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Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor

Källa: Naturvårdsverkens rapport Konsumtionens klimatpåverkan, november 2008.

 
 

Konsumtionen står för cirka 15 procent av de totala växthusgasutsläppen 

Svenskarnas konsumtion/shopping står för cirka 10 miljoner ton växthusgaser, vilket motsvarar drygt 
1 ton växthusgaser per person och år. 
Till konsumtion räknas inköp av kläder och skor samt IT-utrustning som datorer, telefoner och TV-
apparater. Även skötsel av husdjur ingår. Kläder är den klart största posten och skor den näst största.  
 
Maten står för 25 procent av de totala växthusgasutsläppen 
Den svenska matkonsumtionen genererar cirka 20 miljoner ton växthusgaser. Detta motsvarar i snitt 
drygt 2 ton växthusgaser per person och år. Till begreppet mat räknas alla utsläpp som orsakas av att 
maten kommer till butiken. De utsläpp av växthusgaser som kommer från livsmedelproduktionen är, 
förutom koldioxid, även metangas och lustgas. Kött står för den största delen inom matsektorn. 
Mejeriprodukter, som mjölk, smör och ost, är också utsläppstunga, eftersom de är animaliska 
produkter. Det är fodret till djuren och alla andra utsläpp i samband med djurhållning som gör 
utsläppen höga. Vi slänger cirka 25-30 procent av den mat som vi köper hem. Det innebär onödigt 
utsläpp motsvarande vad 700 000 svenska bilar släpper ut på ett år.  



 

Hållbar 

nivå
Mat- och konsumtionssektorn i Karlstad bidrar totalt med 255 500 

ton växthusgaser per år, vilket innebär att varje Karlstadsbo släpper 

ut 3 ton

Källa: RUS, Regional utsläppsstatistik 2008
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I Karlstad kommer cirka 35 procent av utsläppen av växthusgaser från mat- och konsumtionssektorn 
(gröna och ljusblå fälten i diagrammet) I mat- och konsumtionssektorn ingår också växthusgaser från 
jordbruk, avfall och avlopp.  Totalt innebär detta runt 255 500 ton per år, vilket motsvarar 3 ton per 
person. 
 
Konsumtionen i Karlstad 
Handeln i Karlstad ligger högt över snittet i jämförbara kommuner. Det är speciellt 
sällanköpsvaruhandeln, som år 2008 stod för 62 % av den totala handeln, som ökat de senaste åren, 
och det beror troligen på följande faktorer: 
- MittiCity öppnade 2006 
- Bergvikshandeln har gått fortsatt bra 
- Töcksfors köpcentrum öppnade 2005 och Norgehandeln satte fart, vilket gett spin off-effekter inåt 
landet 
- IKEA öppnade 2007 
 
Den höga siffran för handeln i Karlstad kan förklaras med att det är många personer som inte bor inom 
kommunen som shoppar i Karlstad.. 

 



 

Matkonsumtion – vad kan jag göra för att 
minska klimatpåverkan?

• Minska köttkonsumtionen – välj mer vegetariskt

• Välj mat efter säsong

• Välj närproducerat

• Välj ekologiskt

• Minska svinnet – köp lagom mycket mat

• Köp Fairtrade-certifierade livsmedel

 
 

En fjärdedel av våra koldioxidutsläpp kommer från mat 

Det spelar stor roll vilken mat vi konsumerar. Här är några saker som spelar stor roll när det gäller att 
minska vår klimatpåverkan:   
 
1. Välj mer vegetarisk kost 
Den globala köttproduktionen bidrar mycket till jordens växthusgasutsläpp. I Sverige konsumerar vi 
stora mängder kött. Byt ut någon kötträtt i veckan mot vegetarisk mat. Baljväxter, som är bra 
proteinkällor, kan vara ett bra alternativ till kött. Det går åt 10-20 gånger mer energi för att producera 
animaliska produkter jämfört med vegetabiliska. 
 
2. Välj säsongsanpassade livsmedel 
Anpassa dina matinköp efter årstid. Då får du mat av hög kvalitet och till låga priser. Under 
vinterhalvåret är det bättre att välja mer vitkål, morötter och potatis, som kan lagras, än tomater, 
isbergssallad och gurka, som kräver växthus och ofta långa transporter. 
 
