanteras 
för att minimera växthusgasutsläppen från livsmedelshanteringen. Om Z är positivt bör 
livsmedlet frysas in. Om Z blir negativt bör det kasseras, för produktion av biogas. När 
livsmedlet tinas i kylskåp resulterar detta i en minskad energianvändning och därför 
också minskade växthusgasutsläpp. Växthusgasutsläppen för upptining i kylskåp är där-
för positiva. ! !

(16) !
!!

3.6.3. Scenario ett och scenario två 

Både energibalansen (ekvation (15)) och balansen för växthusgasutsläpp (ekvation (16)) 
ställs upp för två olika scenarier,  scenario ett och två. I scenario ett används den mest 
energieffektiva metoden för att tina livsmedelsresten, vilket är att den placeras i kyl-
skåp. Restprodukten från biogasproduktionen används inte som gödningsmedel.  I sce-
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nario två används den metod som är mest energikrävande för att tina livsmedel, vilket är 
att den placeras i en mikrovågsugn. Resterna från rötning används som gödningsmedel. 

!!
3.7. Känslighetsanalys  

Antaganden som görs i metoden undersöks genom känslighetsanalyser. I analyserna an-
vänds metoden ”en i taget-känslighetsanalys”. De variabler som undersöks är: !
- ursprunget för livsmedlen som ändras till de värden som ursprungligen inte används i 

tabell 2 och 3 
- metanhalt rötningen av livsmedlen genererar som ändras till de värden i tabell 4 som 

ursprungligen inte används  
- energibehov för uppgradering av biogas för fordonsbränsle som ändras till 6 % 
- tillämpning av biogas som ändras till el-värme 
- mängden bensin eller diesel som 100 MJ biogas motsvarar som ändras till 85 MJ 
- förpackning vid infrysning som ändras till ”ingen” 
- tiden livsmedlet förvaras i frysen som ändras till 4 dagar  
- tiden livsmedlet förvaras i frysen som ändras till en månad 
- andelen av innehållet i frysen som livsmedelsresten utgör som ändras till 2,5 % 
- värme som frysen avger till rummet som ändras till 50 % 
!
  I de fall känslighetsanalysen resulterar i teckenbyte för Y eller Z redovisas detta. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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4. Resultat 

Utifrån de antaganden och den metod som beskrivs beräknas energibalansen i ekvation 
(15) och balansen för växthusgasutsläpp i ekvation (16). Beräkningarna genomförs för 
scenario ett och två och besvarar frågorna om vilka livsmedelsrester som bör frysas in 
respektive kasseras, för produktion av biogas, för att livsmedlen ska hanteras som mest 
energieffektivt respektive på så sätt att minst växthusgaser genereras.  

!
4.1. Energibalans-beräkning 

Resultatet visar att rester av nötkött, bröd och tomat bör frysas in för att hanteringen ska 
vara som mest energieffektiv. Ris, morot och äpple bör slängas för att rester från dessa 
livsmedel ska hanteras så energisnålt som möjligt. Resultaten skiljer sig inte mellan de 
olika scenarierna. Oavsett om de frysta livsmedlen tinas i mikrovågsugn eller i kylskåp 
är resultatet giltigt. Det är också giltigt vare sig resterna från biogasproduktionen an-
vänds som gödningsmedel eller ej. Resultatet för energiberäkningen för scenario ett re-
dovisas i tabell 10 och resultatet för energiberäkningen för scenario två redovisas i ta-
bell 11. Ett diagram där energiberäkningen för scenario ett och scenario två för alla 
livsmedel visas redovisas i figur 10. !!
Tabell 10: Energibalansberäkning för scenario ett. 

!!!!!!!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -708 -442 18 4068

Ris 1220 -948 -436 10 -153

Bröd 1780 -767 -437 12 589

Tomat 1080 -80 -635 24 389

Morot 540 -147 -634 23 -218

Äpple 700 -180 -633 22 -91
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!
Tabell 11: Energibalansberäkning för scenario två. 

!!
 

Figur 10: Energibalansberäkning för scenario ett och två.  

