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Sammanfattning

Det finns flera möjliga sätt att angripa utsläppsminskningar av växthusgaser
på. Produktionen av energi, varor och tjänster behöver ställas om till att
bli fossilfri, men det kan skyndas på genom att påverka konsumtionens
sammansättning. Produktion och konsumtion är två sidor av samma mynt.
Åtgärder som ändrar konsumtionen sänker utsläppen här och nu samt jagar
på produktionsomställningen genom att aktörer och sektorer med låga
utsläpp vinner marknadsandelar.
Denna rapport har fokus på de delar av utsläppen som inte redan är målsatta och ingår i den
klimatpolitiska handlingsplanen. Därför berörs exempelvis inte inrikes transporter.
Sverige har stora möjligheter att genom inhemska åtgärder påverka den klimatpåverkan vår
konsumtion ger upphov till i andra länder. Ett konsumtionsperspektiv skyndar även på
utsläppsminskningarna inom Sverige. Denna rapport har utgångspunkten att Sverige ska
genomföra de åtgärder som är möjliga från politiskt håll inom dagens system, och se till att
inte lågt hängande frukter lämnas på trädet. Ibland hörs röster som är rädda för att mål för
minskade konsumtionsutsläpp innebär att strypa internationell handel, men inga sådana
förslag läggs fram i denna rapport.
Konsumtionsutsläppen kan minska på många sätt, och för framgångsrikt att sänka dem
krävs både mål och styrmedel. I denna rapport föreslår vi ett övergripande nettonollmål för
konsumtionsutsläppen, sex sektorsmål, samt en rad styrmedel för att påverka utsläppen
inom dessa sektorer samt de utsläpp som faller utanför dem.
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Sverige har både ett ansvar
och en möjlighet att minska våra
konsumtionsutsläpp och det finns många
relativt enkla åtgärder som ännu
inte är genomförda.
–

Genom att ett nettonollmål för konsumtionsutsläppen sätts skapas en gemensam
vision och målbild för hållbar konsumtion där individer, företag och offentlig sektor
arbetar för att nå målen.

–

Genom att offentlig sektor sätter mål för att minska sina utsläpp, väljer leverantörer
och material med låga utsläpp, byter ut sin fordonsflotta till att bli fossilfri och vidtar
andra åtgärder kan offentliga konsumtionsutsläpp minska med 50 procent till 2030 och
85 procent till 2045.

–

Genom att gränsvärden för utsläpp sätts för nya byggnader, och krav på koldioxidfria
material ställs av Trafikverket för infrastruktur kan den omfattande klimatpåverkan från
nybyggnation och infrastruktur minska med 85 procent till 2045.

–

Genom att sätta mål om 100 procent kvotplikt på bio och elektrobränslen för flyget, höja
flygskatten och momsbelägga flygresor kan utsläppen från flyget minska radikalt.

–

Genom att sjöfartens transporter inkluderas i EU ETS kan dessa regleras och fås att
minska. Minskade utsläpp från flyg och sjöfart möjliggörs också genom att stöd ges till
inhemsk produktion av fossilfria bränslen.

–

Genom att främja utvecklandet och konsumtionen av alternativa proteinkällor, och
genom att premiera animaliska livsmedel med hög djurvälfärd kan utsläppen från
livsmedelskonsumtionen minska.

–

Genom att svenska större företag åläggs att rapportera sina utsläpp och ges morötter
att sätta mål kan näringslivets omställning påskyndas.

–

Genom att en rad andra styrmedel som syftar till att göra konsumtionen mer hållbar kan
utsläppen minska ytterligare. Exempel på sådana är att stimulera delningsekonomi,
ökade garantitider, sänkt moms på tjänster, krav på tillverkare att sälja energisnålare
och reparerbara produkter, produktpass som visar klimatpåverkan och införa kvotplikt
på återvunna och hållbara material.

Sverige har både ett ansvar och en möjlighet att minska våra konsumtionsutsläpp och det
finns många relativt enkla åtgärder som ännu inte är genomförda. Att sätta mål och implementera styrmedel är första steget för att adressera konsumtionens klimatpåverkan och
skapa hållbar svensk konsumtion.
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1. Bakgrund

Det finns flera sätt att mäta klimatpåverkan från ett land. Det vanligaste är
att summera alla utsläpp som sker inom landet. Dessa kallas de territoriella
utsläppen och innefattar alla fossila bränslen och avfall som förbränns,
utsläpp från jordbrukssektorn och förändrad landanvändning med mera.
Produktionsbaserade utsläpp omfattar utsläpp från svenska aktörer både utanför och innanför Sveriges gränser och inkluderar även det bränsle fartyg och flygplan tankar i Sverige,
men som framförallt släpps ut utanför landet.
Konsumtionsbaserade utsläpp mäter den klimatpåverkan som svensk konsumtion orsakar i
Sverige och andra länder. Produkter och tjänster som exporteras från Sverige räknas bort.
Statistiken beräknas med hjälp av nationalräkenskaperna och internationella databaser på
hur mycket utsläpp olika produkter genererar i olika länder. Utsläppen från i andra länder är
framräknade med hjälp av en modell, medan konsumtionsutsläpp i Sverige bygger på nationell statistik. Svenska konsumtionsutsläpp är cirka 80 procent högre än de territoriella
utsläppen och ligger på cirka 9 ton per capita.

En översikt av Sveriges utsläpp.

Källa: Naturvårdsverket
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1.1 ÖVERSIKT AV STATISTIKEN
Klimatpåverkan från svensk konsumtion är numera en del av miljöräkenskaperna och en del
av den officiella statistiken. SCB är ansvarig myndighet och Naturvårdsverket presenterar
och förklarar siffrorna.
Top-down

Den övergripande nationella statistiken är så kallad top-down statistik och tas fram med
hjälp av nationalräkenskaperna och en internationella databas med emissionsfaktorer för
olika produkter i olika länder vi handlar med. En modell körs sedan för att få fram statistiken.
Modellerna förbättras kontinuerligt och en ny modell togs fram som en del av PRINCE-projektet
som slutredovisades 2018. Jämförelsestudier har visat att olika modeller för att beräkna
konsumtionsutsläppen ger liknande resultat och att de svenska ansträngningarna står sig
bra. Statistiken har dock flera års eftersläpningar och kan även uppdateras retroaktivt
vilket har skett flera gånger. Det som skapar störst plötsliga förändringar i statistiken är när
de databaser med emissionsfaktorer som används uppdateras. Den övergripande statistiken
är bland annat därför inte lämplig för att analysera skillnader mellan enskilda år, utan bör
användas för att följa långsiktiga trender och ge en ungefärlig uppskattning av volymen på
utsläppen.
Bottom-up

Statistik på konsumtionsutsläpp kan dock också tas fram bottom-up. Till exempel genom
livscykelanalyser. En enskild kommun eller företag kan exempelvis göra detta för sin egen
verksamhet baserat på sina utgifter och inköp. Det kan också göras för sektorer, som livsmedelsutsläppen eller utsläpp från nybyggnation och infrastruktur. Dessa utsläpp kan dock
inte slås ihop för att ge en siffra för hela Sverige då viss dubbelräkning skulle ske. Bottom-up
beräkningar är dock mer exakta, och kan användas för att följa upp effekten av policyåtgärder.
Denna rapport har fokus på de delar av
utsläppen som inte redan är målsatta och
ingår i den klimatpolitiska handlingsplanen.
Därför berörs exempelvis inte inrikes
transporter.
Hur kan utsläppen kategoriseras?

Till vänster redovisas den kategorisering
som SCB och Naturvårdsverket gör av
konsumtionsutsläppen. Enligt denna står
hushållen för cirka 60 procent av
konsumtionens klimatpåverkan uppdelat i
storleksordning på transporter, livsmedel,
boende och övrigt. Offentlig konsumtion
står för cirka 11 procent och investeringar
för resten.
Källa: Naturvårdsverket. Avser 2019.
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/
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Statistiken kan vara svårförstådd. Exempelvis kategoriseras en stor del av utsläppen som
“investeringar”. I siffrorna för 2019 kategoriseras nästan en tredjedel (27,5 procent) till privata
och offentliga investeringar. I investeringar ingår exempelvis all nybyggnation, infrastruktur,
köp av arbetsmaskiner och inventarier och annat som inte direktavskrivs. Dessa utsläpp skulle
kunna fördelas ut på respektive annan kategori. Exempelvis nybyggnation på boendekonsumtion, arbetsmaskiner på en bilfabrik till utsläpp från inköp av bilar osv. Presenterad på detta vis
ger inte en sektorindelning av konsumtionsutsläppen en god vägledning om var konsumtionsutsläppen är som störst.
I forskningsprojektet PRINCE, vars resultat ligger till grund för SCBs statistik, gjordes en annan fördelning av datan och redovisade den på en större andel kategorier där investeringsutsläpp var fördelade på de olika produktgrupperna.

Källa: PRINCE. Avser 2014.
https://www.prince-project.se/results-visualization-hotspot-product-groups-of-swedens-consumption-footprint/

I denna uppställning kan man se att den största kategorin är byggande och infrastruktur som
består helt av investeringsutsläpp. Näst störst är direkta utsläpp från hushåll vilket nästan
uteslutande består av bensin och diesel i privata transporter. Livsmedelsutsläppen kommer
som tredje kategori och utsläpp från elektricitet och uppvärmning på plats fem. På plats fyra
kommer utsläpp från raffineringen och utvinningen av de fossila bränslen vi förbränner i
Sverige. En viktig insikt är att minskade direkta utsläpp från transportsektorn i Sverige även
leder till minskade konsumtionsutsläpp från produktionsfasen av fossila bränslen.
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En viktig insikt är att minskade
direkta utsläpp från transportsektorn
i Sverige även leder till minskade
konsumtionsutsläpp från
produktionsfasen av fossila bränslen.

I denna statistik, samt den som Naturvårdsverket redovisar är utsläppen från flygresor
underskattade då statistiken baseras på hur mycket flygbränsle som tankas i Sverige, och
inte de utsläpp som svenskars resande ger upphov till. Höghöjdseffekten räknas inte heller med.
Underskattade investeringsutsläpp

Det är inte bara utsläppen från svenskars flygande som underskattas i statistiken, inte heller
investeringsutsläppen är fullt medräknade då de inte inkluderar de investeringar som görs
utomlands för att tillfredsställa svensk konsumtion. Exempelvis räknas utsläppen från byggandet av fabriker i Kina enbart som kinesiska investeringsutsläpp och kommer inte alls med
i svenska konsumtionsutsläpp. Södersten et al. har modellerat vad det skulle få för effekt att
allokera investeringsutsläpp till den slutgiltiga konsumtionen.1 De kommer fram till att
konsumtionsutsläppen höjs kraftigt för de flesta länder, särskilt för de som redan har högre
konsumtionsutsläpp än produktionsutsläpp. Utsläppen som kopplas till handel mellan länder
ökade med 11 procent. Resultat för Sverige redovisas inte, men Storbritannien, Frankrike,
Kanada och Tyskland är med och visar ökningar av konsumtionsutsläppen på 10-15 procent.
I vilka andra länder sker svenska konsumtionsutsläpp?