3. Välj mer närproducerade livsmedel 
I Karlstadstrakten finns flera producenter av både grönsaker och kött. Maten behöver inte transporteras 
så långt. Köp inte flaskvatten. I Karlstad har vi ett fantastiskt gott kranvatten. Drick det i stället.  
 
4. Välj ekologiskt producerade livsmedel 
Generellt bidrar ekologisk odling till mindre växthusgasutsläpp. Ekologiska livsmedel är ofta mer 
smakrika och forskning har också visat att de är nyttigare. Man använder inte heller kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel.  
 
5. Minska svinnet - köp lagom med mat  
Köp bara det du behöver och handla inte fler varor bara för att det blir billigare om du inte säkert vet 
att du kommer att äta upp det. Tänk på att alla ”bäst före”-datum är satta med god marginal.  
 
6. Köp Fairtrademärkta produkter 
Genom att välja Fairtrade (Rättvisemärkt) och rättvist handlade produkter bidrar du till att producenter 
i utvecklingsländer får bättre ekonomiska villkor. Karlstad diplomerades till Fairtrade City i februari 
2008. Det innebär att kommunen vill ta ansvar för de konsekvenser för befolkningen i 
utvecklingsländer som vår konsumtion medför. 
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Miljömärkningar som är bra att lära sig 

 
1. EU-ekologiskt  
Livsmedel, fröer, foder och planteringsjord. 
Varken kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer (GMO) får 
användas. 
 
2. KRAV  
Livsmedel, utsäde, jord, textilier, växtskyddsmedel med mera.  
KRAV är märkningen för ekologisk mat. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller 
genomodifierade organismer(GMO) får inte användas.  
 
3. Fairtrade (Rättvisemärkt) 
Livsmedel som bananer, kaffe, te, kakao samt blommor, fotbollar, textilier etc. som är 
producerade i utvecklingsländer. 
Fairtrade är en etisk märkning som grundar sig på respekt för mänskliga rättigheter och bidrar till att 
odlare och anställda i utvecklingsländer får bättre arbets- och levnadsvillkor. 
 
4. Bra Miljöval – Falken (Naturskyddsföreningen)  
Varor och tjänster 
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen märkning och är den miljömärkning som ställer tuffast 
krav på sina produkter och tjänster. 
 
5. Svanen  
65 olika produktgrupper som t.ex. kontorspapper, rengöringsmedel och textilier. 
Svanen är Nordens officiella miljömärkning och granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela 
livscykeln från råvara till avfall.  
 
6. EU Ecolabel  
Målarfärg, textilier, rengöringsmedel 
EU Ecolabel (tidigare EU-Blomman)är EU:s officiella miljömärke. EU Ecolabel fungerar på samma 
sätt som Svanen. 
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Andra viktiga miljömärkningar 

Detta är märkningar som kan vara bra att ha lite kunskap om: 
 
7. MSC (Marine Stewardship Council)  
Fisk och skaldjur 
En oberoende, global organisation som arbetar med att minska problemet med överfiskning. 
Organisationens blå märkning är garantin för att produkten kommer från ett hållbart fiske.  
 
8. EU:s energimärkning A-G  
Kylar, frysar, tvättmaskiner, torktumlare, kombinerade tvätt- och torkmaskiner, ugnar och 
diskmaskiner. Nu energimärks även ljuskällor och TV-apparater. 
EU:s energimärkning talar om hur energisnål vitvaran är. A är låg förbrukning och G är hög. Skalan 
har utökats med tre nya klasser, A+, A++ och A+++, där den sistnämnda är den mest klimateffektiva.  
 
9. TCO-märkning  
Datorer, bildskärmar, mobiltelefoner 
TCO-märkningen ställer krav på låg energiförbrukning, minimal användning av giftiga 
flamskyddsmedel och tungmetaller och på anpassning till återanvändning på IT-produkter. 
 
10. FSC (Forest Stewardship Council)  
Byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker 
En ideellt oberoende organisation som utvecklat kriterier för ett hållbart skogsbruk – trä, papper, 
byggmaterial, trämöbler. Märkningen visar att produkten innehåller skogsråvara från skogar som 
brukas på ett hållbart sätt.  
 