!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -798 -442 -92 3869

Ris 1220 -1068 -436 -38 -321

Bröd 1780 -863 -437 -47 433

Tomat 1080 -90 -635 -108 247

Morot 540 -165 -634 -90 -350

Äpple 700 -202 -633 -65 -200
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4.2. Balansberäkning för växthusgasutsläpp 

Resultatet visar att rester av nötkött, ris, bröd och tomat bör frysas in om de ska hanteras 
på det sätt som orsakar lägst växthusgasutsläpp. Morot och äpple bör kasseras, och an-
vändas för produktion av biogas, för att resterna ska hanteras på det sätt som bidrar till 
att minst växthusgaser släpps ut. Resultatet varierar inte mellan scenario ett och scenario 
två. Oavsett hur livsmedlen tinas och om resterna från biogasproduktionen används som 
gödningsmedel eller ej är resultatet giltigt. Balansberäkningen för växthusgasutsläpp för 
scenario ett och två beskrivs i tabell 12 respektive tabell 13. Ett diagram där balansbe-
räkningen för växthusgasutsläpp för både scenario ett och scenario två inkluderas be-
skrivs i figur 11. I figur 12 beskrivs samma diagram men utan nötkött för att resterande 
livsmedel ska kunna studeras bättre. !
Tabell 12: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett. 

!!
Tabell 13: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario två. 

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv.]

Nötkött 6000 -53 -24 0,6 5924

Ris 260 -71 -24 0,4 166

Bröd 130 -57 -24 0,4 49

Tomat 160 -6 -31 0,9 124

Morot 40 -11 -31 0,8 -1

Äpple 20 -13 -31 0,8 -23

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -60 -24 -3,2 5913

Ris 260 -80 -24 -1,3 155

Bröd 130 -65 -24 -1,6 40

Tomat 160 -1 -31 -3,8 119

Morot 40 -12 -31 -3,2 -6

Äpple 20 -15 -31 -2,3 -28
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Figur 11: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett och två. 
 

Figur 12: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett och två när nötkött utesluts. !!!
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5. Känslighetsanalys 

De antaganden som i känslighetsanalyserna visar sig förändra tecknet på Y eller Z redo-
visas i följande avsnitt. Analysen visar att tre antagande som görs förändrar utfallet. 
Dessa antaganden rör vilket ursprung livsmedlen har, i vilken förpackning livsmedels-
resterna fryses in och hur längre resterna förvaras i frysen. Övriga antaganden förändrar 
visserligen värdet på balansberäkningarna, men värdet byter inte tecken vilket innebär 
att känslighetsanalysen förespråkar samma hantering av livsmedelsresterna som resulta-
tet gör. Dessa känslighetsanalyser redovisas därför inte. Ett teckenbyte för Y eller Z re-
dovisas i följande tabeller med att tabellraden är skuggad.  

!
5.1. Livsmedel med annat ursprung  

I resultatberäkningarna används nötkött, ris, bröd, tomat, morot och äpple med de ur-
sprung där produktionen är mest miljöanpassad. Detta innebär i de flesta fall att livs-
medlen produceras i Sverige. För att undersöka hur stor påverkan livsmedlens ursprung 
har på resultatet utförs en känslighetsanalys där livsmedlens ursprung ändras. Istället för  
att använda de ursprung som är mest energisnåla respektive minst växthusgas-genere-
rande väljs ursprung för livsmedlen där långa transporter och energikrävande produk-
tion krävs. Dessa värden återfinns i tabell 2 för energianvändning och tabell 3 för växt-
husgasutsläpp. För de livsmedel i tabell 2 respektive 3 där endast ett ursprung anges an-
vänds samma värden i känslighetsanalysen som för resultatberäkningen. Därför blir ut-
fallen från känslighetsanalysen oförändrade för dessa livsmedel.  !!
5.1.1.  Energiberäkning för livsmedel med annat ursprung 

Känslighetsanalysen visar att livsmedlens ursprung påverkar hur livsmedelsresterna bör 
hanteras. När livsmedlens ursprung förändras bör alla livsmedelsrester frysas in, enligt 
scenario ett. Enligt scenario två bör alla livsmedel utan ris och morot frysas in. Detta 
skiljer sig från utfallet i resultatet i 4.1. där ris, morot och äpple bör kasseras, för pro-
duktion av biogas, både i scenario ett och scenario två. Resultatet för känslighetsanaly-
sen för energiberäkningarna med livsmedel med annat ursprung, för scenario ett och två 
redovisas i tabell 14 respektive tabell 15. 