Cirka 60 procent av konsumtionsutsläppen sker i andra länder än Sverige. Det tidigare nämnda
PRINCE projektet redovisar var i världen svenska konsumtionsutsläpp härrör från.2 Det
främsta (förutom Sverige) är Ryssland. Till stor del på grund av vår och våra andra handelspartners import av fossila bränslen, kemikalier och gas därifrån och de utsläpp de ger
upphov till i Ryssland. Nummer två på listan är Kina, nummer tre är Tyskland med betydligt
lägre utsläpp, följt av USA, Danmark och Storbritannien. Svenska konsumtionsutsläpp kopplade till Ryssland och Kina stod för cirka 25 procent och EU för cirka 22 procent av totalen i
PRINCE redovisningen (som använder 2014 års data). Denna data undviker det som kallas för
“Rotterdameffekten”, det vill säga att varor allokeras till det EU-land de först importerades
till, oavsett varifrån de ursprungligen kom. I den reguljära importstatistiken3 ser det ut som
att cirka 60 procent av importen kommer från andra EU länder.
Endogenizing Capital in MRIO Models: The Implications for Consumption-Based Accounting, Södersten, Richard Wood,
and Edgar G. Hertwich, Environmental Science & Technology 2018, DOI: 10.1021/acs.est.8b02791
2
https://www.prince-project.se/footprinting-results/
3
https://www.ekonomifakta.se/fakta/ekonomi/utrikeshandel/sveriges-handelspartners/
1
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Vilka är det som släpper ut?
Konsumtionsutsläppen är ojämnt fördelade mellan landets invånare. Den absolut främsta
faktorn som förutser hur mycket en individ släpper ut är hur mycket hen spenderar. De som
släpper ut mest är också de med mest pengar. Oxfam har i en analys beräknat hur stora
skillnader det är i utsläpp mellan olika inkomstgrupper i Sverige.4 Enligt studien har de
rikaste 10 procenten lite mer än tre gånger så höga utsläpp som den halvan av befolkningen
med lägst inkomst. Den visar också att de rikaste minskat sina utsläpp mycket mindre än de
med lägre inkomster.
Globalt sett är klimatojämlikheten mycket större. Enligt Oxfams studie har de rikaste
10 procenten i Sverige 24 gånger högre utsläpp (17 ton per person) än de fattigaste
50 procenten globalt (0,69 ton per person). Men även de 50 procenten med lägst inkomst
hade ett koldioxidavtryck som är nästan 7 gånger högre än de fattigaste 50 procenten
globalt (5 mot 0,69 tCO2).
Åtgärder för att minska konsumtionsutsläppen behöver också ta hänsyn till hur de påverkar
olika inkomstgrupper, och hur de kan införas på ett rättvist sätt. Allt annat lika är det mer
effektivt att försöka minska utsläppen bland de som släpper ut mest.

1.2 ANLEDNINGEN TILL AT T MÅL OCH STYRMEDEL BEHÖVS
Det kan sägas finnas två huvudsakliga anledningar till att införa mål och styrmedel för
att minska konsumtionsutsläppen.
För det första finns det en möjlighet att genom svensk policy sänka dessa utsläpp. Våra
handelspartners kan inte införa styrmedel i Sverige som skiftar konsumtionen till att bli
mer hållbar. Bara Sverige svenska konsumtionsutsläpp har. Att inte arbeta för att minska
konsumtionsutsläppen är en missad möjlighet att bidra till att lösa klimatkrisen.
För det andra har vi ett tydligt ansvar då det är svensk konsumtion som ger upphov till
konsumtionsutsläppen.
Länderna där de varor och tjänster svenskar importerar har det största ansvaret och
möjligheterna att ställa om, inte minst transformera elsystemet så att det blir fossilfritt.
Här finns de största vinsterna att göra. Företagen som tillverkar produkterna har också ett
ansvar, och ofta stora möjligheter att minska sina egna utsläpp. Ibland kan det dock vara
svårt, exempelvis om man som företag är hänvisad till att köpa elektricitet från det statliga
elnätet utan möjlighet att välja förnybart. Eller om man är ett företag inom en konkurrensutsatt bransch med små marginaler och möjligheter att få in kapital för att exempelvis byta
ut sin fordonsflotta eller tillverkningsprocess.
Den individ eller det företag som slutkonsumerar en vara har också ett ansvar för utsläppen
den genererar. Men även det land där konsumenten befinner sig i har ett ansvar att försöka
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påverka dessa utsläpp. Det främsta sättet ett land kan
påverka den importerade delen av sina egna konsumtionsutsläpp är genom att skifta konsumtionens sammansättning.

Våra handelspartners kan
inte införa styrmedel i Sverige
som skiftar konsumtionen till
att bli mer hållbar. Bara Sverige
svenska konsumtionsutsläpp har.

En jämförelse kan göras med hur företag arbetar med sitt klimatarbete. Idag har en
stor andel företag börjat mäta och sätta mål för alla sina utsläpp, även de som sker i
Scope 3. (Scope 1 är ett företags direkta utsläpp. Scope 2 de som härrör från elektricitet
och uppvärmning. Scope 3 alla indirekta utsläpp som sker hos andra producenter till följd
av ett företags inköp, samt utsläpp som härrör från användningen av företagets
produkter.

1.3 KONSUMTIONSUTSLÄPP I ANDRA LÄNDER
Sverige har en av världens största skillnader mellan konsumtionsutsläpp och territoriella
utsläpp. Vi hamnar på plats 15 av 119 om man listar världens länder efter hur mycket större
konsumtionsutsläppen är.5 Men om man exkluderar låginkomstländer med mycket låga
utsläpp samt stater med färre än en miljon invånare hamnar vi på plats 8 i världen. Delvis
beror det på att vi är ett relativt litet land som handlar mycket med omvärlden, men
också på att Sverige har relativt låga produktionsutsläpp. Det kan dock sägas om flera länder
så den stora skillnaden jämfört med andra är anmärkningsvärd och bör motivera Sverige till
att ta tag i konsumtionsutsläppen. Däremot sticker inte de absoluta konsumtionsutsläppen
ut i jämförelse med andra länder. Där hamnar Sverige på plats 44 av 119.6

Egna beräkningar från Global carbon atlas (siffror från 2019)

Svensk klimatojämlikhet, behovet av en rättvis omställning, Oxfam 2020, https://www.oxfam.se/sites/default/
files/content-page/attachments/svensk_klimatojamlikhet-behovet_av_en_rattvis_omstallning.pdf
Egna beräkningar utifrån Global carbon atlas. 2019 års data. http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
6
ibid. Siffrorna avser enbart CO2 och är inte direkt jämförbara med svensk statistik över konsumtionsutsläppen.
4

5
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2. Hur kan konsumtionsutsläppen minska?

Man kan säga att det finns fyra huvudsakliga sätt genom vilka den
importerade delen av konsumtionsutsläppen kan minska.
1)

2)

3)

4)

Handelspartners ställer om.
Våra handelspartners minskar sin utsläppsintensitet i produktionen genom att exempelvis gå över till fossilfri elproduktion.
Byta handelspartners eller producera mer för eget behov själva.
Importen från koldioxidintensiva länder minskar till förmån från import från länder med
lägre utsläppsintensitet, eller till förmån för mer inhemsk produktion.
Förändrade konsumtionsmönster.
Konsumtionens sammansättning ändras, exempelvis genom minskat flygresande och
ökad tjänstekonsumtion på bekostnad av konsumtion av fysiska varor.
Minskad konsumtion.
Den totala konsumtionsvolymen minskar.

Sverige kan i princip påverka alla dessa delar. Vi kan sätta press på handelspartners att
minska sina utsläpp, den av EU planerade koldioxidavgiften är ett exempel på en sådan åtgärd
(se kapitel 4). Våra handelspartners utsläpp kommer också fortsätta att minska oavsett vad
Sverige gör, till följd av alla åtgärder som nu införs. I teorin kan vi också skifta import från
utsläppsintensiva länder till de med lägre utsläpp i produktionen. En koldioxidskatt som tas
ut vid försäljning av varor skulle kunna ha sådan effekt, men i praktiken skulle det vara
väldigt svårt att införa. De åtgärder som Sverige kan införa som minskar konsumtionsutsläppen återfinns framförallt i den tredje punkten, ändrad sammansättning av
konsumtionen. Här kan politiska styrmedel och individuella val göra störst skillnad.
Minskad konsumtionsvolym är också en möjlig väg.
I Konsumtionsrapporten 20197 från Göteborgs universitet undersöker Larsson & Nässen
utvecklingen av de svenska konsumtionsutsläppen. Under perioden 2008–2017 minskade de
totala svenska konsumtionsutsläppen med 14 procent. Enligt författarnas analys var minskningen till två tredjedelar orsakad av minskade utsläpp i produktionen och till en tredjedel av
förändrade konsumtionsmönster. En viktig orsak till de minskade produktionsutsläppen som
lyfts i rapporten är att koldioxidutsläppen per kilowattimme inom EU minskat med nästan
30 procent under perioden.
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Underliggande faktorers effekt på växthusgasutsläppen från privat konsumtion 2008–2017.
Källa: Konsumtionsrapporten 2019, Centrum för konsumtionsvetenskap.

2.1 KONSUMTIONENS SAMMANSÄT TNING
Svenskarnas konsumtionsmönster har också skiftat. Analysen av Larsson & Nässen visar att
svenskarna lägger en allt mindre andel av sina pengar på fossila drivmedel och villaolja med
mycket hög utsläppsintensitet. Samtidigt har antalet utrikes flygresor ökat. Tjänstekonsumtionen har också ökat vilket sänker utsläppen då tjänster har låg utsläppsintensitet
och en ökad relativ tjänstekonsumtion tränger undan annan konsumtion med högre utsläpp.
Det är slående hur relativt liten skillnad i utsläppsintensitet per krona det är mellan olika
typer av varor i genomsnitt. Det som framförallt sticker ut är konsumtion av resor som ligger
skyhögt över allt annat på grund av förbränningen av fossila bränslen. Mat har också mycket
högre utsläpp än annan konsumtion men animaliska livsmedel betydligt högre än övriga livsmedel. Tjänster, och förvånande nog även kläder, har också lägre utsläpp per krona än övriga
typer av konsumtion. Men det är inte särskilt stor skillnad i utsläppsintensiteten per krona
mellan exempelvis elektronik och leksaker, en säng och en dammsugare eller mellan en ny
bil och blöjor.8 Detta gäller dock i genomsnitt, en produkt tillverkad med förnybar energi
och med låga transportutsläpp kan ha många gånger lägre utsläpp än en produkt med
genomsnittsutsläpp för kategorin.
Data från Carlsson-Kanyama et al. Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas
emissions, land use and water use per SEK and kg. Technical Report (2019). https://www.sustainableconsumption.se/
wp-content/uploads/sites/34/2020/05/Appendix_4_EAP_Summary_of_analyses.xlsx
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Snittkonsumtionen ligger på 46 gram koldioxid per spenderad krona9 (gCO2e per kr), men
exkluderas resor blir siffran runt 30 gram. Det betyder att 1000 kronors icke-reserelaterad
konsumtion i snitt leder till ett utsläpp av 30 kg koldioxid. Runt 33 000 kronors konsumtion
motsvarar då 1 ton CO2.

Potential för minskade utsläpp från ändrade konsumtionsmönster
Annika Carlsson Kanyama har inom forskningsprojektet Mistra sustainable consumption
undersökt hur utsläppen från hushållens konsumtion kan minska genom förändrade
konsumtionsmönster idag.10 Hon har tillsammans med sina medforskare tagit fram en databas där koldioxidintensiteten för 218 vanliga produkter och tjänster bestäms.11 Analysen
visar att svenskar kan minska sina konsumtionsutsläpp med 40 procent genom att äta
veganskt, byta ut flygsemester mot bussemester och handla begagnade möbler istället för nya.
I uppställningen nedan redovisas genomsnittsvenskens konsumtionsutsläpp på olika
konsumtionskategorier. Cirka hälften av utsläppen kommer från semestrande och övriga
transporter. Mat står för cirka 25 procent.

Alla växthusgasutsläpp från hela konsumtionen för en medelperson idag.
De totala utsläppen är 6900 kg och mat och dryck står för 25%,
inventarier för 7% och semester för 27% av de totala utsläppen.
Källa: Annika Carlsson-Kanyama.
40% mindre växthusgasutsläpp från konsumtionen här och nu.

