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Sammanfattning 
IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklade år 2001 – 2002 i projektet “Klimat.nu – Den stora 
miljöutmaningen”, ett webbaserat verktyg för att upplysa och vägleda individen i klimatfrågan. 
Verktygets syfte är att kvantifiera fossila koldioxidutsläpp som en konsekvens av individens 
energikonsumtion; hushållsel, drivmedel m.m. Syftet är även att individen ges råd om hur man 
minskar CO2-utsläpp genom att förändra sitt leverne. IVL Svenska Miljöinstitutet vill utöka 
beräkningsverktygets innehåll till att även omfatta konsumentvaror. Studien har sökt svar hur 
enskilda individers olika typer av varukonsumtion sättas i samband med CO2-utsläpp och vilka 
konsumentråd är rimliga att ge för att uppnå utsläppsminskningar, samt hur dessa minskningar 
kan kvantifieras. 

I studien har ett systemanalytiskt tillvägagångssätt tillämpats och empirin har bestått av 
miljöexpanderad input-output-data (MIOA). Data har samlats in från Statistiska Centralbyrån 
(SCB) på miljöräkenskapernas data- och analyssidor. Insamlad data beskriver utsläpp som sker i 
varors livscykel till och med distribution till affär (indirekta utsläpp). Det är dock viktigt att ha 
varuklassers hela livscykel i åtanke så att försök till att minska konsumentens indirekta CO2-
utsläpp inte leder till ökade totala utsläpp. Dataosäkerheter har identifierats, vilka visar att 
insamlad data underskattar varors indirekta CO2-utsläpp. Data grundar sig på antagandet att 
Sverige skulle ha producerat alla varor som importeras. I genomsnitt är ca 69 % av varors 
indirekta CO2-utsläpp av utländsk härkomst, dessa länder har vanligtvis högre utsläppsintensitet 
än Sverige i sina produktionsstrukturer. I Sverige finns data endast tillgänglig med ca tre års 
fördröjning. I sin nuvarande form representerar data trots osäkerheter en lägsta nivå på olika 
varuklassers indirekta CO2-utsläpp.  

För att göra insamlad data funktionell i beräkningsverktyget prövades en metodik där 
utsläppsintensiteter beräknades. Utsläppsintensiteter tillgodoser kravet för att enskilda individers 
olika typer av varukonsumtion ska kunna kopplas till dess CO2-utsläpp. I beräkningsverktyget 
innebär det att utsläppsintensiteter integreras, som tillsammans med en viss summa pengar, utgör 
underlaget för att beräkna individens indirekta CO2-utsläpp. Ur ett individperspektiv är 
metodiken särskilt tilltalande eftersom pengar används som beräkningsenhet, enheten är något 
som individen oftast har lätt att relatera till. Användningen av utsläppsintensiteter möjliggör 
kvantifiering av en utsläppsminskning om individen spenderar en summa pengar på en varuklass 
med lägre utsläppsintensitet i stället en med högre. Med pengar som enhet kan även ”rebound-
effekten” undvikas.  

På grund av osäkerheter i dataunderlaget kan studien inte påvisa att förändrad konsumtion av 
varor leder till en faktisk utsläppsminskning. Störst sannolikhet att uppnå en faktisk minskning är 
dock om individen råds att fördela en summa pengar från en varuklass till en annan, i vilka det 
finns stora kvantitativa skillnader mellan utsläppsintensiteterna. 
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1 Inledning 
Människan har under miljoner år lyckats anpassa sig till förändringar i det komplexa system 
som naturen utgör. Nyckeln till framgången har varit förmågan att aktivt påverka sin 
omgivning så att den har optimerats till människans fördel. En följd av detta är uppkomsten 
av negativa effekter på miljön, problem som tenderar att bli allt mer komplicerade. Ett 
exempel är framväxten av globala miljöproblem som påverkar hela jorden oberoende av var 
källan finns (Rydh m fl, 2002 s 14 & 24). 