!
!
!
!
!
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!
Tabell 14: Energibalansberäkning för scenario ett med livsmedel med ett annat ursprung. 

!!!!!
Tabell 15: Energibalansberäkning för scenario två med livsmedel med ett annat ursprung. 

!!
I figur 13 beskrivs energiberäkningen från 4.1. samt för känslighetsanalys med livsme-
del med annat ursprung för scenario ett och två. Alla livsmedel beskrivs. I figur 14 re-
dovisas resultat och känslighetsanalys för scenario ett och två för de livsmedel där utfal-
let förändras i känslighetsanalysen; ris, morot och äpple. Figurerna visar att de ändrade 
förutsättningarna orsakar relativt stora förändringar i utfallet. !!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 15000 -708 -442 18 13868

Ris 1480 -948 -436 10 107

Bröd 1940 -767 -437 12 749

Tomat 13200 -80 -635 24 12509

Morot 800 -147 -634 23 42

Äpple 960 -180 -633 22 169

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 15000 -798 -442 -92 13669

Ris 1480 -1068 -436 -38 -61

Bröd 1940 -863 -437 -47 593

Tomat 13200 -90 -635 -108 12367

Morot 800 -165 -634 -90 -90

Äpple 960 -202 -633 -65 60
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Figur 13: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys med livsmedel med ett annat ursprung för scena-
rio ett och två. 
 

Figur 14: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys för livsmedel med ett annat ursprung för ris mo-
rot och äpple, för scenario ett och två. 
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5.1.2.  Beräkning växthusgasutsläpp för livsmedel med annat ursprung 

När känslighetsanalysen genomförs på balansen för växthusgasutsläpp blir utfallet att 
rester från alla livsmedel bör frysas in framför att kasseras, för produktion av biogas. 
Utfallet blir likadant i både scenario ett och två. Detta är en förändring mot resultatet  i 
4.2. enligt vilket både morot och äpple bör kasseras i både scenario ett och två. Utfallet i 
känslighetsanalysen för livsmedel med annat ursprung, i balansberäkningen för växt-
husgasutsläpp, redovisas i tabellerna i detta avsnitt. Tabell 16 visar utfallet i scenario ett 
och tabell 17 visar utfallet i scenario två. I figur 15 visas resultatet från 4.2. samt utfallet 
i känslighetsanalysen, för både scenario ett och två, för alla livsmedel. !
Tabell 16: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett med livsmedel med ett annat ursprung. 

!!
Tabell 17: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario två med livsmedel med ett annat ursprung. 

!!!

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -53 -24 0,6 5924

Ris 260 -71 -24 0,4 166

Bröd 130 -57 -24 0,4 49

Tomat 840 -6 -31 0,9 804

Morot 100 -11 -31 0,8 59

Äpple 90 -13 -31 0,8 47

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -60 -24 -3,2 5913

Ris 260 -80 -24 -1,3 155

Bröd 130 -65 -24 -1,6 40

Tomat 840 -1 -31 -3,8 799

Morot 100 -12 -31 -3,2 54

Äpple 90 -15 -31 -2,3 42
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Figur 15: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med livsmedel med ett annat 
ursprung för scenario ett och två. 
 

Figur 16: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med livsmedel med ett annat 
ursprung för scenario ett och två, för morot och äpple.  !
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5.2. Frysning ”utan” förpackning 

För att studera vilken påverkan valet av förpackning vid infrysning har genomförs en 
känslighetsanalys där förpackningen som livsmedelsresterna fryses in i analyseras. Istäl-
let för att livsmedlen fryses in i fryspåsar antas resterna frysas in i en annan typ av för-
packning som redan finns i hushållet och som återanvänds genom att diskas. Energian-
vändningen för diskning och produktion av behållaren försummas i denna beräkning. 
Förpackningen antas därför inte kräva någon energi eller generera några växthusgasut-
släpp. Beräkningarna där fryspåsen exkluderas genomförs både för energibalansen och 
balansen för växthusgasutsläpp.  