9
Konsumtionsrapporten 2019, Centrum för konsumtionsvetenskap
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/62834/1/gupea_2077_62834_1.pdf
10
Carlsson-Kanyama, Annika; Nässén, Jonas; Benders, Reneé. Shifting expenditure on food, holidays, and furnishings
could lower greenhouse gas emissions by almost 40%. Journal of Industrial Ecology, (2021) https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/jiec.13176

Carlsson-Kanyama et al. Analysis of the environmental impacts of 218 consumption items. Greenhouse gas emissions,
land use and water use per SEK and kg. Technical Report (2019).https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/
uploads/sites/34/2020/09/EAP-rapport.pdf
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Nils Brown, Mårten Berglund och Viveka Palm på SCB har inom samma forskningsprogram
gjort en liknande studie 12, men också räknat med effekten av de pengar som sparas när hållbara alternativ är billigare. I studien räknar forskarna både på vad effekten blir av att individer
minskar sin arbetstid när de sparar pengar, att de använder pengarna till något annat, eller
sparar pengarna på banken vilket antas leda till ökade investeringar.
Att handla begagnade möbler och minska sin boendeyta gav i studien bara minskade konsumtionsutsläpp om pengarna som sparas på åtgärderna används till att gå ner i arbetstid och
lägre lön, i annat fall ledde de till ökade, eller oförändrade utsläpp. Detta på grund av att
åtgärderna sparar mycket pengar genom att minska konsumtion som har lägre utsläpp än
genomsnittskonsumtionen. En vegetarisk eller vegansk diet hade dock direkt påverkan på
konsumtionsutsläppen och minskade dem med cirka 2 respektive 7 procent. Att ersätta flyg
med tåg, buss eller hemmasemestrar gav minskade utsläpp.
Andra sätt som konsumtionsmönster kan förändras är genom att lägga mer pengar på
personliga tjänster och delningstjänster. Om fler exempelvis är en del av en bilpool istället
för att äga en bil minskar konsumtionsutsläppen från tillverkningen av bilar. Om tjänstekonsumtionen, eller offentliga utgifter ökar minskar utsläppen då dessa har en lägre
utsläppsintensitet än den genomsnittliga konsumtionen.
Det är också möjligt att skifta konsumtionen till dyrare men mer hållbara varor. Exempelvis
köp av högkvalitativ elektronik och klädesplagg som kostar mer men behöver bytas ut mer
sällan. Ett köp av en produkt med lång hållbarhet men samma pris som en vanlig produkt
leder i dagsläget dock antagligen inte till minskade utsläpp på grund av rekyleffekten. För de
flesta konsumenter kommer pengarna som sparas på att köpa en ny produkt på grund av den
ökade hållbarheten användas till annan konsumtion. Köp av hållbarare produkter kan dock
hjälpa att minska annan särskilt viktig resursanvändning såsom av sällsynta mineraler.

Rekyleffekter
De två studierna nämnda ovan pekar på att det finns möjligheter att minska sina utsläpp
genom ändrad konsumtion, men att effekten är begränsad så länge man bibehåller, och
spenderar sin inkomst. Det är ett exempel på en så kallad rekyleffekt, i detta fall en
ekonomisk sådan, men det finns även andra typer av rekyleffekter.
I studien Rekyleffekter och utformning av styrmedel13 från Svenska miljöinstitutet IVL
undersöker forskare hur stora rekyleffekter av utvalda åtgärder är och vad som bör göras för
att hantera dem. Resultaten visar att vissa åtgärder, såsom att stimulera ökat hemarbete
för att minska pendling kan få stora sekundära effekter när människor förändrar sitt boende
på grund av åtgärden och bor större och längre bort från arbetsplatser och service. Effekten
av detta kan helt äta upp utsläppsminskningen från minskat antal pendlingsresor.

12
Brown, Nils; Berglund, Mårten; Palm, Viveka. Potential environmental and socioeconomic effects overseas due to the
mainstreaming of sustainability-motivated niche practices in Sweden (2021) https://www.sustainableconsumption.se/
wp-content/uploads/sites/34/2021/06/Rapport-1.8-Potential-environmental-and-socioeconomic-effects-overseas-.pdf
13
Rekyleffekter och utformning av styrmedel IVL (2021) https://www.ivl.se/download/18.5bcd43b91781d2f501c9a9/1615982262078/B2410.pdf
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Författarna konstaterar att breda systemövergripande strategier eller smala åtgärder mot
särskilt utsläppsintensiva aktiviteter är de mest effektiva angreppssätten för att undvika
rekyleffekter. De lyfter att det krävs ett systemperspektiv när styrmedel och åtgärder ska
analyseras, de kan inte utvärderas isolerat.
Sammanfattningsvis kan man säga att de absolut främsta möjligheterna till minskade
utsläpp på grund av förändrade konsumtionsmönster finns inom minskat flygande, bilresande
med fossilbilar och köttkonsumtion. För att utsläppen ska gå ner till hållbara nivåer krävs
dock antingen minskad konsumtion, eller en omställning av produktionsmedlen. Ändrade
konsumtionsmönster hjälper till men är inte tillräckliga i sig.
Denna insikt är också något som lyfts fram i det nämnda forskningsprogrammet Mistra
sustainable consumption. Åsa Callmer och Karin Bradley pekar i sin artikel In search of
sufficiency politics: the case of Sweden14 på behovet av tillräcklighet som en nyckelfaktor i
att uppnå hållbarhet. Forskarna kommer fram till att policyåtgärder som syftar till att minska
konsumtion kommer vara otillräckliga så länge det finns ett fokus på att skapa ekonomisk
tillväxt, och att politik för ändrade värderingar och normer behövs. Policyåtgärder som
nämns är exempelvis arbetstidsförkortning och koldioxidbudgetar.

Leder ökat sparande till minskade utsläpp?
Sparande kan ses som uppskjuten konsumtion. Det skulle kunna ha en positiv klimateffekt
om pengarna sparas så länge att koldioxidintensiteten i ekonomin har gått ner när de senare
spenderas. Men å andra sidan kan man se det som att pengar som sparas lånas ut av
bankerna vilket i andra ändan leder till investeringar och konsumtion här och nu.
Nils Brown et al. analys som beskrivs ovan antar att ökat sparande leder till motsvarande
ökning av investeringar och därmed klimatpåverkan från dessa. I dag saknas det metoder
för att bedöma vilken klimatpåverkan sparande har, och ökat sparande bör inte ses som ett
säkert sätt att minska utsläppen på.

2.2 STYRMEDEL
Styrmedel definieras här som politiska åtgärder som har till syfte att minska konsumtionsutsläppen. Det är viktigt att känna till att inte alla styrmedel som påverkar konsumtionsutsläppen påverkar den nationella statistiken för konsumtionsutsläppen.
Styrmedel som har möjlighet att ha stor påverkan på de statistiska konsumtionsutsläppen
är de som minskar, eller flyttar resande till mer koldioxidsnåla alternativ, som ett skifte från
flyg till tåg, styrmedel som minskar köttkonsumtionen, samt de som skiftar utgifter från
fysiska varor till personliga tjänster. Styrmedel som minskar den totala konsumtionsvolymen
är också möjliga, exempelvis genom att få människor att jobba och att tjäna mindre pengar.
I den övergripande statistiken syns dock inte exempelvis om en vara kommer från en fabrik
som förser sig med egenproducerad fossilfri energi, utan det är landets genomsnittliga
utsläppsintensitet i den relevanta sektorn som genererar utsläppssiffran. Produkter som är
dyrare, men i övrigt lika, genomsnittsprodukten i en kategori får också en missvisande hög
14
Callmer & Bradley. In search of sufficiency politics: the case of Sweden, Sustainability: Science, Practice and Policy,
(2021) https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15487733.2021.1926684
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siffra. Om konsumtionsmönstret förändras på nationell nivå till att innefatta färre men
dyrare köp (exempelvis en tröja för 1000 kronor istället för fyra tröjor för 250 kronor) kommer
det, allt annat lika, att minska utsläppen i verkligheten men inte i statistiken. Mycket av det
svenska företag gör för att minskar sina scope 3-utsläpp utanför landet, såsom att välja leverantörer med lägre utsläpp än konkurrenterna, syns inte heller i den övergripande statistiken. Beslut om att införa åtgärder och att styrmedel införs bör baseras på den förväntade
effekten på de verkliga utsläppen, inte på effekten de har på statistiken.
Ett sätt att gruppera styrmedel som förändrar konsumtionens sammansättning till att bli
mindre utsläppsintensiv är i dessa fyra kategorier.
1) Mindre av. Mindre i absoluta tal av särskilt koldioxidintensiva produkter som inte direkt går att byta ut mot en likvärdig produkt i dagsläget. Tex flyg och kött. Här i ingår
styrmedel som:
– Flygskatt, differentierade landningsavgifter och klimatmärkning av flyg.
– Kvotplikt för drivmedelsförsäljning.
– Koldioxidskatt och köttskatt.
– Reglera reklam för miljöskadliga produkter.
2) Byta ut. Välja det miljövänliga alternativet. T.ex. cellulosafiber istället för glasull.
Elbil istället för bensinbil. Produkt tillverkad av återvunnen plast och förnybar energi
istället för fossila dito. Här i ingår styrmedel som:
– Bonus/malus för nybilsförsäljning.
– Ekonomiskt stöd till träbyggnation.
– Produktpass som visar klimatpåverkan av produkten.
– Kvotplikter för användning av fossilfri råvara.
3) Behålla längre. Köpa dyrare varor som håller längre och stimulera till reparation. Här i
ingår styrmedel som:
– Förlängd reklamationsrätt och garantitid, rätt till reparation, reparationsavdrag
– Informationsåtgärder.
– Kräva av tillverkare att de säljer energisnåla och reparerbara produkter.
4) Skifta konsumtionsmönster. Skifta konsumtionen från ren materiell konsumtion
till exempelvis tjänster såsom kultur, friskvård, upplevelser med mera. Här i ingår
styrmedel som:
– Sänkt moms på tjänster och höjd moms på annan konsumtion.
– Stöd till delningstjänster och uthyrningstjänster.
Vissa styrmedel hamnar utanför denna uppdelning, exempelvis ett system för avgift och
utdelning där en höjd koldioxidskatt på exempelvis flyg, drivmedel och särskilt koldioxidintensiva produkter delas ut lika till alla medborgare.
I kapitlet med sammanfattning av förslag läggs styrmedel som Global utmaning föreslår fram.
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Idag är ekonomin långt ifrån cirkulär och
återvunna material är ofta många gånger
dyrare än jungfruliga material. Ofta finns
heller inte strukturen på plats för att
återvinna material.

Cirkulär ekonomi
Det är viktigt att notera att hållbar konsumtion är ett mycket bredare område än minskade
växthusgasutsläpp från konsumtionen. Minskad påverkan på djur och natur, användning av
ändliga resurser, minskat avfall, minskad användning av skadliga ämnen och bättre avfallshantering är områden som ingår i hållbar konsumtion och som åtgärder för minskade
konsumtionsutsläpp inte nödvändigtvis påverkar. Regeringen lade 2021 fram en strategi för
cirkulär ekonomi15 där fyra fokusområden identifierats för en cirkulär ekonomi: Hållbar
produktion och produktdesign. Hållbara sätt att konsumera och använda material, produkter
och tjänster. Giftfria och cirkulära kretslopp. Innovation och cirkulära affärsmodeller. Flera
av de styrmedel som föreslås där är även relevanta för minskade konsumtionsutsläpp och
återfinns i listan på föreslagna styrmedel i det avslutande kapitlet i denna rapport.
Idag är ekonomin långt ifrån cirkulär och återvunna material är ofta många gånger dyrare än
jungfruliga material. Ofta finns heller inte strukturen på plats för att återvinna material.
Trots att Sverige har ett omfattande system för att samla in använda förpackningar återvinns bara knappt hälften av den plast som samlas och 20 procent av den totala använda
plasten enligt en granskning av Sveriges radio.16 Även om det är viktigt kommer återvinning
aldrig att räcka till utan det kommer krävas ändringar på produktionssidan, både när det
gäller produktdesign och användningen av förnybar råvara. Här kan förslag som kvotplikt på
andel förnybart material för exempelvis plastprodukter användas.
Åtgärder för en cirkulär ekonomi kommer även att påverka arbetsmarknaden och det är
viktigt att även ha med ett arbetsmarknadsperspektiv även för konsumtionsutsläppen. Om
handel med varor minskar till förmån för begagnade varor, uthyrning, reparationer, remake
med mera kommer det antagligen att skapa fler jobb än det tar bort. Men det kan krävas vidareutbildning, matchningsåtgärder med mera, och ett sådant rättviseperspektiv måste tas med.
15
Handlingsplan för cirkulär ekonomi https://www.regeringen.se/48f821/contentassets/
561eea8cac114172b993c1f916e86a9b/cirkular-ekonomi-handlingsplan-for-omstallning-av-sverige.pdf
16
80% av plastförpackningarna eldas upp, Prylarnas pris 3 oktober 2019 https://sverigesradio.se/artikel/7313146
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3. Mål för konsumtionsutsläppen
3.1 BAKGRUND
Sveriges har 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Ett av dessa är målet för Begränsad klimatpåverkan. Egentligen är det
redan formulerat på ett sätt som kan sägas inkludera effekten av svenska konsumtionsutsläpp. Målet lyder:
“Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar
för att det globala målet kan uppnås.”
Preciseringen av målet för Begränsad klimatpåverkan lyder:
“Den globala medeltemperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över
förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius
över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta mål.” 17
Det finns också ett generationsmål som lyder:
“Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” Generationsmålet har också sju så kallade strecksatser
som definierar målet. Ett av dessa är att konsumtionsmönstren av varor och tjänster ska
orsaka så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.
I detta mål finns inga begränsningar om att Sveriges ansträngningar ska vara begränsade till
enbart minskade utsläpp inom landet. Däremot är de tillhörande etappmålen formulerade på
det viset. Etappmålet för 2045 lyder:
“Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären,
för att därefter uppnå negativa utsläpp. För att nå nettonollutsläpp får kompletterande
åtgärder tillgodoräknas. Utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium ska vara
minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990.”
Målet till 2045 inkluderar Sveriges totala utsläpp som uppstår inom landets gränser, men
etappmålen för 2020, 2030 och 2040 inkluderar enbart utsläppen i den “icke-handlande
sektorn” dvs utsläppen som ligger utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter.
17