Idag anses en av de mer komplexa miljöutmaningarna vara den globala uppvärmningen. 
FN:s klimatpanel, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), konstaterar i sin 
senaste rapport att antropogena växthusgasutsläpp mycket sannolikt har orsakat största delen 
av den globala uppvärmningen som skett under de senaste 50 åren (IPCC, 2007). 
Växthusgaserna1 påverkar jordens värmebalans genom absorption av infraröd strålning vilket 
förstärker den naturliga växthuseffekten. Fenomenet leder till högre global medeltemperatur 
(Rydh m fl, 2002, s 24) vilket riskerar att skapa allvarliga störningar i jordens klimat 
(Naturvårdsverket, 2007). Redan idag syns konsekvenser av en ökad global medeltemperatur i 
bland annat avsmältning av glaciärer. IPCC varnar för att växthusgasutsläpp, med nuvarande 
nivåer eller högre, i framtiden kommer att leda till avsevärt mer omfattande konsekvenser än 
vad vi idag upplever. Konsekvenserna kan leda till att många miljoner fler människor än idag 
drabbas av översvämningar (IPCC, 2007). Genom aktivt handlande kan människan 
fortfarande påverka hur stora effekterna blir av klimatförändringarna (Naturvårdsverket, 
2007). 

Det hittills mest omfattande initiativet för minskade växthusgasutsläpp, Kyotoprotokollet, 
antogs år 1997 inom FN:s ramkonvention (UNFCCC). Protokollet anger, för länder som 
ratificerar det, ett juridiskt bindande åtagande att minska utsläpp av växthusgaser. 
Minskningen ska uppgå till 5 % under 1990 års utsläppsnivåer och uppnås mellan år 2008 och 
2012 (UNFCCC, 2007). Europeiska Unionen (EU) antog nyligen än mer ambitiösa 
målsättningar för att minska unionens samlade utsläpp. Minskningarna ska motsvara 20 
procent av 1990 års utsläppsnivåer och ha uppnåtts år 2020. I början av år 2007 åtog sig 
medlemsländerna, däribland Sverige, att följa denna målsättning (EU, 2007). 

Den största antropogena orsaken bakom klimatförändringarna är utsläpp av koldioxid 
(CO2) från icke-förnybara källor, därför är minskade CO2-utsläpp av hög prioritet (IPCC, 
2007). Idag används bland annat beskattningsåtgärder för att minska användningen av fossila 
bränslen och öka användningen av förnyelsebara alternativ. Handelsystem med utsläppsrätter 
är ett annat exempel på en åtgärd för att minska koldioxidutsläppen. IPCC (2007) anger 
förändrad konsumtion och livsstil som en av åtgärderna, då med betoning på minskad 
energianvändning, därmed även minskade CO2-utsläpp (IPCC, 2007). 

1.1 Konsumtion och miljöpåverkan 
Människans sätt att konsumera har stor betydelse för den miljöpåverkan som hon orsakar då 
efterfrågan (driven av konsumenter) verkar i samband med produktion av varor och tjänster. 
Ökad produktion ger upphov till ökad omsättning av material och energi som i sin tur leder 
till negativa effekter på miljön (Rydh m fl, 2002 s 9).  

Under de senaste 25 åren har framförallt OECD-ländernas strategiska industrisektorer, 
som kemisk industri, bilindustri, pappersindustri etc., uppvisat minskningar i utsläppen till 
luft och vatten samt i energianvändningen för produktion av varor och tjänster. För 

                                                 
1 De växthusgaser som människan tillför atmosfären är koldioxid, metan, dikväveoxid, freoner (CFC-gaser) och deras 
nyare ersättare HFC och HCFC (SMHI, 2007). 
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konsumtionssidan (efterfrågesidan) är situationen den motsatta. Ökade konsumtionsnivåer 
leder i allt fler länder till att nettoeffekten av miljövinsterna som produktionsleden 
åstadkommer reduceras (Throne-Holst m fl, 2007 s 1328). Fokus på konsumtion och dess 
miljöpåverkan kommer delvis från en problematik kallad ”rebound-effekten”. Grepperud & 
Rasmussen (2003) definierar begreppet som ekonomiska krafter på efterfrågesidan som över 
tid försvagar de miljövinster som uppnåtts med förbättrad effektivitet i produktion. Det hänger 
samman med att många problem snarare är relaterat till konsumtion och livsstil än till 
ineffektiva produktionsprocesser (Murphy, 2001 s 39). Det är således viktigt att inte enbart 
fokusera på tekniska lösningar i produktionen utan också inkludera konsumenter.  