!
5.2.1.  Energiberäkning för frysning ”utan” förpackning 

När energianvändningen från förpackningen utesluts förändras utfallet på energibalans-
beräkningen. Rester från ris, morot och äpple, som enligt resultatet i 4.1. bör användas 
för biogasproduktion i både scenario ett och två, bör enligt denna känslighetsanalys 
istället fyras in i scenario ett. I scenario två bör ris och morot kasseras, men äpple bör 
även enligt denna beräkning frysas in för att uppnå den mest energieffektiva hantering-
en. Övriga livsmedel bör frysas in i båda scenarierna, vilket resulterar i samma utfall i 
känslighetsanalysen som i resultatet. Utfallet för energibalansberäkningen för denna 
känslighetsanalys, för scenario ett, beskrivs i tabell 18. I tabell 19 redovisas utfallet för 
känslighetsanalysen i scenario två. Analysen visar att vilken förpackning som infrys-
ningen genomförs i påverkar utfallet av energibalansen. Detta syns även i figur 17, där 
både resultatet från 4.1. och känslighetsanalysen, med utesluten förpackning vid infrys-
ning, för scenario ett och två, beskrivs. I figur 18 beskrivs resultat och känslighetsanalys 
för scenario ett och två för de livsmedel där utfallet förändras i känslighetsanalysen. 
Dessa livsmedel är ris, morot och äpple. !!
Tabell 18: Energibalansberäkning för scenario ett med frysning ”utan” förpackning. 

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -708 -197 18 4313

Ris 1220 -948 -191 10 92

Bröd 1780 -767 -192 12 834

Tomat 1080 -80 -390 24 634

Morot 540 -147 -389 23 27

Äpple 700 -180 -388 22 154
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!
Tabell 19: Energibalansberäkning för scenario två med frysning ”utan” förpackning. 

!!!
 
Figur 17: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys med frysning ”utan” förpackning för scenario ett 

och två. !!!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -798 -197 -92 4114

Ris 1220 -1068 -191 -38 -76

Bröd 1780 -863 -192 -47 678

Tomat 1080 -90 -390 -108 492

Morot 540 -165 -389 -90 -105

Äpple 700 -202 -388 -65 45
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Figur 18: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys med frysning ”utan” förpackning för ris, morot 
och äpple, för scenario ett och två. 

!
5.2.2.  Beräkning växthusgasutsläpp för frysning ”utan” förpackning 

Balansberäkningen för växthuseffekten genomförs när utsläppen från förpackningen för 
infrysning utesluts. För att resterna ska hanteras på så sätt att så lite växthusgaser som 
möjligt släpps ut visar denna beräkning att äpple bör kasseras, för produktion av biogas. 
Nötkött, ris, bröd, tomat och morot bör däremot frysas in. Detta skiljer sig mot utfallet i 
resultatet, 4.2., där även morot bör slängas framför att frysas in. Utfallet förändras i 
känslighetsanalysen, jämfört mot resultatet, i både scenario ett och scenario två. När 
livsmedlen fryses in ”utan” förpackning bör alltså alla livsmedel utan äpple frysas in, 
oavsett hur upptiningen genomförs och om resterna från biogasproduktionen används 
som gödningsmedel eller ej. Utfallet i utförd känslighetsanalys på balansberäkningen 
för växthusgasutsläpp redovisas i tabell 20, för scenario ett, och tabell 21, för scenario 
2. !!!!!!
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!
Tabell 20: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett med frysning ”utan” förpackning. 

!!!
Tabell 21: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario två med frysning ”utan” förpackning. 

!
!
I figur 19 redovisas scenario ett och två både i resultatet, 4.2., och i känslighetsanalysen. 
Alla livsmedel inkluderas i denna figur. I figur 20 beskrivs resultat och känslighetsana-
lys för scenario ett och scenario två för morot, vilket är det livsmedel som påverkas av 
förändringen. I denna figur syns det att valet av förpackning som morot fryses in påver-
kar hur rester av morot bör hanteras. !
!!

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -53 -10 0,6 5938

Ris 260 -71 -10 0,4 180

Bröd 130 -57 -10 0,4 63

Tomat 160 -6 -17 0,9 138

Morot 40 -11 -17 0,8 13

Äpple 20 -13 -17 0,8 -9

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -60 -10 -3,2 5927

Ris 260 -80 -10 -1,3 169

Bröd 130 -65 -10 -1,6 54

Tomat 160 -1 -17 -3,8 133

Morot 40 -12 -17 -3,2 8

Äpple 20 -15 -17 -2,3 -14
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 !
Figur 19: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med frysning ”utan” förpack-
ning för scenario ett och två. 
 

Figur 20: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med frysning ”utan” förpack-
ning för scenario ett och två, för morot. 