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/begransad-klimatpaverkan/precisering-av-begransad-klimatpaverkan/
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En av de fem officiella indikatorerna för miljökvalitetsmålet är också konsumtionsutsläpp i
Sverige och i andra länder. Det är dock endast etappmålen som har en styrande effekt. Därför
behövs det även läggas till sådana för konsumtionsutsläppen.

3.2 NET TONOLLVISION
Konsumtionsutsläppen som sker i Sverige täcks redan av miljömålet för begränsad klimatpåverkan om nettonollutsläpp 2045 men ett liknande etapp- nettonollmål kan sättas för de
totala konsumtionsutsläppen.
I en sådan konstruktion bestäms att de svenska konsumtionsutsläppen ska nå nettonoll ett
visst årtal (t.ex. 2045) inkluderat:
1) Ett antagande för hur mycket utsläppen minskar hos våra handelspartners.
2) En utsläppsbana för hur mycket konsumtionsutsläppen kan minska på grund av svenska
åtgärder. Såsom styrmedel som skapar mer hållbar konsumtion.
3) Ett beslut att kvarvarande konsumtionsutsläpp ska nullifieras genom negativa utsläpp.
Konstruktionen innebär att desto mer andra länder minskar sina utsläpp desto mindre
behöver Sverige göra för våra konsumtionsutsläpp. Minskar våra handelspartners utsläpp
däremot långsammare än vad som antagits behöver Sverige antingen göra mer för att minska
konsumtionsutsläppen genom åtgärder i landet, eller genom ökade kompletterande åtgärder.
Denna konstruktion är inte beroende av tillgång till exakt statistik. Det är relativt lätt att avgöra hur utsläppen utvecklas hos våra handelspartners. Det är svårare att avgöra storleken
på de totala svenska konsumtionsutsläppen men tack vare förbättrad statistik kan en mycket
god uppskattning nu göras. Därmed kan man se den ungefärliga effekten av de svenska
åtgärderna (skillnaden mellan minskning i totala konsumtionsutsläpp och minskning hos
handelspartners) samt bestämma ungefär hur stort det utökade ansvaret för negativa
utsläpp behöver vara. Utökat ansvar för negativa utsläpp behandlas i mer detalj två avsnitt
ner.
Målet kan införas som ett etappmål under miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.
Uppföljning av målet bör ingå i det klimatpolitiska rådets arbete. Det bör idealt även
inkluderas under det Klimatpolitiska ramverket.

Förslag på målformulering
Minska de totala svenska konsumtionsutsläppen med minst 85 procent till 2045 och nå
nettonoll genom negativa utsläpp för den överskjutande delen.

Är det realistiskt att nå nettonollutsläpp från konsumtionen?
Om Sverige och EU når de uppsatta nettonollmålen kommer svenska konsumtionsutsläpp
minska med över 50 procent jämfört med idag om dagens handelsmönster består.18 Om
Sverige slutar använda fossila bränslen inom landet kommer även en annan stor del av de
importerade konsumtionsutsläppen från utvinning och raffinering att försvinna. Om andra
handelspartners som USA, Japan, Kanada och Sydkorea också uppnår sina nettonollmål
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kommer svenska konsumtionsutsläpp att minska ytterligare några procent. Även de länder
som inte har satt, eller tros kunna uppnå nettonollmål till mitten av seklet kommer med stor
sannolikhet att minska sin utsläppsintensitet.
Nås målen som föreslås i avsnitten nedan om 85 procent minskade konsumtionsutsläpp för
offentlig verksamhet och nybyggnation skulle det minska utsläppen med uppskattningsvis
ytterligare några procentenheter.19
Det är inte orimligt att tänka att bara 15–20 procent av dagens svenska konsumtionsutsläpp
kvarstår vid mitten av seklet om vi och våra handelspartners når våra mål.20 En sådan nivå
skulle motsvara 13–18 miljoner ton CO2eq. Det förutsätter dock att de negativa utsläpp våra
handelspartners genomför för att nå sina nettonollmål räknas bort från konsumtionsutsläppen.
Sektorsmål, nya styrmedel för skiftade konsumtionsmönster i Sverige, ett aktivt arbete från
svenska företag att hantera sina Scope 3-utsläpp, och ett utökat ansvar för negativa utsläpp kan rimligtvis ta hand om de kvarvarande konsumtionsutsläppen utan att utgöra en
stor börda.
Åtgärder för mer hållbar konsumtion i Sverige kan dessutom driva mer hållbara affärsmodeller
i andra länder och påverka företag att exempelvis skifta till att använda förnybar energi och
hjälpa dem nå sina klimatmål.

18
19
20

Egna uppskattningar utifrån datan i PRINCE projektet.
Ibid.
Ibid.
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Sverige bör åta sig ett utökat åtagande
för negativa utsläpp som även innefattar
konsumtionsutsläpp för att nå
nettonollutsläpp även för dessa.
Utökat ansvar för negativa utsläpp
Klimatlagen innebär att svenska territoriella utsläpp ska minska med 85 procent jämfört med
1990 och att den resterande delen kan täckas upp med kompletterande åtgärder. Detta
definieras som antingen klimatåtgärder för minskade utsläpp i andra länder, eller negativa
utsläpp i Sverige. Det sistnämnda inkluderar ökat nettoupptag och minskade utsläpp i skog
och mark, avskiljning, transport och lagring av koldioxid med biogent ursprung (bio-CCS/
BECCS) samt negativa utsläpp genom andra tekniska åtgärder.
Sverige har ovanligt goda förutsättningar att använda bio-CCS som en teknik för att ta bort
och lagra koldioxid. Detta då Sverige redan släpper ut 50 miljoner ton biogena utsläpp21 i
existerande anläggningar såsom pappersbruk och el- och värmeverk. De flesta av anläggningarna ligger också vid kusten vilket kommer underlätta transport av koldioxiden till slutförvaring, vilket antagligen kommer att vara utanför Norges kust.
Utredningen Vägen till en klimatpositiv framtid22 (även kallad vägvalsutredningen) lade
fram förslag på omvända auktioner där staten ger driftsstöd till negativa utsläpp från bioCCS anläggningar. Energimyndigheten byggde vidare på förslaget och regeringen har nu
aviserat ett stöd på 400 miljoner kronor per år från 2026.23 Det aviserade stödet räcker dock
bara till 200–400 000 ton CO2 per år och har kritiserats för att vara för litet för att de större
anläggningarna ska kunna byggas och drivas.
Sverige bör följa vägvalsutredningens förslag att sätta mål för de kompletterande
åtgärderna med 3,7 miljoner ton koldioxid per år till 2030 och 10,7 miljoner ton till 2045. Än så
länge finns ingen långsiktig, politiskt fastställd plan för hur de kompletterande åtgärderna
ska implementeras och finansieras.
Det är vår uppfattning att detta bör budgeteras och planeras för att kostnaden för
åtagandet till fullo tas av staten, (exklusive negativa utsläpp finansierade av företag vilket
behandlas i nästa avsnitt nedan). Kostnaden för att fullfinansiera nivåerna utan bidrag från
företag beräknas av vägvalsutredningen vara 2,4 miljarder per år 2030 exklusive eventuella
EU-medel. Kostnaden till 2045 bedöms inte av utredningen men kan tänkas vara 8–10
miljarder kronor per år. 10 miljarder motsvarar mindre än 1 procent av dagens statsbudget
och kan ses som en låg kostnad för att uppnå nettonollutsläpp. Kostnaden är enligt vägvalsutredningen också långt billigare än att uppnå nollutsläpp utan kompletterande åtgärder.
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Utöver detta bör Sverige åta sig ett utökat åtagande för negativa utsläpp som även innefattar konsumtionsutsläpp för att nå nettonollutsläpp även för dessa. Det kan innebära
ytterligare volymer i samma storleksordning, något Sverige har mer än nog negativ utsläppskapacitet för att hantera. Kostnaden kan delas mellan frivilliga bidrag från privatpersoner,
företag samt från statsbudgeten.
Om företag köper negativa utsläpp för att kompensera för sina Scope 1, 2 utsläpp i
Sverige, bör detta räknas som måluppfyllelse för de kompletterande åtgärderna och ingå i
Sveriges territoriella statistik. Negativa utsläpp som köps av företag för Scope 1, 2 och 3utsläpp utanför Sverige bör inte inkluderas i Sveriges territoriella statistik, oavsett om de
negativa utsläppen sker i Sverige eller inte, utan istället räknas som måluppfyllande för det
utökade åtagandet för negativa utsläpp.24
Företag kan vilja köpa negativa utsläpp på grund av kvotplikt, om de inkluderas i dagens
EU ETS system, i framtida EU ETS system för den icke-handlande sektorn eller om andra
koldioxidskatter är högre än kostnaden för att ta bort koldioxid. Företag kan också vilja göra
detta av moraliska skäl, för att uppnå redan kommunicerade nettonollmål eller för att behålla
en god image och därigenom öka sin försäljning.
Köp av negativa utsläpp bör även göras avdragsgilla för företag och privatpersoner vilket det
redan är i många andra länder. I Sverige är negativa utsläpp idag endast avdragsgilla för de
svenska företag som kan visa att köp av utsläppskrediter är en viktig del i marknadsföringen
och leder till ökad försäljning.
Rapportering av företag och privatpersoners köp av negativa utsläpp kan ske via avdrag för
kostnaden i deklarationen, då antal ton och pris bör anges. Om antalet ton som finansieras av
privata sektorn understiger de kvarvarande konsumtionsutsläppen vid 2045 bör staten
finansiera negativa utsläpp för de kvarvarande tonnen för att uppnå nettonoll konsumtionsutsläpp. Det är också viktigt att kvaliteten på de negativa utsläpp som ges avdragsrätt för
är hög, exempelvis gällande permanens och additionalitet.
Det är värt att notera att om företag lägger över kostnaden för negativa utsläpp på sina
kunder blir merkostnaden för en produkt mycket liten. Om det i snitt kostar 1000 kr att ta
bort och lagra ett ton CO2 kommer ett köp av en genomsnittlig vara på 1000 kr att med
dagens utsläppsintensitet (på runt 30 gram per krona) bli cirka 30 kronor dyrare (3 procent)
om utsläppet den genererar ska tas bort och lagras. I takt med att våra handelspartners
produktionsutsläpp minskar sjunker utsläppsintensiteten och därmed kostnaden. Även
produktionskostnaden för negativa utsläpp väntas minska. Vid seklets mitt är det troligt att
kostnaden för att permanent ta bort och lagra koldioxiden ett köp ger upphov till kommer
ligga långt under 1 procent av köpets värde.
21
https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/
Battre-koll-pa-utslappen-fran-biobranslen-banar-vag-for-negativa-utslapp/
22
SOU 2020:4 https://www.regeringen.se/4a9e84/contentassets/
1c43bca1d0e74d44af84a0e2387bfbcc/vagen-till-en-klimatpositiv-framtid-sou-20204
23
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/09/
nya-och-utokade-satsningar-pa-industrins-grona-omstallning/
24
Dock får ej dubbelräkning ske, exempelvis att länderna de negativa utsläppen sker i räknar dem i sin klimatredovisning-
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Kärnan i arbetet för sänkta
konsumtionsutsläpp är att
sätta sektorsmål och införa
styrmedel för dessa.