Konsumenter styrs av olika behov som bland annat kan förklaras med ”Maslows 
behovspyramid”. Den utgår från att individen har ett antal konkurrerande behov i en given 
ordningsföljd (störst är fysiologiska, sen behov av säkerhet, kontakt, uppskattning och status 
samt slutligen behov av självförverkligande). När en nivå är uppfylld rör sig individen uppför 
behovstrappan. Under historien har endast en liten del av jordens befolkning kunnat satsa 
resurser på de övre stegen i behovstrappan. Men idag har många människor (särskilt i 
industrialiserade länder) större resurser och tillgodoser behoven med växande insatser av 
material och energi (Rydh m fl, 2002 s 21-22). 

1.2 Konsumentbaserat angreppssätt 
Asher-Ghertner & Fripp (2006) menar att ett konsumentperspektiv likt ett 
produktionsperspektiv utgår från miljöpåverkan i varors livscykel (produktionsfas till 
användningsfas eller avfallshantering). Skillnaden är var miljöpåverkan allokeras. Ett 
konsumentbaserat angreppssätt ger ett ramverk för att fördela miljöpåverkan av 
produktionsaktiviteter på basis av vem som konsumerar varan. När CO2-utsläpp beskrivs 
utifrån konsumenten är det vanligt att använda direkt och indirekt påverkan (se vidare: 
Edman, 2005). Angreppssättet kommer från bland andra Bullard & Herendeen (1975 refererat 
i Moll m fl 2005 s 260) och skiljer på direkt energianvändning (hushållsel, varmvatten, 
uppvärmning, drivmedel) och indirekt energianvändning; den energi som krävs för att 
producera varor och tjänster. Moll m fl (2005) kom fram till att de flesta studier som utgått 
från hushållens konsumtion anger direkt och indirekt energianvändning och dess samband 
med CO2-utsläpp som den mest betydelsefulla indikatorn för hushållens miljöbelastning (Moll 
m fl, 2005 s 260). 

1.3 Bakgrund till studien 
IVL Svenska Miljöinstitutet utvecklade i projektet “Klimat.nu – Den stora miljöutmaningen”, 
ett webbaserat verktyg för att upplysa och vägleda individen i klimatfrågan. Verktygets syfte 
är att kvantifiera fossila CO2-utsläpp som en konsekvens av individens energikonsumtion. I 
beräkningsverktyget anger användaren energiförbrukning från hushållsel, varmvatten, 
uppvärmning och drivmedel, fakta som omvandlas till CO2-utsläpp. I verktyget ges råd till 
individen om hur denne genom olika förändringar i sitt leverne kan minska sin 
energikonsumtion och därigenom sina CO2-utsläpp. Baserat på vad konsumenten kan tänka 
sig att förändra, kvantifieras utsläppen på nytt. Förutom ovanstående konsumerar individen 
också varor som i sin tur kräver energi för att produceras, detta bör enligt det 
konsumentbaserade angreppssätet inräknas i konsumentens energianvändning (indirekt CO2-
utsläpp). 

IVL Svenska Miljöinstitutet vill utöka beräkningsverktygets innehåll till att även omfatta 
konsumentvaror2. Med anledning av IVL:s önskan har denna studie utarbetats och sökt svar 
                                                 
2 En konsumentvara avser i studien en vara som köps och förbrukas/brukas av den slutlige användaren i dennes 
egenskap av privat konsument (NE, 2007). 
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på hur CO2-utsläpp kan sammankopplas med individens varukonsumtion. För att integrera 
konsumentvaror i beräkningsverktyget är utgångspunkten att definiera de behov som måste 
tillgodoses för uppdraget. Avsikten är att undersöka både förutsättningar och eventuella 
problem med en möjlig integrering av konsumentvaror. De behov som ställts upp är: 
 

 Att det ska finnas någon typ av indata som beskriver samband mellan konsumentvaror 
och CO2-utsläpp 

 Att enskilda individers olika typer av varukonsumtion ska kunna kopplas till dess 
CO2-utsläpp  

 Att råd för utsläppsminskning ska kunna ges till konsumenten och att minskningen ska 
kunna kvantifieras 

2 Syfte 
Det övergripande syftet är att undersöka hur data om CO2-utsläpp kan få ett samband med 
olika typer av varukonsumtion och koppla det till enskilda individers 
varukonsumtionsmönster. För att uppnå detta och tillmötesgå övriga krav som 
beräkningsverktyget ställer, utgår studien från följande frågeställningar: 
 

 Hur kan enskilda individers olika typer av varukonsumtion sättas i samband med CO2-
utsläpp? 