Vä
xt

hu
sg

as
ba

la
ns

be
rä

kn
in

g 
[g

 C
O

2-
ek

v.]

-7

-4

0

4

7

11

14

Scenario ett                                         Scenario två      
Resultat Känslighetsanalys Resultat Känslighetsanalys

Morot

Vä
xt

hu
sg

as
ba

la
ns

be
rä

kn
in

g 
[g

 C
O

2-
ek

v.]

-1500

0

1500

3000

4500

6000

Nötkött Ris Bröd Tomat Morot Äpple

Scenario ett Scenario ett känslighetsanalys
Scenario två Scenario två känslighetsanalys



! ! �51

5.3. Förvaring i frysen i en månad 

Vilken betydelse tiden livsmedelsresten förvaras i frysen har för resultatet undersöks i 
en känslighetsanalys. Förvaringstiden förändras till en månad istället för 7 dagar i en 
analys som genomförs för både energiberäkningen och beräkningen för växthusgasut-
släpp.  

!
5.3.1.  Energiberäkning för förvaring i frysen i en månad 

Om livsmedelsrester som fryses in förvaras i frysen i en månad visar utfallet från käns-
lighetsanalysen att nötkött bör frysas in, i enlighet med resultatet i 4.1. Förlängd förva-
ring i frysen påverkar därför inte hur detta livsmedel bör hanteras. I resultatet i 4.1. bör 
även bröd och tomat frysas in. Detta skiljer sig från utfallet i känslighetsanalysen. Både 
i scenario ett och två är kassering, för produktion av biogas, den mest energieffektiva 
metoden att hantera dessa livsmedel på. Även ris, morot och äpplen  bör slängas, vilket 
inte skiljer sig från utfallet i resultatet. Utfallet från känslighetsanalysen för scenario ett 
redovisas i tabell 21 och utfallet för känslighetsanalysen för scenario två redovisas i ta-
bell 22. Figur 21 beskriver utfallet i både resultatet, 4.1., och känslighetsanalysen för 
scenario ett och två för alla livsmedel. Figur 22 beskriver både scenario ett och scenario 
två. Att tiden som livsmedlen förvaras i frysen spelar roll för hur livsmedlet bör hanteras 
blir tydligt i dessa figurer. 

!
Tabell 21: Energibalansberäkning för scenario ett med förvaring i frysen i en månad. 

!!!!!!!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -708 -1037 18 3472

Ris 1220 -948 -1031 10 -749

Bröd 1780 -767 -1033 12 -7

Tomat 1080 -80 -1231 24 -206

Morot 540 -147 -1230 23 -814

Äpple 700 -180 -1229 22 -687



! ! �52

Tabell 22: Energibalansberäkning för scenario två med förvaring i frysen i en månad. 

!!!!
 

Figur 21: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys med förvaring i frysen i en månad för scenario 
ett och två. !!!!

Livsmedel Energibehov 
produktion

Energivinst 
biogas

Energibehov 
frysning

Energibehov 
upptining

Y 
[kJ]

Nötkött 5200 -798 -1037 -92 3273

Ris 1220 -1068 -1031 -38 -917

Bröd 1780 -863 -1033 -47 -163

Tomat 1080 -90 -1231 -108 -349

Morot 540 -165 -1230 -90 -945

Äpple 700 -202 -1229 -65 -796
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Figur 22: Energibalansberäkning samt känslighetsanalys med förvaring i frysen i en månad för scenario 
ett och två, för bröd och tomat. 

 !
5.3.2.  Beräkning växthusgasutsläpp för förvaring i frysen i en månad 

Känslighetsanalysen för förvaring i frysen i en månad utförs även på balansberäkningen 
för växthusgasutsläpp. Enligt analysen bör morot och äpple slängas, för produktion av 
biogas, både i scenario ett och två. Denna hantering visar sig vara den hantering som 
orsakar minst utsläpp av växthusgaser. Rester av nötkött, ris, bröd och tomat bör, enligt 
denna analys, frysas in. Utfallet i känslighetsanalysen skiljer sig inte från utfallet i resul-
tatet, 4.2. För scenario ett beskrivs utfallet av känslighetsanalysen i tabell 23. I tabell 24 
beskrivs utfallet för känslighetsanalysen för scenario två. Figur 23 beskriver utfallet i 
både resultatet och känslighetsanalysen för scenario ett och scenario två. I figur 24 be-
skrivs samma utfall för alla livsmedel utan nötkött för att utfallet ska kunna studeras 
närmare. Figurerna visar att tiden livsmedlen förvaras i frysen inte påverkar hur livs-
medlen bör hanteras, när växthusgaser studeras. !!!!!!!
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Tabell 23: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario ett med förvaring i frysen i en månad. !