3.3 SEKTORSMÅL
Kärnan i arbetet för sänkta konsumtionsutsläpp är att sätta sektorsmål och införa styrmedel
för dessa. Sektorsmål kan beräknas med bottom-up statistik och effekten av styrmedel kan
följas upp. På det viset blir det tydligt vem som förväntas göra vad, och vad strategin för
minskade konsumtionsutsläpp faktiskt går ut på. Vi tror att sektorsmål är helt centrala och
att ett arbete för att minska konsumtionsutsläppen utan att sätta sektorsmål inte kommer
att vara effektivt.
Vi föreslår i denna rapport mål för fem sektorer samt diskuterar behovet av mål för
sjöfartens transporter.

3.3.1 Särskilt mål för offentliga utsläpp
Ett av de områden där politiken har som störst möjlighet att minska utsläppen är inom
offentlig verksamhet. Många myndigheter, kommuner och regioner har egna mål och
åtgärder för att minska utsläppen, men långt ifrån alla har siffersatta sådana och det finns
ingen gemensam målbild om hur mycket det offentligas utsläpp ska minska. Här skiljer sig
offentliga aktörer från många företag som gått före och satt klimatmål för både sina direkta
utsläpp i Scope 1, och indirekta i Scope 2 och 3.
Siffror från upphandlingsmyndigheten visar att utsläppen av växthusgaser från offentliga
utgifter motsvarar cirka 23 miljoner ton CO2.25 Siffrorna från Upphandlingsmyndigheten
skiljer sig från den officiella statistiken som tas fram av SCBs där de offentliga utsläppen
enbart hamnar på 9 miljoner ton. Olika metoder har dock använts och en skillnad är att
offentliga investeringar inte ingår i SCBs kategori offentlig konsumtion.
De offentliga konsumtionsutsläppen sker både inom och utanför landet. Enligt upphandlingsmyndighetens siffror kommer cirka hälften av utsläppen från kommuner och en fjärdedel
vardera från myndigheter och regioner. Byggnad, fastighet och mark är den största utsläppskategorin med ca 40 procent av totalen. Detta följs av utrustning och material samt material
och tjänster för den egna organisationen som totalt motsvarar cirka 33 procent av utsläppen.
25
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Hur kan de offentliga utsläppen minska

Det offentliga har mycket stora möjligheter att påverka sina egna utsläpp. När vägar, skolor
och sjukhus byggs, fordon, livsmedel och förbrukningsmaterial köps in, serverutrymme och
tjänster med mera hyrs in kan det regelmässigt väljas produkter, material och tjänster med
låg klimatpåverkan. I andra fall kan ett tydligt löfte ges från det offentliga om att klimatsmarta produkter och tjänster kommer att prioriteras vilket skulle ge en tydlig signal till
marknaden.
Tydliga mål kan sättas för myndigheter och statliga bolag genom regleringsbrev och ägardirektiv. Kommuner och regioner sätter sina egna mål men kan ges incitament. Statliga
medel till de kommuner och regioner som når, eller är på rätt bana för att nå sina klimatmål,
kan sporra arbetet och ge kommunerna möjlighet att betala för klimatsmarta lösningar som
än så länge ofta är dyrare än de fossila alternativen.
Byggsektorn har central betydelse. Material som stål, cement, aluminium, kablar, armaturer,
isolering, och fast inredning leder till stora utsläpp. Detta är ett område där det offentliga
har möjlighet att gå före och ställa krav på lägre klimatpåverkan. Fossilfritt stål är under
utveckling. Cement har ännu långt kvar men även här pågår utvecklingsarbete. Sverige har
också utmärkta förutsättningar redan idag att radikalt sänka utsläppen från byggande
genom att använda trä i mycket större utsträckning.
Andra områden där det offentliga kan och bör gå före gäller transporter – som till exempel att
ge förtur till eldrift eller smarta biobränslen. I Norge finns nu ett förslag från regeringen om
att det offentliga enbart ska få köpa in elbilar.
Myndigheter och kommuner kommer att behöva stöd i att beräkna sina utsläpp och
identifiera hur och var de bäst kan engagera sig för att minska dem. Alla bör använda samma
metodik så att utsläppen kan aggregeras. Upphandlingsmyndigheten ger redan stöd men
kan behöva ett utökat uppdrag och anslag.
Ytterligare en åtgärd som kan behöva införas är att tillfälligt minska avkastningskravet för
de statliga bolagen till förmån för att prioritera klimatnytta. Detta vore extra viktigt för de
bolag som har en direkt roll i omställningen såsom SJ, Jernhusen Greencargo, Svenska
kraftnät, Sveaskog och Vattenfall.
Dagens läge

I dag finns Miljöledningsförordningen som gäller för statliga myndigheter. 187 myndigheter
omfattas av denna. Dessa myndigheter ska införa, förvalta och utveckla miljöledningssystem.
Detta innebär att myndigheter ska mäta sina utsläpp, ha en miljöpolicy och fastställda
miljömål för verksamheten, samt en handlingsplan för hur de ska minska. Få myndigheter
har dock siffersatta mål för sin övergripande klimatpåverkan även om ett flertal har mål för
minskade utsläpp från resor.
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Ett antal kommuner och regioner har satt mål för sin klimatpåverkan. Exempelvis Botkyrka26
som ska bli en klimatneutral organisation senast år 2025. I målet ingår dock även kommunens
koldioxidsänkor. Stockholms stad har satt ett mål om att bli ett fossilfritt och klimatpositivt
Stockholm 2040 och en fossilfri organisation 2030.27 Man binder sig också vid att maximalt
släppa ut 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter under perioden 2020–2040. Region Västra
Götaland har mål om att 2030 vara fossiloberoende. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990-års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av
växthusgaser från regioninvånarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010,
oavsett var i världen de sker.
Det är viktigt att notera att det är skillnad på mål för utsläpp från offentlig verksamhet och
utsläpp från invånarna. Det finns stora möjligheter för kommuner och regioner att också
påverka invånarnas utsläpp, även om rådigheten är betydligt mindre än för de egna
utsläppen. Naturvårdsverket har sammanställt åtgärder på vad kommuner kan göra i sitt
miljöarbete för att nå miljömålet Begränsad klimatpåverkan.28 Ett viktigt område är
samhälls- och transportplanering. Kommuner kan se över parkeringsnormer, främja bilpooler,
underlätta och prioritera kollektiv-, gång- och cykeltrafik, bygga där det finns kollektivtrafik,
införa miljözoner och planera för minskad trafik, exempelvis genom att inte främja fortsatta
etableringar av handel och stadsbebyggelse i perifera bilberoende lägen. IVL har också
sammanställt tio reformer där ett agerande från regeringen skulle kunna underlätta
kommunernas arbete med hållbara transporter och hållbar mobilitet.29
Målförslag

–

–

Sätt ett uttalat mål om att de samlade konsumtionsutsläppen till följd av offentlig
verksamhet och inköp ska minska med 50 procent fram till 2030 och 85 procent till
2045 från 2019 års nivå. En indikation på om målet nås kan fås genom den nationella
statistiken, men det är mer lämpligt att mäta måluppfyllelsen genom att aggregera
alla offentliga verksamheters egna bottom-up statistik. Alternativt om det inte går
att aggregera statistiken, sätt ett mål om 90 procent av offentliga verksamheter
(kommuner, regioner, myndigheter och statliga bolag) ska ha uppnått målet enligt
sin egen bottom-up statistik.
I regleringsbrev till alla myndigheter ålägga dem att minska sina utsläpp med minst
50 procent till 2030 och 85 procent till 2045. Besluta samma sak för statliga bolag.

På grund av den höga rådigheten och de stora utsläppsvolymerna är det möjligt att mål och
styrmedel för de offentliga utsläppen kan vara den enskilt viktigaste åtgärden Sverige kan
göra för att minska de totala svenska konsumtionsutsläppen.

26

30

Klimatstrategi för Botkyrka https://www.botkyrka.se/download/18.1fbbaae6170bff9469deb3b/
1584093805113/Klimatstrategi%20f%C3%B6r%20Botkyrka.pdf
27
https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/klimat-och-miljo/
28
https://www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-miljoarbetet/
begransad-klimatpaverkan---saker-kommuner-kan-gora/
29
https://www.ivl.se/publikationer/publikationer/
10-reformer-som-underlattar-kommuners-klimat--och-miljoarbete.html
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3.3.2 Mål för byggnader och infrastruktur
Utsläppen från byggande och infrastruktur står för cirka 12 procent av de svenska konsumtionsutsläppen, varav cirka hälften sker i andra länder. Byggverksamhet stod för 8,4 miljoner ton
växthusgasutsläpp 2018 varav hälften (48 procent ) till följd av import. Anläggning av vägar
och järnvägar stod för 1,65 miljoner ton utsläpp varav 44 procent från import.30 Dessa siffror
avser byggfasen och ska inte förväxlas med utsläpp från “bygg- och fastighetssektorn” som
även inkluderar utsläpp från uppvärmning och fastighetsförvaltning.
Även om en stor del av det byggmaterial som används i Sverige tillverkas i landet är alltså de
importerade utsläppen betydande. De kommer bland annat från produkter som belysningsarmaturer, fiber- och elkablar, dörrar och fönster, samt internationella transporter.31
Byggande och infrastruktur är en sektor med ett begränsat antal aktörer och där utsläppen
redan har beslutats ska börja följas i detalj via de nya klimatdeklarationerna för byggnader.
Trafikverket har också tydlig uppföljning för utsläppen för infrastruktur. Därför utgör
området ett mycket lämpligt område för sektorsmål.

Målförslag
Genom att klimatdeklarationer redan är införda går det relativt lätt att införa gränsvärden
för nya byggnader. Samma sak gäller för infrastrukturprojekt tack vare Trafikverkets modell
Klimatkalkyl. För att de av Boverket föreslagna gränsvärdena till 2043, samt Trafikverkets
mål ska kunna uppnås krävs dock tillgång till koldioxidfri cement. På grund av de långa ledtiderna inom byggsektorn, och på grund av att koldioxidfri cement inte väntas finnas på plats
förrän 2030 är ett mer långsiktigt mål att föredra för hela bygg- och infrastruktursektorn.
– På aggregerad nivå, minska utsläppen från nya byggnader och infrastrukturs byggfas
med 85 procent till 2045.
Detta mål överlappar målet om offentliga utsläpp, och minskade utsläpp från
byggsektorn är nödvändigt för att nå minskade offentliga utsläpp.
30
Boverkets miljöindikatorer https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/miljoindikatorer/ Hämtat 2021-10-01
31
Lagrådsremiss. Klimatdeklaration för byggnader
https://www.regeringen.se/4aeb72/contentassets/5f74be0d9cf04ca48c14820e05bbfd80/klimatdeklaration-for-byggnader.pdf
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Förslag på styrmedel

– Inför gränsvärden för klimatpåverkan för nya byggnader i linje med Boverkets
förslag. Klimatdeklarationer för nya byggnader är redan infört.32 Boverket har byggt
vidare på det och lagt förslag för hur klimatdeklarationerna kan utvecklas och även inkludera gränsvärden på maximal klimatpåverkan. Boverket föreslår att nivån för gränsvärden 2027 sätts till cirka 20–30 procent lägre klimatutsläpp än ett referensvärde.
Man föreslår också skärpt gränsvärde 2035 och 80 procent till 2043.33
– Utöka klimatdeklarationerna till att innefatta installationer, invändiga ytskikt
samt fast inredning. En stor del av en byggnads klimatpåverkan (18–46 procent enligt
LCA-studier som Boverket hänvisar till) kommer från installationer. Den importerade
delen av byggandets utsläpp kommer också till största delen från dessa kategorier.
Boverket föreslår att de inkluderas i klimatdeklarationer från 2027.34

