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Detta ger en tydlig fingervisning om att 
gröna substitut och tekniska lösningar som 
implementeras på hemmaplan inte är till
räckligt för att vända Sveriges egna nega
tiva påverkan på klimatet. Det visar den 
analys av det svenska koldioxidfotavtrycket, 
genomförd av Stock holm Environment In
stitute, som ligger till grund för denna sam
manfattning.

Mått på klimatpåverkan
Det råder inte längre något tvivel om att 
klimatfrågan är en av vår tids ödesfrågor. 
Hur vi väljer att agera de närmaste årtion
dena kommer att vara avgörande för vår 
egen och kommande generationers fram
tid. Samtidigt som miljontals människor 
lever i extrem fattigdom, konsumerar vi 
idag globalt sett mer än någonsin förut. 
Långt mer än vad jordens ekosystem för
mår producera eller har möjlighet att han
tera i form av avfall. Enligt FNs Human 
Development Report 2007/20081 så skulle 
det behövas nio planeter om hela världens 
befolkning skulle generera växthusgaser 

trots att konsumenters klimatsmarta val och koldioxideffektiviseringar 
inom industrin har medfört minskningar av de svenska koldioxid
utsläppen, har ändå Sveriges totala utsläppsmängd ökat. det beror 
framförallt på att vinsterna har ätits upp av en ökad konsumtion.  
om också utsläppen av importerade varor och tjänster tas med  
i beräkningen blir de svenska koldioxidutsläppen nästan en femtedel 
högre än om man bara räknar med de utsläpp som sker inom  
Sveriges gränser.  

i samma takt som exempelvis invånarna i 
Kanada och USA. I detta resonemang an
vänder FN uttrycket koldioxidfotavtryck 
som är besläktat med det mer välkända be
greppet ”ekologiskt fotavtryck”.

Det svenska avtrycket har ökat 
Många svenskar, och särskilt svenska 
politiker, talar ofta stolt om den svenska 
framgången när det gäller minskade ut
släpp av växthusgaser. Man säger att vi 
har ”frikopplat” ekonomisk tillväxt från 
utsläppen av växthusgaser. Men rappor
ten som denna sammanfattning bygger 
på, visar att när det gäller koldioxid, den 
växthusgas som sammantaget har störst 
klimatpåverkan, är detta påstående inte 
sant. 

Visserligen har de svenska hushål
len och den offentliga sektorn mellan 
1993–2003 gjort stora utsläppsminsk
ningar – 17 procent respektive 49 pro
cent – när det gäller de direkta koldioxid
utsläppen (dvs uppvärmning, el, samt 
privat och offentlig transport). Även in

att man endast räknar in de utsläpp som 
sker inom nationens gränser. 

Genom att importera koldioxid
intensiva produkter kan man alltså ”ex
portera” kvittot på den egna negativa 
miljöpåverkan och bördan i till exempel 
internationella förhandlingar om ut
släppsmål. Ett alternativt och mer rätt
visande synsätt för nationers ansvar är 
”konsumtionsperspektivet”. Då innefat
tas samtliga koldioxidutsläpp som orsa
kats på grund av nationens totala kon
sumtion av varor och tjänster, oavsett var 
utsläppen sker. Att räkna på detta sätt 
får till följd att Sveriges koldioxidutsläpp 
blir 17 procent större, från 7,2 ton till 8,4 
ton per person. Den svenska exporten 
är då borträknad. Geografiskt sett kom
mer majoriteten av de importerade kol
dioxidutsläppen från Europa, som är vår 
överlägset största handelspartner. Det 
innebär att Sverige har goda möjligheter 
att påverka sitt koldioxidfotavtryck ge
nom progressiva europeiska åtaganden 

och genom ett ökat EUsamarbete. De 
industrialiserade ländernas koldioxid
fotavtryck i Kina och Indien växer dock 
snabbt, en trend som bland annat har 
dokumenterats i en norsk studie3. Kina 
och Indien förväntas båda också öka den 
egna konsumtionen av energitjänster och 
i Kina har redan ett trefaldigande av det 
egna koldioxidfotavtrycket ägt rum sedan 
19614. Kraftfulla satsningar på sam arbete 
kring hållbara energilösningar med dessa 
länder kommer därför att vara avgöran
de för att utveckla och sprida dessa lös
ningar tillräckligt snabbt. 

Ett helhetsgrepp krävs 
Genom konsumtion och direkta utsläpp 
står de svenska hushållen för nästan tre 
fjärdedelar av de totala svenska koldioxid
utsläppen. Störst klimatpåverkan ger sek
torerna el, transport och mat. När direkta 
och indirekta utsläpp räknas samman 
landar det genomsnittliga koldioxidfotav
trycket för varje svensk medborgare på 8,4 
ton per år. Det överskrider med råge vad 
som är acceptabelt om vi enligt FNs kli
matpanels rekommendationer ska kunna 
begränsa den globala uppvärmningen till  
2 grader och utsläppsutrymmet ska förde
las rättvist, globalt sett. 