!!!!
Tabell 24: Balansberäkning för växthusgasutsläpp för scenario två med förvaring i frysen i en månad. 

!!!!!!!!!!!!!!

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -53 -54 0,6 5894

Ris 260 -71 -53 0,4 136

Bröd 130 -57 -53 0,4 20

Tomat 160 -6 -60 0,9 94

Morot 40 -11 -60 0,8 -31

Äpple 20 -13 -60 0,8 -53

Livsmedel CO2ekv 
produktion

CO2ekv 
biogas

CO2ekv 
frysning

CO2ekv 
upptining

Z 
[g CO2ekv]

Nötkött 6000 -60 -54 -3,2 5884

Ris 260 -80 -53 -1,3 125

Bröd 130 -65 -53 -1,6 10

Tomat 160 -1 -60 -3,8 89

Morot 40 -12 -60 -3,2 -36

Äpple 20 -15 -60 -2,3 -58
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Figur 23: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med förvaring i frysen i en må-
nad för scenario ett och två. 

!
Figur 24: Balansberäkning för växthusgasutsläpp samt känslighetsanalys med förvaring i frysen i en må-
nad för scenario ett och två för alla livsmedel utan nötkött. 
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6. Diskussion 

Resultatet visar att den mest miljöanpassade hanteringen av livsmedelsrester från morot 
och äpple är att kassera resterna, för att använda dem för produktion av biogas, istället 
för att frysa in dem. Trots att denna handling leder till att insatser som produktionen 
krävt går förlorade, orsakar denna hantering lägst energiförbrukning och minst växthus-
gasutsläpp eftersom biogasen kan ersätta bensin och diesel. Detta gäller även när upp-
värmningen utförs i en energikrävande mikrovågsugn. Utfallet blir detsamma oavsett 
om resterna från biogasproduktionen används som gödningsmedel eller ej. Den mest 
energieffektiva hanteringen av risrester är att slänga produkten. När växthusgasutsläpp 
studeras visar resultatet däremot att rester av ris bör frysas in. Energiförbrukning och 
växthusgasutsläpp har inte vägts mot varandra. Rester från bröd, tomat och nötkött är 
mer fördelaktiga att frysa in framför att slänga, både för att livsmedelsresten ska hante-
ras på det minst energikrävande sättet och för att hanteringen ska orsaka minst växthus-
gasutsläpp.    

!
6.1. Livsmedel med annat ursprung 

Om förutsättningarna för produktionen av livsmedlen förändras till en mer energikrä-
vande produktion, samt till en produktion som orsakar större växthusgasutsläpp, ändras 
resultaten. Ur energisynpunkt blir frysning det bästa alternativet för rester av ris, morot 
och äpple i scenario ett. Detta till skillnad från utfallet i de ursprungliga resultaten där 
dessa varor bör slängas. Vid de ändrade produktions-förutsättningarna bör äpple frysas 
även i scenario två. När växthusgaser studeras bör morot och äpple frysas i båda scena-
rierna. Resultatet från känslighetsanalysen där livsmedlens ursprung studeras visar att 
rester från vissa livsmedel ibland kan vara fördelaktiga att kassera, framför att frysa, 
även då livsmedlen producerats på ett mer energikrävande sätt. Det visar också att livs-
medlens ursprung påverkar vilken hanteringsmetod av resterna som är att föredra. För 
att bestämma om ett livsmedel bör frysas in eller kasseras, för produktion av biogas, 
krävs det därför att energiförbrukning och växthusgasutsläpp orsakade av livsmedlens 
produktion specificeras. Utan denna information kan frågan om ett livsmedel bör frysas 
in eller kasseras, för produktion av biogas, inte besvaras. 

