
 

 

FAKTABLAD, tema 5 - Mat och konsumtion 

 

Våra konsumtionsvanor idag 

I Sverige har vi mycket pengar att röra oss med och det har lett till att konsumtionen nått nya 

rekordnivåer varje år. Det leder till ett växande avfallsberg.  15 procent av växthusgasutsläppen 

kommer från vår konsumtion. Hit räknas både det vi köper privat och offentliga inköp. Utsläppen av 

växthusgaser från offentlig konsumtion uppskattas till drygt 15 miljarder ton, vilket är knappt två ton 

per person i Sverige (år 2003).  
 

Våra matvanor idag 

Maten står för en fjärdedel av växthusgasutsläppen och i Sverige äter vi cirka 85 kg kött per person 

och år. Näringsmässigt skulle vi klara oss med betydligt mindre. Om vi ska kunna fortsätta hålla våra 

landskap öppna, genom betande kor och får, kan vi endast äta en fjärdedel av det vi konsumerar idag. 

Kyckling- och grisproduktion är mindre energikrävande än nötproduktion, eftersom det inte genererar 

lika mycket koldioxidutsläpp. Men eftersom kyckling och gris inte betar utför de heller inte samma 

ekosystemtjänster (det vill säga, bidrar till öppna landskap).  

Livsmedelsproduktionens utsläpp av växthusgaser består förutom av koldioxid, även av metan- och 

lustgas, som ger mycket starkare växthuseffekt.  
 

Medveten konsumtion är mer klimatvänligt 

Vi slänger mellan 20 och 30 procent av den mat vi handlar. Orsaken är bland annat att vi köper hem 

för stora mängder färskvaror på en gång och förvarar och hanterar maten på fel sätt. Flera olika studier 

visar att av all mat som slängs skulle cirka 60 procent gått att äta. Om hela Sveriges befolkning skulle 

äta lagom mycket, sluta slänga livsmedel och istället återvinna skulle växthusgasutsläppen från 

konsumtionen minska med cirka sex procent.  
 

Miljömärkningar vägleder oss att göra miljövänliga inköp 

Som hjälp för såväl enskilda konsumenter som offentlig förvaltning finns ett flertal miljömärkningar. 

Märkningarna garanterar att en produkt uppfyller specifika krav. 

 

Vårt avfall idag 

Varje Karlstadsbo slänger i snitt 518 kg avfall per år. Trots att vi i Karlstad minskat vår avfallsmängd 

för tredje året i rad ligger vi lite över det svenska genomsnittet som är 463 kg per år. Totalt 177 kg 

avfall per invånare samlas in till återvinningscentraler, återvinningsstationer och som utsorterat 

matavfall. Eftersom kommunen har som mål att samla in 260 kg avfall per invånare har vi en bit kvar 

till målet.  
 

Gör det här för att minska vårt avfall 

Kopplingen mellan konsumtion och mängden avfall är tydlig. Minskad konsumtion ger mindre avfall. 

Forskning visar att växthusgasutsläppen kan minska med 300 000 ton per år om mängden 

hushållsavfall i Sverige blir drygt fem procent lägre. Det är lika mycket som de årliga utsläppen av 

växthusgaser från en medelstor svensk kommun. Mycket energi kan sparas genom att återvinna 

material, det gäller till exempel tidningar och förpackningar. Genom att återvinna exempelvis 

aluminium kan 95 procents energi sparas.  Regeringens miljömål är att minst 35 procent av allt 

matavfall i Sverige ska behandlas biologiskt. I Karlstad har vi börjat sortera ut matavfallet ur våra 

sopor och målet är att samla in 80 procent. Av matavfallet produceras sedan fordonsgas och av 

restprodukten får vi ett utmärkt gödningsmedel. På det viset blir kretsloppet slutet! 



Avfallsmål för Karlstad 
Miljö- och klimatstrategin är det samlade styrdokumentet inom miljöområdet och antogs av 

kommunfullmäktige i september 2011. Det finns två viktiga avfallsmål för Karlstad i det dokumentet: 

1. Den totala mängden hushållsavfall per person ska inte öka från år 2010 till år 2020. 

2. Minst 40 procent av allt hushållsavfall i Karlstad ska materialåtervinnas eller behandlas biologiskt 

år 2015 och minst 45 procent år 2020. 

 

Målen kan uppnås genom ändrade konsumtionsmönster och ökad miljömedvetenhet hos 

kommuninvånarna samt genom att fler hushåll sorterar ut mer matavfall och fler förpackningar för 

återvinning. 