3.3.3 Mål för mat
Livsmedelskonsumtionen står för cirka 12 procent av konsumtionsutsläppen men är svårare
att komma åt än många andra kategorier. En stor del av matens klimatpåverkan är importerad
och under lång tid ökade konsumtionen av importerat kött medan svenskt kött minskade
eller stod still. Sedan 2016 är dock trenden bruten och konsumtionen av nöt och griskött
minskade med ca 12 procent och matfågel med ca 9 procent mellan 2016–2020.35 Minskningen
beror uteslutande på minskad import.36 Konsumtionen av griskött har nästan gått ner till
1980 års nivåer (så långt Jordbruksverkets statistik sträcker sig) medan nötkött är cirka
66 procent högre. Konsumtion av matfågel är mer än 4 gånger högre än 1980.
Möjligheten att påverka livsmedelsutsläppen

I rapporten Styrmedel för hållbar matkonsumtion– en kunskapsöversikt och vägar framåt
från ett forskarkonsortium lett av SLU Future Food listas 20 antal olika typer av möjliga styrmedel för att minska livsmedelsutsläppen.37 Styrmedel för att minska utsläppen från mat
kan delas in i tre kategorier: information, skatt och subvention, samt regler och krav. Det är
svårt att tänka sig att de senaste årens minskade köttkonsumtion inte skulle ha med ökad
medvetenhet kring klimatpåverkan, antibiotikaanvändning och djurvälfärd att göra. Det
tyder på att informationsstyrmedel kan vara effektiva.
Utöver informationsåtgärder finns det få styrmedel som har politiskt stöd. När SVT frågade
alla partier 2018 var exempelvis samtliga emot en köttskatt38, det är dock något som skulle
kunna få stor påverkan på utsläppen och är något som diskuterats mycket de senaste åren.
Mat är ett område där enstaka styrmedel och måluppfyllelse på ett område kan ha negativa
effekter på andra områden. Köttskatt kan till exempel få effekten att människor minskar sin
konsumtion av rött kött för att istället äta icke-hållbart fångad fisk och bidrar till att förvärra
32
https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/klimatdeklaration-for-byggnader_H801CU23
Boverket (2020). Utveckling av regler om klimatdeklaration av byggnader. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/
publicerat-av-boverket/publikationer/2020/utveckling-av-regler-om-klimatdeklaration-av-byggnader/ Hämtad 2021-09-23.
34
Ibid.
35
https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/hallbar-produktion-och-konsumtion-av-mat/konsumtion-av-kott
36
https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/handel-och-marknad/priser-och-marknadsinformation-for-livsmedel
37
Styrmedel för hållbar matkonsumtion – en kunskapsöversikt och vägar framåt Elin Röös et al (2020)
https://www.sustainableconsumption.se/wp-content/uploads/sites/34/2020/06/StyrmedelForHallbarMatkonsumtion.pdf
38
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/politiker-nobbar-experters-krav-pa-kottskatt
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Genom mål för den offentliga sektorn
kan livsmedelsutsläppen de ansvarar för
minska, men effekten är begränsad då
offentlig sektor endast står för
fyra procent av den totala livsmedelskonsumtionen i Sverige.
det redan stora problemet med utfiskning. Det kan också bidra till att öka konsumtionen av
matfågel, vilket kan leda till ökat lidande då långt fler kycklingar som kan känna lidande
behövs för att generera samma mängd kalorier och proteiner som exempelvis en ko gör. Det
finns också en målkonflikt mellan djurvälfärd och utsläpp där långsam, djurvänlig uppfödning
utomhus ofta leder till högre utsläpp än intensiv industriell produktion inomhus. Förutom att
försämra djurvälfärden kan ett skifte till mer industriell produktion också vara dåligt för den
biologiska mångfalden. Detta visar att det kan vara riskabelt att införa styrmedel eller sätta
mål för enskilda områden av livsmedelskonsumtionen, exempelvis minskad klimatpåverkan
från kött, utan att samtidigt ta hänsyn till andra områden.
Genom mål för den offentliga sektorn kan livsmedelsutsläppen de ansvarar för minska,
men effekten är begränsad då offentlig sektor endast står för fyra procent av den totala
livsmedelskonsumtionen i Sverige.
Ett annat möjligt område är att främja konsumtion av alternativa proteinkällor. Detta kan ske
genom olika typer av stödåtgärder. Exempelvis subventioner, men också statligt stöd till
innovations- och forskningsprogram för exempelvist labbodlat kött eller nya proteinrika
produkter avsedda som ersättning för kött.
Minskat matsvinn är ett annat område som kan minska matens utsläpp. Det finns idag
följande mål satta för matsvinn i det svenska miljömålssystemet:
–
–
–

Matsvinnet ska minska så att det sammantagna livsmedelsavfallet minskar med minst
20 viktprocent per capita från 2020 till 2025.
En ökad andel av livsmedelsproduktionen ska nå butik och konsument 2025.
Senast 2023 ska minst 75 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring och biogas tas tillvara.

Ett annat område för sänkta utsläpp är fiske. Bottentrålning har beräknats globalt släppa ut
mellan 600 miljoner och 1,5 miljarder ton CO239, men det finns även andra utsläpp i fiskeindustrin, inte minst förbränning av fossila bränslen. Att minska bottentrålning kan vara en
effektiv klimatåtgärd. Detta kan ske genom förbud mot bottentrålning generellt med
tillåtelse enbart i vissa utmärkta områden. Havs- och vattenmyndigheten redovisade 2020
förslag för att genomföra ett generellt stopp för bottentrålning i svenska marina skyddade
områden, förslaget ligger nu på regeringens bord.
Sala et al, (2021), Nature, Protecting the global ocean for biodiversity, food and climate, https://www.nature.com/
articles/s41586-021-03371-z
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HUR METAN SKA VÄRDERAS
Den största delen av matens utsläpp är inte koldioxid utan metan. Metan skiljer sig från
koldioxid då metan har en livstid i atmosfären på cirka 12 år och koldioxid hundratals år.
Metan är dock en mycket kraftfullare växthusgas och ett ton metan leder till cirka 28 gånger
högre uppvärmning över en hundraårsperiod än ett ton koldioxid.
Denna typ av beräkningar kallas för global warming potential GWP och hur uträkningarna
använts har kritiserats från forskarhåll i många år.40 Att jämställa metanutsläpp med
koldioxidutsläpp genom en enkel GWP beräkning kan skapa en felaktig bild av olika åtgärders
klimateffekter.
En mycket viktig distinktion är att konstanta metanutsläpp inte leder till ökad uppvärmning
medan konstanta koldioxidutsläpp gör det. Koldioxid ackumuleras i atmosfären till skillnad
från metan och de globala koldioxidutsläppen måste minska hela vägen ner till noll för att den
ökade uppvärmningen på grund av koldioxidutsläppen ska upphöra. För metan räcker det med
att utsläppen inte fortsätter att öka från år till år, om utsläppsnivån är konstant är
också klimateffekten konstant.
Däremot leder minskade metanutsläpp till minskad uppvärmning. Att minska metanutsläppen är därför fortfarande en mycket viktig klimatåtgärd. Försiktighet bör dock vidtas
när koldioxidekvivalenter beräknas. Allt annat lika har det en mycket större positiv klimateffekt att undvika ett utsläpp av ett ton CO2eq från CO2 än ett ton CO2eq från metan.
En simbassängsliknelse kan användas för att förklara sambandet. Koldioxidutsläppen är i
exemplet vattenflöde från slangen som fyller på bassängen. Det räcker inte att minska flödet
från slangen för att förhindra vattennivån från att höjas. Antingen måste kranen stängas av
helt, eller vatten rinna ur avloppet (negativa utsläpp). Metanutsläppen är i exemplet
badgästerna. Om fler badande tillkommer (exempelvis att antalet kor på jorden ökar) så
höjs vattennivån. Om antalet badande minskar så sänks vattennivån. Men om antalet
badande är konstant är också vattennivån det.
Det finns också mycket större möjligheter att klimatkompensera för metanutsläpp på grund
av den korta livslängden. Detta då en stor del av problematiken med många av de naturbaserade negativa utsläppsteknikerna har kort eller osäker hållbarhet. Men vill man
kompensera metan kan det räcka med att garantera så lite som 10 års hållbarhet.
Lagring av kol i jordbruksmark kan vara en passande metod för att kompensera för
metanutsläpp, men inte för fossila utsläpp.41

40

Se b.la: Cain el al (2019) Improved calculation of warming-equivalent emissions for short-lived climate pollutants, npj Climate and
Atmospheric Science https://www.nature.com/articles/s41612-019-0086-4 · Smith et al (2021) Further improvement of warming-equivalent
emissions calculation. npj Climate and Atmospheric Science https://www.nature.com/articles/s41612-021-00169-8 4 ·R.T. Pierrehumbert
(2014) Short-Lived Climate Pollution Annual Review of Earth and Planetary Sciences https://doi.org/10.1146/annurev-earth-060313-054843
41
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Den största problematiken med lagring av kol i jordbruksmark är den korta permanensen. Om en har byggt upp kolförråd i jorden genom en
metod som tex plöjningsfritt jordbruk kan det räcka med att metoden överges ett enda år för att kolet ska släppas ut igen. Det råder också
viss osäkerhet kring hur väl regenerativt jordbruk fungerar för att binda kol ur ett systemperspektiv. Se bl.a. World Resource Institute
https://www.wri.org/insights/insider-further-explanation-potential-contribution-soil-carbon-sequestration-working
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Målförslag
I denna rapport lägger vi fram två förslag till mål som kan byggas vidare på och siffersättas:
– Sätt ett mål om större andel av proteininnehållet som konsumeras i Sverige ska
komma från alternativa proteinkällor som växter eller syntetiskt kött. Detta undviker
negativa effekter av att byta en typ av kött mot ett annat. Fokuset på protein undviker
också att folkhälsan drabbas negativt av att ensidigt kaloribyte från t.ex. kött till chips.
Målet kan exempelvis uppnås genom informationsstyrmedel och stödpaket till
innovation för alternativa proteinkällor.
–

Sätt ett mål om att öka andelen animaliska livsmedel som producerats med omsorg om
djur, miljö och klimat. Detta kan minska växthusgasutsläppen genom att köttkonsumtionen skiftar till dyrare, mer miljö- och djurvänlig animalieproduktion. Då den är dyrare
kan den leda till totalt minskad köttkonsumtion. Målet har också potential att påverka
den biologiska mångfalden positivt, exempelvis genom att främja naturbete. Styrmedel
behöver utredas vidare då dagens internationella handelsregler försvårar kravställning
på området.