 Vilka konsumentråd är rimliga att ge för att uppnå utsläppsminskningar, och hur kan 
dessa minskningar kvantifieras? 

2.1 Avgränsningar och definitioner 
 Konsumtion kan både minskas och omfördelas. I studien undersöks hur individen kan 

uppnå utsläppsminskningar genom att omfördela i sitt varukonsumtionsmönster. 
 Studien avser inte att undersöka hur konsumenten kan minska sina CO2-utsläpp utifrån 

enskilda varor. Det är idag inte är möjligt att göra jämförelser av enskilda varor 
beroende på bristfällig datatillgång (Wilting, 1996 s 17). De studier som gjorts omges 
också av egna antaganden och systemgränser vilket skulle omöjliggöra en relevant 
jämförelse mellan olika typer av konsumentvaror. Även med tillräckligt stor 
datatillgång skulle det innebära en ohanterlig mängd information med tanke på hur 
många typer av konsumentvaror som finns. Genom att utgå från en mindre detaljerad 
nivå kan problematiken undvikas. Studiens utgångspunkt ligger därför på en högre 
aggregationsnivå där i stället olika sorters varugrupper ingår, exempelvis skor, kläder 
m.m. 

 En konsumentvara definieras som en vara vilken en privat konsument köper och 
förbrukar/brukar. Konsumentvaror delas upp i hur ofta de köps, i dagligvaror och 
sällanköpsvaror3. Nationalencyklopedin (2007) definierar dagligvaror som 
”förbrukningsartiklar som i allmänhet köps ofta och i små poster”. I dagligvaror ingår 
varor som rör daglig hushållsrutin, till exempel livsmedel, tobaksvaror m.m. I 
sällanköpsvaror ingår fritidsvaror och hemutrustning m.m. (NE, 2007). I det redan 
existerande beräkningsverktyget ingår redan drivmedels- och energikonsumtion4, 
därför exkluderas dessa grupper i studien. Inte heller livsmedel5 innefattas. Utöver 

                                                 
3 I egenskap av privat konsument kan sällanköpsvaror också benämnas som konsumentkapitalvara, det vill säga en vara 
som kan användas flera gånger under längre tid (NE, 2007). 
4 I energikonsumtion ingår hushållsel samt annan fossilbaserad energi som används till varmvatten och uppvärmning. 
5 I avgränsningen innefattas förutom livsmedel också alkoholhaltiga drycker samt tobaksvaror. 
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dessa avgränsningar tas ett helhetsgrepp på övriga konsumentvaror i vilka det ingår 
både daglig- och sällanköpsvaror. 

 Studien intar ett konsumentbaserat angreppssätt för att beskriva CO2-utsläpp av olika 
typer av varugrupper. Därmed allokeras miljöpåverkan av produktionsaktiviteter på 
den person som konsumerar varan. Angreppssättet lämpar sig bra för studien då 
konsumenten står i fokus. Med detta angreppssätt benämns miljöpåverkan som direkt 
eller indirekt. Direkta CO2-utsläpp ingår redan i beräkningsverktyget och avser utsläpp 
i samband med konsumentens användning av energi (hushållsel, varmvatten, 
uppvärmning) och drivmedel. Med indirekta utsläpp menas varors CO2-utsläpp innan 
den köps av konsument – detta begrepp är det centrala i studien. 