11. GOTS (Global Organic Textile Standard)  
Textil, kläder 
GOTS är en ny internationell certifiering för ekologisk textiltillverkning. Idag finns det dock flera 
olika miljömärkningar ute i klädbutikerna, vilket gör många konsumenter förvirrade.  



 

Hur sorterar vi i Sverige – Karlstad?

 
 

Sverige 
Trots att vi återvinner alltmer så ökar mängderna avfall hela tiden pga våra konsumtionsmönster. 2010 
minskade dock mängden hushållsavfall i Sverige för andra året i rad. Orsaken till detta kan vara 
lågkonjunkturen med minskad köpkraft och osäkerhet men det kan förhoppningsvis också bero på 
ökad medvetenhet. Cirka hälften av hushållsavfallet går till material- och biologisk återvinning. 
 
En stor del av avfallet går till förbränning och blir fjärrvärme. Det är allt vanligare att matavfallet 
återvinns, 20 procent av landets kommuner erbjuder utsortering av matavfall, bland annat Karlstad. 
 
En ny studie på framtida avfallsmängder visar att en kraftig ökning, uppåt 50 procent, av 
avfallsmängder förutspås fram till 2030 om inte kraftfulla styrmedel sätts in. 
 
Karlstad 
I Karlstad har den totala mängden hushållsavfall minskat för andra året i rad och uppgår nu till 518 
kg/invånare år 2010.  
 
I Karlstad materialåtervinns 34 procent av hushållsavfallet. En stor del av matavfall går till biologisk 
återvinning. Dock innehåller hushållens soppåse i Karlstad fortfarande en tredjedel förpackningar och 
tidningar som inte sorteras ut. Där kan vi bli mycket bättre! Det farliga avfallet i soppåsen har dock 
minskat. 
 
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. 



 

Konsumtion - avfall

• Medveten konsumtion

- avfallsminimering

• Återanvändning

• Återvinning

• Energiutvinning

• Deponering

 
 

Avfallshantering 
Vi behöver minska avfallsmängderna och låta avfallet ingå i ett kretslopp av återanvändning och 
återvinning. Följande avfallshierarki/prioritering kan vara en hjälp på traven: 
 
Medveten konsumtion – avfallsminimering 
Den viktigaste åtgärden för att minska avfallet är att bli en medveten konsument! Börja med att tänka 
till innan du köper något – behöver du verkligen varan? Går den att återvinna? 
Återanvändning  
Går det att köpa begagnat i stället för nytt? Kan någon annan få bruk av det jag inte längre behöver? 
Återvinning 
Det är viktigt att källsortera i så många fraktioner som möjligt. Klimatvinsten jämfört med att tillverka 
ny råvara är mycket stor. 
Återvinningsstationer (ÅVS) 
Karlstad har ett trettiotal ÅVS för förpackningar och tidningar runt om i kommunen. ÅVS är 
obemannade, har öppet dygnet runt och är endast för privatpersoner. Verksamheter och företag måste 
åka till Djupdalens ÅVC eller beställa hämtning av ett godkänt återvinningsföretag. 
Återvinningscentraler (ÅVC) – 6 stycken i Karlstad 
ÅVC är bemannade och har öppet dagtid. Här kan man lämna det som inte hämtas av renhållningen. I 
Karlstad har vi 6 st ÅVC: Heden, I2, Väse, Molkom, Vålberg, Djupdalen. Det är endast på Djupdalens 
ÅVC som företag kan lämna avfall till återvinning. 
Energiutvinning  
Det som inte kan materialåtervinnas, men är brännbart, kan energiutvinnas och användas till 
exempelvis fjärrvärme. I Karlstad sker detta på kraftvärmeverket på Heden. 
Deponi 
Här hamnar det som varken går att återvinna eller bränna. Denna fraktion ska minskas så mycket som 
möjligt. Karlstads deponi ligger vid Djupdalen. 
 
Mer information: 
Kasta Rätt – applikation till din mobil, som informerar om hur och var du ska sortera ditt avfall. 
Karlstad.se – Karlstads kommuns hemsida, där du under ”Miljö, boende och trafik” kan hitta 
information om källsortering och återvinning, bl a sökfunktionen A-Ö. 
Karlstadsenergi.se – Karlstad Energis hemsida, där du kan hitta information om renhållningstaxor, 
öppettider på ÅVC mm. 
 