!
6.2. Frysning ”utan” förpackning 

På grund av det stora energibehov och växthusgasutsläpp som produktionen av fryspå-
sen kräver orsakar bortfallet av påsen förändrade resultat. Rester av ris, morot och äpple 
bör, enligt det ursprungliga resultatet, kasseras. Känslighetsanalysen där förpackningen 
vid infrysning utesluts visar att dessa livsmedelsrester, ur energisynpunkt, bör frysas in i 
scenario ett. I scenario två bör endast äpplen frysas in. Oavsett om livsmedelsresten ti-
nas i mikrovågsugn eller inte, samt om resterna från biogasproduktion används som 
gödningsmedel eller ej, bör äpplen frysas in om en återanvändningsbar behållare an-
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vänds. Detta är en förändring mot utfallet i det ursprungliga resultatet. När känslighets-
analysen genomförs för växthusgas-balansen bör morot frysas in både i scenario ett och 
scenario två. Detta skiljer sig från utfallet i det ursprungliga resultatet enligt vilket de 
bör kasseras i båda fallen. Vilken förpackning som används vid infrysning har alltså stor 
påverkan på resultatet, framför allt ur energisynpunkt. För livsmedel med låg energiför-
brukning kommer val av förpackning vid infrysning spela stor roll för rekommendatio-
ner om frysning eller kassering. Återanvändningsbara behållare ska användas till dessa 
livsmedel om de ska frysas.  

!
6.3. Förvaring i frysen i en månad 

Beteenden vad gäller förvaring i frysen varierar mellan olika hushåll. För att kunna in-
kludera hushåll med andra beteenden än de som antagits genomfördes en känslighetsa-
nalys där livsmedel förvaras både en längre och en kortare tid i skåpet än de 7 dagar 
som ursprungligen använts. När förvaringstiden sänkts till 4 dagar förblir resultatet det 
samma. När tiden förlängs till en månad blir utfallet förändrat. Om livsmedlen kommer 
förvaras i frysen en längre tid bör alla livsmedelsrester, utom nötkött, kasseras istället 
för att frysas ur energisynpunkt. Utfallet på växthusgas-balansen påverkas inte i denna 
analys. Detta eftersom frysen drivs av el som har låga växthusgasutsläpp. Ur energisyn-
punkt är det alltså nödvändigt att veta hur länge ett livsmedel kommer förvaras i frysen 
för att frågan om det ska frysas in  eller kasseras ska kunna besvaras. 