 Då verktyget avser svenska konsumenter eftersöks svensk indata. Endast CO2 som 
uppkommer vid förbränning av fossila bränslen beaktas. 
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3 Metod 
Studiens metodologiska ansats är ett ”systembaserat angreppssätt” som utgår från 
systemanalysen. Ansatsen är ett naturligt val då studien avser att integrera en komplex 
komponent i ett större system (beräkningsverktyget). Systemanalysen tillhandahåller metoder 
och tekniker för beskrivning, analys och planering av komplexa system ur ett brett perspektiv 
(Gustafsson m fl, 1982 s 10). I kapitlet ges en genomgång av systemanalysen och en 
beskrivning av studiens praktiska tillämpning av systemanalysen. Sedan berättas om 
tillgängliga metoder för att bedöma konsumentvarors miljöpåverkan. Avslutningsvis förklaras 
studiens tillvägagångssätt. 

3.1 Systemanalys 
Systemanalysen utgår från synsättet att ”helheten är förmer än summan av sina delar” 
(Gustafsson m fl, 1982, s 9). Gustafsson m fl förtydligar frasen i boken System och modell – 
En introduktion till systemanalysen (1982) med en mekanolådas innehåll i termer av stänger, 
axlar, kugghjul etc. Vidare förs resonemanget att de olika delarna inte ger en uppfattning om 
utseendet hos de konstruktioner som kan byggas av delarna. Sättet de skilda delarna är 
relaterade är således avgörande för systemets egenskaper (Gustafsson m fl, 1982 s 9). I boken 
sammanfattas systemanalysen: 
 

”En metodvetenskap vilken ger metoder och tekniker för beskrivning, analys och 
planering av komplexa system av en mycket vid art.” (Gustafsson m fl, 1982 s 10) 

 
Det system som ska studeras avbildas alltid med hjälp av en modell som kan vara strikt 
matematiskt formulerad eller bestå av en sammanställning av existerande kunskap om 
problemområdet. Modellens syfte är att den ska likna det studerade systemet trots att den 
oftast innehåller färre element och samband än det verkliga systemet (Gustafsson m fl, 1982 s 
9). Gustafsson m fl, (1982) belyser att valet av modell och komponenter aldrig är rätt eller fel 
men däremot mer eller mindre lämpligt för att uppnå det aktuella syftet. Därmed bör man 
kontrollera modellens relevans. Syftet med systemanalysen är att skapa en modell för att 
skaffa sig större kunskap om det studerade systemet eller använda modellen för att för att söka 
lösning på ett problem (Moberg m fl, 1999 s 2).  

Beroende på i vilket sammanhang begreppet systemanalys tillämpas kan dess betydelse 
variera. I flera vetenskaper används ”the system approach” i tämligen enkla försök att i 
figurform åskådliggöra vissa begreppssamband. Oftast görs det en generell uppdelning där 
man skiljer på en kvantitativ och kvalitativ systemanalys. Syftet med den kvantitativa 
(deskriptiv analys) är huvudsakligen att analysera systemen och att i vissa fall, ur en mer 
teknisk mening, planera eller styra dessa. En kvalitativ systemanalys (pragmatisk) bygger på 
mer oformaliserade beskrivningar, som praktisk erfarenhet m.m. I praktiken är dock gränserna 
mellan deskriptiv och pragmatisk systemanalys oftast flytande (Gustafsson m fl, 1982 s 10-
11). 

Metoden kan ibland uppfattas som abstrakt beroende på att den är applicerbar inom en rad 
vetenskapliga områden och tekniker. Gustafsson m fl (1982) understryker vikten att förhålla 
sig till giltighet, noggrannhet och relevans av systemanalysens resultat (Gustafsson m fl, 1982 
s 10). 
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3.2 Praktisk tillämpning 

Denna studie utgår från en tydligt strukturerad arbetsgång för hur en systemanalys bör 
bedrivas, allt för att säkerställa dess vetenskaplighet. Gustafsson m fl (1982) påvisar 
möjligheten att definiera en generell arbetsgång för det systemanalytiska 
problemlösningsarbetet från varseblivning till färdig lösning. Arbetsgången är generell då den 
är oberoende av systemets ursprung, men inriktningen är mot numerisk modellering. Delar av 
arbetsgången är dock giltig för all typ av systemanalys. Följande delmoment används för 
studien: 
  

1. Systemavgränsning: Varje system kan ses som delar av ett större system. Det innebär 
praktiskt att man ställer frågan: Vad ska vara med i definitionen av systemet? 
Systemgränsen skiljer det studerade systemet från dess omgivning (Gustafsson m fl, 
1982, s 116). 