Minskat matsvinn är ett annat viktigt område, men då Sverige redan har etappmål läggs inga
nya förslag fram här.
Ett annat område för styrmedel för mat är att påverka den fossila gödselanvändningen inom
EU. Fossilfritt gödsel har stor potential att minska utsläppen från jordbruket och finns nu tillgängligt i liten skala där ammoniak tillverkas av vätgas gjord på fossilfri energi, istället för
från fossilgas. Sverige skulle kunna verka på EU-nivå för att alla jordbruk som får stöd från
EUs jordbruksprogram CAP ska använda fossilfritt gödsel på sikt. Ett produktionsstöd i form
av carbon contracts for difference skulle kunna användas för att möjliggöra produktionen av
det fossilfria gödslet.
35
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3.3.4 Mål för flyg
Det är lämpligt att ett etappmål för minskade utsläpp från svenskarnas flygresande införs.
Miljömålsberedningen har också detta i sitt uppdrag. Målet bör innefatta alla utsläpp från
flyg som avgår från svenskt territorium, från avresa till slutdestination. Höghöjdseffekten
bör också räknas med men redovisas separat.
Flygutsläppen bör mätas genom bottom-up statistik, och inte genom nationalräkenskaperna.
Listan på alla avgångar (samt slutdesitionation) som sker från svenska flygplatser kan användas. Detta bör kompletteras med information om flygplanstyp och bränsleblandning
samt flygrutter för att kunna beräkna höghöjdseffekter. I den mån kompletterande
information måste hämtas in, kan denna begäras från flygbolagen som rimligtvis redan har
all denna data samlad.
I likhet med metan som diskuterades i avsnittet ovan bör det inte heller ske en sammanblandning mellan flygets koldioxidutsläpp och höghöjdseffekten. Koldioxid stannar
i atmosfären i hundratals år och bidrar till skadlig uppvärmning långt in i framtiden.
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Höghöjdseffekten består av till stor del av kortlivade växthusgaser, vissa med så kort livslängd som några timmar. De bidrar dock till skadlig uppvärmning idag och det finns ett värde i
att minska dem, men de bör inte direkt jämföras med koldioxidutsläpp42.
En direkt jämförelse skulle exempelvis kunna få till följd att flygrutter som leder till ökade
koldioxidutsläpp väljs för att de minskar extremt kortlivade, men potenta kondensstrimmor
och att det med en GWP100 beräkning bedöms vara positivt. Då den skadliga klimateffekten
av uppvärmning inte är linjär utan ökar i takt med temperaturen skulle detta kunna vara
kontraproduktivt. Den positiva effekten av en tillfällig sänkning av temperaturen idag kan
inte kompensera de skadliga effekten av ökad långvarig uppvärmning i framtiden43.
Målförslag för flygets utsläpp

–

–

100% av flygplansbränsle som tankas i Sverige ska vara bio- eller elektrobränslen till
år 2045. Reduktionsplikt för flygplansbränsle är redan infört, och utsläppen från flygfotogen börjar på 0,8 procent 2021 för att öka till 27 procent 2030. Detta bör höjas till
100 procent 2045 i linje med den statliga utredningen Biojet för flygets förslag.44 Förutom biobränslen så är elektrobränslen tillverkade av koldioxid från biogent ursprung eller
från direkt infångning från luft en lovande väg framåt.
Minska även koldioxidutsläppen från svenskarnas totala flygande med 25% till 2030
jämfört med 2019 års nivåer. Detta kan genomföras med hjälp av höjd flygskatt och
informationsstyrmedel samt mätas med den metod forskare på Chalmers tagit fram.45
Det finns skäl att tro att målet kan uppnås, flygbolaget SAS har satt samma mål för sina
absoluta utsläpp46.

Förslag på styrmedel

–

–
–
–
–
–

Arbeta för att flygbolag optimerar flygrutter för att minska den uppvärmning som höghöjdseffekten ger upphov till. (Dock med försiktighet så att detta inte riskerar öka
utsläppen av CO2.) Detta kan ges incitament till exempelvis genom rabatt på landningsavgifter.
Inför kvotplikt på 100% bio eller elektrobränslen för flygplanstankning i Sverige
senast 2045.
Utred möjligheten att stimulera elflyg.
Höj flygskatten, och utred möjligheten till en progressiv flygskatt.
Verka för att EU inför moms på utrikesflyg och höj momsen till 25 procent för allt flyg.
Inför differentierade start och landningsavgifter baserat på utsläpp för att ge
incitament till flygbolag att minska utsläppen.

Sammanställning av flygets klimatpåverkan och möjlighet till minskning av dessa - alternativa flygrutter för minskade
höghöjdseffekter och biobränslen. Moldanova et al. IVL (2018) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1552314/
FULLTEXT01.pdf
43
Skillnaden mellan kortvariga och långvariga minskningar av uppvärmning diskuteras vidare i detta inlägg: https://illuminem.com/energyvoices/295b520b-8b18-4a42-bc5e-67d9861b9c74
44
Biojet för flyget SOU 2019:11 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/03/
sou-201911/
45
Anneli Kamb och Jörgen Larsson, Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990– 2017, Chalmers tekniska
högskola (2018)
https://research.chalmers.se/publication/506796/file/506796_Fulltext.pdf
46
SAS års och hållbarhetsredovisning 2019/2020 (Basår 2005) https://www.sasgroup.net/files/Main/290/3277521/release.pdf
42
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3.3.5 Mål för sjöfartens transporter
Det finns även ett behov av att sätta mål för minskade utsläpp från sjöfartens transporter.
Växthusgasutsläpp från bränsle som tankas i Sverige och används till utrikes sjöfart (internationell bunkring) uppgår till cirka 7 miljoner ton47 och har tredubblats sedan 1990. Dessa
utsläpp är svåra att komma åt genom svenska åtgärder då fartyg lätt kan välja att tanka i andra länder priset på bränsle är högre i Sverige. Utsläppen inkluderas inte i de territoriella
utsläppen eller befintliga klimatmål. Ett uppdrag om att överväga mål för sjöfartens
transporter är med i miljömålsberedningens uppdrag.
En möjlig väg att hantera sjöfartens transporter är att inkludera dem i EUs utsläppshandel.
I Global utmanings rapport På väg mot 2050 – Politik för ett klimatneutralt EU48 föreslås att
all sjöfart inom EU inkluderas i ett sådant system, liksom halva sträckan mellan hamnen i
respektive land utanför EU. Rapporten föreslår vidare att för underlätta ett framtida, vidgat
samarbete kring sjöfartens utsläpp, bör särskilda ”sjöfartsutsläppsrätter” enligt modell
från flyget, ges ut.
En annan mycket viktig del är att verka för att det finns fossilfria bränslen för sjöfarten och
flyget att tanka, exempelvis genom att ge kapital och driftsstöd till svensk vätgasproduktion
och produktion av elektrobränslen.Exempel på detta är carbon contracts for differences,
samt förmånliga lån genom en grön investeringsbank.

3.3.6 Mål för svenska företags utsläpp
Svenska företags utsläpp i värdekedjan är också en del av svenska konsumtionsutsläpp. Det
finns dock skillnader i statistiken. Exempelvis är utsläpp från H&Ms klädtillverkning i Asien en
del av ett svenskt företags scope 3 utsläpp, men ingår bara till liten del i svenska konsumtionsutsläpp (den andel av H&Ms kläder som säljs i Sverige). Däremot kan Sverige som land påverka
svenska företag att påskynda sina utsläppsminskningar.
Många företag mäter och redovisar sin klimatpåverkan. Det har blivit standard för företag
att inte bara beräkna och sätta mål för sina direkta utsläpp, utan även sina indirekta utsläpp
ofta över 90 procent av de totala utsläppen.
Tidningen Dagens Industri har skapat ett klimatindex där siffrorna för svenska storbolag som
rapporterar sina utsläpp redovisas. Siffrorna inkluderar utsläpp från 218 svenska bolag.
Utsläppen från dessa är sammanlagt 251 miljoner ton CO2eq (fem gånger högre än Sveriges
territoriella utsläpp) varav 89 procent i Scope 3 49. Detta trots att enbart 88 (40 procent)
bolag redovisar Scope 3. Tre bolag står för hela 161 miljoner (64 procent) av dessa, Electrolux,
Ericsson och Volvo. De 10 bolagen med högst utsläpp står för 218 miljoner ton (86 procent),
utöver de ovan nämnda också Lundin Energy, H&M, AstraZeneca, ABB, Gränges, Telia och
Skanska.50
Hållbarhetsrapportering är idag obligatorisk för bolag som överstiger ett visst gränsvärde
(två av följande kriterier ska uppfyllas: fler än 250 anställda, över 175 miljoner kronor i balansomslutning eller en nettoomsättning på över 350 miljoner kronor). Lagen trädde i kraft
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Krav på att företag ska redovisa
sina utsläpp är ett sätt att påskynda
omställningen på. Att få fler företag att
sätta mål driver på arbetet ytterligare.

1 december 2016 och beräknas omfatta runt 1 600 bolag. Redovisningen ska innehålla
hållbarhetsupplysningar, policys och risker men det finns inga krav på utsläppsredovisning.
Krav på att företag ska redovisa sina utsläpp är ett sätt att påskynda omställningen. Att få
fler företag att sätta mål driver på arbetet ytterligare. Striktare krav på utsläppsredovisning
väntas från EU håll, och är infört för vissa företag i Storbritannien.

Målförslag
Vi föreslår ett mål för antalet företag som satt mål: 2025 ska 90 procent av bolagen som omfattas av dagens krav på hållbarhetsrapportering har satt utsläppsminskningsmål i linje med
ambitionen om att temperaturen inte ska öka med mer än 1.5 grader.
Naturvårdsverket föreslog 2015 krav på utsläpps-redovisning av växthusgaser i Scope 1, 2
och del av 3 för företag med minst 100 heltidsanställda eller med en omsättning över
100 miljoner kronor.51

Förslag på styrmedel
–
–
–

–
–

Ställ krav på rapportering av utsläpp i Scope 1, 2 och 3 för företag som idag omfattas av
hållbarhetsrapportering.
Inför morötter för företag som sätter och uppfyller mål. Exempelvis genom positiv
exponering.
Ge en myndighet, exempelvis Naturvårdsverket ett uppdrag om att öka medvetenheten
om behovet för företag att sätta klimatmål för hela sin klimatpåverkan. Det kan handla
om workshops, konferenser, nätverksbyggande med mera. Erforderliga resurser bör
också tillsättas myndigheten.
Myndigheten med uppdraget ovan bör även få i uppdrag att hjälpa företag med
samordning och identifikation av hur företags Scope 3 utsläpp kan minska.
Inför avdragsrätt och momsbefrielse för negativa utsläpp. Vilka negativa utsläpp som
ska inkluderas behöver preciseras och kvaliteten på dessa säkerställas.

https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/
På väg mot 2050 - Politik för ett klimatneutralt EU, Global utmaning (2021) https://www.globalutmaning.se/wp-content/uploads/sites/8/2021/03/MAGNUS-NILSSON-PA%CC%8A-VA%CC%88G-MOT-2050.pdf
49
Detta är enbart en jämförelse, aggregerade utsläpp från företag kan innefatta dubbelräknade utsläpp.
50
Egna beräkningar utifrån DI Klimatindex https://www.di.se/bors/klimatindex/ Data hämtad 2021-09-24.
51
Miljö- och klimatarbete i näringslivet. En översikt med fokus på drivkrafter och klimat. Naturvårdsverket.
Rapport 6665 Oktober 2015.
47

48
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4. Påverkan på relationen
till andra länder

De mål och styrmedel som föreslås i denna rapport är inte handelshindrande
och skulle inte påverka något enskilt land särskilt negativt. Målen hjälper
istället andra länder att ställa om och gynnar klimatsmarta tillverkare i andra
länder då exempelvis offentlig sektor och byggföretag efterfrågar material
med låg klimatpåverkan.
Det finns dock andra förslag på minskade konsumtionsutsläpp som berör handel direkt.
I EU finns förslag om en gränsavgifter för koldioxid gällande vissa produkter, så kallade
Carbon border adjustment mechanism CBAM. Det innebär att vissa basvaror, såsom stål,
cement kan avgiftsbeläggas baserat på dess utsläppsintensitet för länder som inte har ett
eget pris på koldioxid eller mekanismer för att minska utsläppen motsvarande EUs.
I praktiken skulle det tex innebära att billigt kinesiskt stål beläggs med en avgift vid införsel
i unionen, motsvarande vad en europeisk ståltillverkare skulle betala för utsläppsrätterna
som krävs. För att åtgärden ska bli rättvis krävs dock att den fria tilldelningen av utsläppsrätter då avskaffas. Analyser visar att det finns risk för låginkomstländer att drabbas av
åtgärden vilket måste beaktas.
Gränsavgifter på koldioxid skulle påverka även konsumtionsutsläppen positivt då det skulle
skifta importen till mindre utsläppsintensiva producenter av basvaror.
Denna klimatåtgärd har behandlats i en annan rapport av Global utmaning.
I rapporten På väg mot 2050 - Politik för ett klimatneutralt EU52 kommer författaren Magnus
Nilsson fram till att gränsavgifter bara bör ses som en sista utväg. Bland annat på grund av
risken för att detta skulle skapa handelskrig. Andra åtgärder som först bör prövas är klimatdiplomati mot EUs stora handelspartners som Kina och USA för att få dessa att skärpa sin
klimatpolitik. Men också ett samarbete med EUs grannländer såsom Turkiet, Marocko,
Balkanländerna utanför EU och Ukraina för att undvika att EU importerar fossil el från
dessa länder. Samtidigt finns det tecken på att hotet om gränsavgifter redan har lett till planer för mer ambitiös klimatpolitik bland EU:s handelspartners.53
52
På väg mot 2050 – Politik för ett klimatneutralt EU, Global utmaning (2021) https://www.globalutmaning.se/
wp-content/uploads/sites/8/2021/03/MAGNUS-NILSSON-PA%CC%8A-VA%CC%88G-MOT-2050.pdf
52
Se b.la. https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/energy-transition/
102921-cop26-russia-to-refocus-energy-strategy-in-bid-to-reach-carbon-neutrality-by-2060
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5. Sammanfattning
av förslag på mål
och styrmedel
5.1 MÅL OCH INDIKATORER

MÅL

MÅLFORMULERING

DATAKÄLLA/INDIKATOR

NET TONOLLMÅL

Minska de totala svenska
konsumtionsutsläppen med
minst 85% till 2045 och nå
nettonoll genom negativa utsläpp
för den överskjutande delen.