!
6.4. Övriga känslighetsanalys och vidare studier 

Studier där mängden metan som genereras vid anaerob nedbrytning av olika livsmedel 
undersöks hittas endast i några rapporter. Dessa rapporter har i vissa fall mycket olika 
resultat. Till exempel redovisade Gunaseelan (2004) två metanhalter för morötter och 
två metanhalter för tomater. För tomat är det större värdet 82 % högre än det mindre. I 
den känslighetsanalys som genomförs i detta arbete förändras inte utfallet när metanhal-
terna justeras. De livsmedelsrester som, enligt det ursprungliga resultatet, bör frysas re-
spektive kasseras  bör hanteras på samma sätt enligt känslighetsanalysen. Vid vidare 
studier anser jag ändå att metanhalterna bör undersökas djupare.  !
Biogas innehåller ofta en metanhalt på 50-65 % medan biogas producerad från livsme-
del enligt Zhang et al. (2007) hade en metanhalt på 73 %. För att gasen ska kunna an-
vändas som fordonsbränsle kräver den en uppgradering vilket kräver energi motsvaran-
de 11 % av energiinnehållet i den producerade biogasen (Berglund & Börjesson 2003). 
Om denna siffra beräknats för en uppgradering från 50-65 % metan till 97 %, och bio-
gasen i själva verket bara behöver uppgraderas från 73 %, bör detta leda till en minskad 
energiförbrukning på uppåt 50 %, om energianvändningen för uppgraderingen antas 
vara linjär. Detta skulle leda till en ökad energivinst från biogas, som används som for-
donsbränsle, på ca 5 %. I känslighetsanalysen genomförd i denna rapport ändras inte 
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utfallet när denna förändring undersöks, men resultatet förstärks ytterligare för de livs-
medelsrester som bör slängas. Morot ligger och väger mellan frysning och biogaspro-
duktion i det ursprungliga resultatet. Om energivinsten ökas med 5 % för biogasproduk-
tion kommer det, för klimatpåverkan, att vara en klar fördel att kassera morötter framför 
att frysa dem. Fortsatta studier inom området bör undersöka detta djupare.  !
I studien antas 100 MJ biogas kunna ersätta 100 MJ bensin eller diesel. Samma mängd 
energi antas förflytta fordonet samma sträcka. I verkligheten beror detta på motorernas 
verkningsgrader och kan därför skilja mellan olika drivmedel. När en känslighetsanalys 
genomförs där 100 MJ biogas antas motsvara 85 MJ bensin eller diesel förändras inte 
resultatet. Hänsyn till motorernas verkningsgrad kan ändå bli relevant för livsmedel där 
det är osäkert om de i första hand ska frysas eller kasseras och bör studeras vidare.  !
I de rapporter som studeras har inga uppgifter rörande fyllnadsgrad av frysen uppgetts. 
Antagandet att frysen är fylld med 16 kg livsmedel saknar därför belägg. Således saknar 
också antagande att frysens energiförbrukning motsvarar 1,25 % av frysens genomsnitt-
liga energiförbrukning belägg. I syfte att undersöka om utfallet förändras om skåpet an-
tas vara lastat med 8 kg, vilket motsvarar 2,5 % av massan i frysen, genomförs en käns-
lighetsanalys. Analysen visar att detta inte påverkar resultatet. Vidare studier rörande 
fyllnadsgrad av frysskåp bör ändå genomföras för fortsatt forskning. !
De utsläpp av växthusgaser som markanvändning orsakar har helt uteslutits ur denna 
rapport. Om detta är korrekt kan diskuteras. Markanvändning kan leda till stora utsläpp 
av dessa gaser, men bedömningen av dessa innefattar stora osäkerheter (Garnett 2011). 
Markanvändning har uteslutits på grund av dessa svårigheter men för att, på ett korrekt 
sätt, beräkna de utsläpp som produktionen av livsmedel orsakar bör det inkluderas. Vi-
dare studier rörande markanvändningens utsläpp av växthusgaser bör därför genomfö-
ras. !
Värme som avges från frysen till rummet den står i ses som en vinst för hushållen. Det 
finns även fall där värmeöverföringen snarare är en börda. Om frysen står i ett hushåll 
som behöver kylas, istället för värmas, leder värmetillskottet från frysen till en ökad 
energiförbrukning i form av ett ökat behov av kylning. Klimatet i det land där frysen 
vistas spelar därför roll när studien genomförs och hänsyn bör tas till detta. !
För att, vid beskrivningen av energiförbrukning, inkludera hela processen för energin, 
från utvinning fram till nyttiggjord energitjänst, används ibland faktorer för att vikta 
energin. Energin beskrivs i primärenergi och metoden innebär att hänsyn tas till verk-
ningsgrader för omvandlingar längs energins livscykel. I använd livscykelbedömning 
för energianvändning viktas inte olika energislag. Därför används inte heller denna me-
tod vid resterande beräkningar. Detta kan vara en brist i arbetet. !
Parametrarna växthusgasutsläpp och energianvändning hanteras separat. För att kunna 
besvara vilken hanteringsmetod av livsmedelsrester som är mest miljöanpassad bör des-
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sa parametrar vägas mot varandra. För att kunna besvara vilken hantering som är mest 
miljöanpassad bör studien också inkludera fler parametrar än vad som inkluderats. Pa-
rametrar som sedan också bör vägas mot varandra. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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7. Slutsats 

Studien visar att nötkött alltid ska frysas in, oavsett om livsmedelsresterna ska hanteras 
på det mest energieffektiva sättet eller på det sätt som orsakar minst växthusgasutsläpp. 
För övriga livsmedel finns inte något entydigt svar på hur resterna ska hanteras för att 
den mest miljöanpassade hanteringsmetoden ska uppnås. För alla de övriga livsmedlen 
som undersökts: ris, bröd, tomat äpple och morot, varierar utfallet utifrån livsmedlens 
ursprung och konsumentens beteende rörande användning av frysen. För livsmedel med 
låga energiförbrukningar och låga växthusgasutsläpp kan det vara miljömässigt fördel-
aktigt att kassera livsmedlen, för produktion av biogas. Morot och äpple hör till dessa 
livsmedel. Det finns omständigheter som gör att det är mer energieffektivt, och orsakar 
lägre växthusgasutsläpp, att kassera även andra livsmedel för produktion av biogas 
framför att frysa dem.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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