Möjligheterna att minska vårt svenska 
koldioxidfotavtryck är goda, men det kom
mer inte att ske automatiskt. Det här mate
rialet visar på vikten av att ta ett helhets
grepp på de koldioxidutsläpp som svensk 
konsumtion genererar – oavsett var utsläp
pen sker. Den visar också på vikten av ett 
helhetsgrepp i klimatpolitiken – det räcker 
inte att göra insatser uteslutande på hem
maarenan, eller på bortaplan. Kraftfulla 
åtgärder krävs både borta och hemma. Det 

dustrisektorn har minskat sina relativa 
utsläpp genom till exempel koldioxid 
effektivare teknik, och en ökad efterfrå
gan på klimatsmarta produkter. Men den 
totala mängden koldioxid vi släppt ut 
inom landets gränser mellan dessa år har 
ändå ökat med 4,3 procent2 till 62 miljo
ner ton. Anledningen är att vi totalt sett 
konsumerar mycket mer. Trots detta finns 
skäl för optimism. Siffrorna visar att det 
både går att åstadkomma en förändring, 
och att det finns en vilja att förändra. Jäm
fört med andra industriländer har Sverige 
dessutom relativt sett små koldioxidutsläpp 
per capita. Till stor del beror detta på Sve
riges höga andel fossilfri el i energiförsörj
ningen, samt en välutvecklad industri med 
fokus på förädling och tjänster snarare än 
resurs och koldioxidintensiv verksamhet. 

Negativ koldioxidbalans
Vanligtvis, och även i exemplet ovan, bru
kar mått på och nationella målsättningar 
för minskningar av koldioxidutsläpp anges 
ur ett ”producentperspektiv”. Det betyder 

är heller inte tillräckligt att satsa enbart 
på tekniska lösningar i form av mer kol
dioxideffektiv produktion. Då riskerar vi 
att vinsterna på nytt äts upp av en allmän 
konsumtionsökning. Utöver konsumtions 
och importperspektivet måste vi även un
dersöka hur koldioxidutsläpp genereras 
eller motverkas genom Sveriges export av 
varor och tjänster och hur detta kan ligga 
till grund för en mer fullständig handels
balans och klimatsmart svensk utvecklings
strategi.  
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Ekologiska fotavtryck är ett mått på hur mycket natur vi människor behöver för att till-
godose våra behov i form av varor och tjänster, men också för att ta hand om det avfall 
vi producerar. Koldioxidfotavtryck kan definieras som ”den totala, exklusiva mängd av 
direkta och indirekta koldioxidutsläpp som orsakas av en aktivitet, eller som ackumuleras 
under produktionen och användandet av en produkt under hela dess livscykel”.

kraftfulla  minskningar  
av koldioxidutsläppen 
krävs – både på hemma - 
och bortaplan
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Utveckling av inhemska koldioxidutsläpp  
per utsläppskälla, miljoner ton
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1 UnHdp 2007/2008 ”Kampen mot klimatförändringarna: 
gemensamt ansvar i en delad värld”.
2 år 2005 hade utsläppen minskat till 60 miljoner ton, vilket 
fortfarande innebär en ökning på 1,4 procent sedan 1993. 
den här rapporten fokuserar dock på 2003 för att utifrån 
fullständiga data kunna analysera förändringarna.
3 reinvang, r., peters, g. (2008). norweigan Consump
tion: Chinese pollution. an example of how oeCd imports 
generate Co2 emissions in developing countries. wwf 
norway, oslo”.
4 Källa: CCiCed  wwf, report on ecological footprint  
in China, global footprint network, Juni 2008.

Källa: SEI och NTNU, 2008

faktorer som påverkar Sveriges  
industriella koldioxidutsläpp

Källa: SEI och NTNU, 2008

förhållande mellan inhemska utsläpp 
av koldioxid och koldioxidfotavtrycket

Källa: SEI och NTNU, 2008
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för att verkligen möta de globala utmaningarna behöver vi 

förstå vår unika roll och den fulla klimatpåverkan av det sam-

hälle vi lever i och vår egen konsumtion. först då kan Sverige 

gå före med egna goda exempel och med tydligt internationellt  

ledarskap för att driva fram globala lösningar på klimatfrågan. 

för att kunna nå dit krävs satsningar på flera parallella åtgärder: 

 Utgå från begreppet koldioxidfotavtryck, som innefattar även utsläpp 
orsakade av import, för att ge en rättvisare bild av orsakerna bakom 
koldioxidutsläpp och för att kunna rikta insatserna

 minska de inhemska koldioxidutsläppen med minst 40 procent  
till år 2020 och med 90 procent till 2050

 premiera klimatsmart konsumtion till exempel genom konsument
information och klimatmärkning av produkter

 Satsa på klimatsmart export genom ett kraftfullt stöd på minst fyra 
miljarder kronor till de småföretag som kan utveckla och exportera 
klimatinnovativa lösningar med fokus på snabbväxande ekonomier 
som Kina och indien 

 Öka utbudet och konsumtionen av tjänster eftersom tjänstesektorn  
är den mest koldioxideffektiva

 bidra ekonomiskt till att minska utsläpp i utvecklingsländer mot 
svarande minst 15 procent av Sveriges nationella utsläpp till 2020

 initiera ett samarbetsavtal mellan Kina och eU för lågfossil handel 
och innovation under vårt ordförandeskap 2009

världsnaturfonden WWf

Ulriksdals Slott 
170 81 Solna

tel 08624 74 00 
fax 0885 13 29 
info@wwf.se 
www.wwf.se

plusgiro 90 19746 
bankgiro 9019746 

världsnaturfonden WWf är med sina närmare fem miljoner sup
portrar en av världens ledande ideella naturvårdsorganisationer. 

wwf arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer 
och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen  
genom att:  

•  bevara världens biologiska mångfald 
•  verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt 
•  minska föroreningar och ohållbar konsumtion

WWfs HandlingSplan

denna sammanfattning baserar sig på rapporten ”an analysis of Sweden’s Carbon footprint”, 
som tagits fram av Sei, Stockholm environmental institute, på uppdrag av Världsnaturfonden wwf. 

den fullständiga rapporten går att beställa från wwf, tel 08624 74 00.
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