Den övergripande nationella
statistiken från SCB.

UTÖKAT ANSVAR FÖR

Finansiera permanenta negativa
utsläpp för att nå upp till nettonoll utsläpp från konsumtionen.
Finansieras av företag, privatpersoner samt vid behov av
statsbudgeten. (Detta utöver de
negativa utsläpp som räknas till
Sveriges territoriella mål).

1) Sveriges direkta stöd till
negativa utsläpp via exempelvis
omvända auktioner.
2) Avdrag i deklarationer.

NEGATIVA UTSLÄPP
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SEKTORSMÅL

MÅLFORMULERING

DATAKÄLLA/INDIKATOR

MÅL FÖR

1) De totala offentliga konsumtionsutsläppen ska minska med
50% till 2030 och 85% till 2045
jämfört med 2019.
1b) 90% av offentliga aktörer
(myndigheter, kommuner,
regioner, statliga bolag) ska
minska sina utsläpp med minst
50% till 2030.

1) Den övergripande nationella
statistiken från SCB.
2) Bottom up statistik från varje
offentlig aktör.

På aggregerad nivå ska utsläppen
från nya byggnaders och infrastrukturs byggfas minska med
85% till 2045 från 2022 års nivåer
(första året med data från
byggnadsdeklarationer).

Byggnadsdeklarationer för nya
byggnader och livscykelanalyser från Trafikverkets
modell Klimatkalkyl för
infrastruktursatsningar.

MÅL FÖR MAT

1) Som en del av den totala
livsmedelskonsumtionen, öka
andelen kalorier som kommer
från alternativa proteinkällor som
växtkällor eller syntetiskt kött.
2) Öka andelen animaliska livsmedel som producerats med
omsorg om djur, miljö och klimat.

Livsmedelsverket /
Jordbruksverkets statistik

MÅL FÖR FLYG

1) Utsläppen från svenskarnas
flygande ska minska med 25% till
2030 jämfört med 2019 års nivåer.
2) 100% av flygplansbränsle som
tankas i Sverige ska vara bio- eller
elektrobränslen till år 2045.

1) Resvaneundersökningar
2) Transportstyrelsen

MÅL FÖR SJÖFARTENS

Verka för att inkludera utsläppen i
EUs utsläppshandel.

OFFENTLIGA UTSLÄPP

MÅL FÖR NYA
BYGGNADER OCH
INFRASTRUKTUR

TRANSPORTER
MÅL FÖR SVENSKA
MELLANSTORA OCH
STORA FÖRETAGS
UTSLÄPP I
SCOPE 1,2 & 3

2025 ska 90% av bolagen som
omfattas av dagens krav på
hållbarhetsrapportering ha satt
utsläppsminskningsmål i linje
med ambitionen om att
temperaturen inte ska öka med
mer än 1.5 grader.

Mäts via bolagens egen
hållbarhetsrapportering.
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5.2 SAMMANFAT TNING AV FÖRSLAG PÅ STYRMEDEL
STYRMEDEL FÖR MINSKADE OFFENTLIGA UTSLÄPP

–
–
–
–
–

I regleringsbrev till alla myndigheter ålägga dem att minska sina utsläpp med minst
50 procent till 2030 och 85 procent till 2045. Besluta samma sak för statliga bolag.
Ge incitament, såsom ökade bidrag till kommuner och regioner som uppnår sina klimatmål.
Ge upphandlingsmyndigheten ett uppdrag att hjälpa offentliga aktörer att beräkna och
minska sina utsläpp.
Minska avkastningskravet för statliga bolagen till förmån för att prioritera klimatnytta.
Ge incitament till kommuner och regioner att arbeta för att minska sina invånares
utsläpp, inte minst genom samhälls- och transportplanering

STYRMEDEL FÖR MINSKADE UTSLÄPP FRÅN FRÅN BYGG- OCH INFRASTRUKTURSEKTORN

–
–
–
–
–
–

Inför gränsvärden för klimatpåverkan för nya byggnader i linje med Boverkets förslag.
Utöka klimatdeklarationer till att innefatta installationer, invändiga ytskikt samt
fast inredning.
Inkludera industribyggnader i kravet på klimatdeklarationer och gränsvärden för dessa.
Inför åtgärder för att främja träbyggande.
Ge CCS-stöd till cementtillverkare, exempelvis genom carbon contracts for difference.
Se till att Trafikverket ges förutsättningar att uppnå sina redan satta mål, exempelvis
genom ökad budget för att betala för gröna premier för dyrare, klimatsmarta material.

STYRMEDEL FÖR MINSKADE UTSLÄPP FRÅN FRÅN FLYG OCH SJÖFART

–
–
–
–
–
–
–

Höj flygskatten och utred möjligheten till progressiv flygskatt.
Inför differentierade start och landningsavgifter baserat på utsläpp för att ge
incitament till flygbolag att minska utsläppen.
Inför kvotplikt på 100 procent bio- eller elektrobränslen för flygplanstankning i Sverige
senast 2045.
Utred möjligheten att stimulera elflyg.
Arbeta för att flygbolag optimerar flygrutter för att minska den uppvärmning som
höghöjdseffekten ger upphov till (med försiktighet så att inte koldioxidutsläppen ökar).
Verka inom EU för att momsbelägga utrikesflyg och höja momsen på inrikesflyg till
25 procent.
Stimulera produktion av fossilfria bränslen för sjöfarten och flyget att tanka,
exempelvis genom att ge kapital och driftsstöd till svensk vätgasproduktion och
produktion av e-bränslen. Exempel på detta är carbon contracts for differences,
samt förmånliga lån genom en grön investeringsbank.

STYRMEDEL FÖR MINSKADE UTSLÄPP FRÅN INOM LIVSMEDELKONSUMTION

–
–
–
–
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Inför stödpaket till innovationssatsningar för alternativa proteinkällor.
Verka inom EU för att unionens jordbruksstöd på sikt ska premiera jordbruk som
använder fossilfritt gödsel.
Inrätta stöd till lantbrukare att övergå till ekologisk och växtbaserad livsmedelsproduktion.
Inför förbud mot bottentrålning generellt med tillåtelse enbart i vissa utmärkta
områden.
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STYRMEDEL FÖR MINSKADE UTSLÄPP FRÅN FÖRETAG

–
–
–

–
–

Ställ krav på rapportering av växthusgasutsläpp i Scope 1, 2 och 3 för företag som
idag omfattas av hållbarhetsrapportering.
Ge incitament till företag som sätter och uppfyller mål. Exempelvis genom positiv
exponering.
Ge en myndighet, exempelvis Naturvårdsverket ett uppdrag om att öka medvetenheten
om behovet för företag att sätta klimatmål för hela sin klimatpåverkan. Det kan handla
om workshops, konferenser, nätverksbyggande med mera. Erforderliga resurser bör
också tillsättas myndigheten.
Myndigheten med uppdraget ovan bör även få i uppdrag att hjälpa företag med
samordning och identifikation av hur företags Scope 3 utsläpp kan minska.
Inför avdragsrätt och momsbefrielse för permanenta negativa utsläpp för företag
och privatpersoner.

ÖVRIGA STYRMEDEL
(Dessa styrmedel behandlas inte i detalj i rapporten och ska ses som förslag att utveckla vidare.)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Ge rätt till deltid för alla i likhet med den rätt småbarnsföräldrar har idag.
Inför rätt till semesterväxling, där arbetstagare får rätt att växla in en del av
löneökningen i ökad ledighet.
Kräva av tillverkare att de säljer energisnåla och reparerbara produkter. Exempelvis
genom att arbeta för ett förstärkt ekodesigndirektiv.
Verka för att EU inför produktpass inklusive information om produkters klimatpåverkan.
Inför förlängd reklamationsrätt och garantitid.
Inför förbud mot planerat åldrande och rätt till reparation.
Inför förbud för företag att förstöra osålda och funktionsdugliga varor.
Verka för att produkter designas så att det går att separera material från varandra,
i syfte att enklare kunna återanvändas och återvinnas.
Inför pantsystem för fler produkter.
Undanta begagnade produkter helt och hållet från kemikalieskatten.
Inför kvotplikter för användningen av återvunnen råvara, exempelvis för plast.
(Naturvårdsverket har fått uppdrag att identifiera produkter.)
Inför differentierad moms. Exempelvis genom sänkt tjänstemoms till 12 procent och
höjd moms på andra kategorier.
Reglera reklam för miljöskadliga produkter.
Utred möjligheten att införa ett system för avgift och utdelning.
(Höjd koldioxidskatt på exempelvis flyg, drivmedel och särskilt koldioxidintensiva
produkter som sedan delas ut lika till alla medborgare).
Ge utökat stöd till delningstjänster, uthyrningstjänster, reparationstjänster och
mobilitetstjänster.
Införa lagkrav som gör det obligatoriskt för företag att ta betalt för frakt i syfte att
minska ogenomtänkta beställningar och onödiga returer i e-handeln.
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6. Avslutning

Vi har i den här rapporten visat hur mål och sektorsmål kan sättas för de
svenska konsumtionsutsläppen. Målen är avgränsade och realistiska och
syftar till stor del till att se till att Sverige inte lämnar genomförbara
åtgärder på borden bara för att de inte är måluppfyllande eller någons
ansvar. Exempelvis är det anmärkningsvärt att ett stort antal offentliga
aktörer inte har siffersatta mål för att minska sin egen klimatpåverkan.
Vi lägger också konkreta förslag på styrmedel, bland de viktigaste kan nämnas att införa
Boverkets rekommendationer om gränsvärden för nya byggnader, och att fortsätta höja
reduktionsplikten för flyget samt inkludera elektrobränslen, samt ge stöd till inhemsk
produktion av fossilfria bränslen. Målen är i sig själva dock ofta styrande, särskilt de för
offentlig sektor.
Sverige har både ett ansvar och en möjlighet att minska våra konsumtionsutsläpp. Det finns
många lågt hängande frukter som ännu inte är plockade. Att sätta mål och implementera
styrmedel är första steget för att adressera konsumtionens klimatpåverkan och skapa
hållbar svensk konsumtion.
Sverige var det första landet i världen som satte ett nettonollmål för de territoriella
utsläppen men andra länder följde snabbt efter. Låt oss nu återigen leda vägen och bli det
första landet som sätter nationella mål för konsumtionsutsläppen.

46

© Global Utmaning 2021

47

Denna rapport ges ut av Global Utmaning, Sveriges ledande
oberoende tankesmedja. Genom tvärsektoriell forskning,
faktabaserat underlag och dialog bidrar vi med långsiktiga
lösningar och konkreta policyförslag som accelererar den
hållbara utvecklingen ekologiskt, ekonomiskt och socialt.
Bakom initiativet Klimatagendan – Sverige ställer om finns även
Material Economics, ClimateView och ett stort antal partners.

#klimatagendan
#sverigeställerom
globalutmaning.se/klimatagendan