2. Strukturbeskrivning: Struktureringen innebär att man försöker finna rätt 
detaljeringsnivå (aggregationsnivå) för modellen. Strukturen hos en modell, som är en 
representation av det verkliga systemet, definierar olika beståndsdelar som det anses 
bestå av. För att utföra struktureringen finns två olika huvudsakliga vägar. Den första 
använder ”top down” teknik där man utgår från en mycket grov beskrivning av det 
totala systemet. Därefter delar man upp denna i beståndsdelar på nästa nivå tills en 
relevant nivå för den specifika studien har uppnåtts. Den andra tekniken, ”bottom up”, 
går ut på att man startar från en detaljerad beskrivning av varje beståndsdel i systemet. 
”Bottom-up” är endast tillämpningsbar då man har en detaljerad kunskap om de 
minsta byggstenarna (Gustafsson m fl, 1982 s 119-120). 

3. Databeskrivning: Beroende på studiens syfte kommer olika krav ställas på vilken typ 
av data som är nödvändig i modellen (Gustafsson m fl, 1982 s 123). I fråga om varors 
miljöpåverkan har alternativen visat sig vara processbaserad livscykeldata, 
miljöexpanderad input-output-data eller hybriddata. (Se avsnitt 3.3) 

4. Datainsamling: Datainsamlingen utgör en central del av systemanalysen. 
Specificeringen av databeskrivningen underlättar insamlingen eftersom det framgår 
vilken typ av data som behövs (Gustafsson m fl, 1982 s 129). 

 
Varje delmoment börjar med att en grov ansats prövas. Visar det sig att ansatsen inte håller 
krävs att man modifierar den. Processen upprepas tills en acceptabel lösning uppnås för varje 
steg. Under arbetsprocessen kan man även behöva återgå till något av de tidigare 
delmomenten. Den systemanalytiska arbetsgången är följaktligen vara en iterativ process. Den 
iterativa processen innebär att ansatser kan omprövas vilket kan leda till att nya behov för 
enskilda delmoment kan identifieras (Gustafsson m fl, 1982 s 110). 

3.3 Bedömning av konsumentvarors miljöpåverkan 
De huvudsakliga metoderna för att inventera konsumentvarors miljöpåverkan är 
processanalys, input-output-analys eller hybridanalys. Valet av metod bestäms bland annat av 
hur detaljrik analysen är samt vilka steg av varornas livscykel som avses undersökas 
(Crawford, 2007 s 2).  

3.3.1 Processanalys (LCA) 
Processanalysen utvecklades under 1970-talet parallellt med energianalyser och benämns 
oftast som livscykelanalys (LCA). Metodiken är bredare än energianalysen och är i teorin 
avsedd för att studera potentiell miljöpåverkan orsakad av en vara under hela dess livstid 
(Moberg m fl, 1999 s 12). Ryding (1998) definierar livscykelanalysen något bredare; ”ett 
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objektivt tillvägagångssätt att belysa miljöpåverkan från en process, produkt eller aktivitet 
genom att identifiera och kvantifiera energi- och materialanvändning samt föroreningsutsläpp 
till miljön” (Ryding m fl, 1998 s 344). I en LCA beaktas miljöpåverkan i varans livscykel, det 
vill säga utvinning av råvara, tillverkning, distribution, användning, återanvändning, 
underhåll, återvinning och sluthantering av avfall. I alla steg inkluderas också transporter 
(Moberg m fl, 1999 s 12). Metoden är standardiserad av International Organisation for 
Standardisation (ISO) enligt ISO 14 040 (Rydh m fl, 2002 s 41). Enligt standarden delas 
utförandet av en LCA in i fyra olika steg; Mål och omfattning, Inventeringsanalys, 
Miljöpåverkansbedömning och Resultattolkning. För mer ingående beskrivning av LCA-
metodiken se Baumann & Tillman (2004), Rydh m fl (2002), Ryding m fl (1998). 

En av metodens fördelar är att den kan hantera stora mängder data och beräkna vad som är 
”stort och smått” av olika typer av miljöpåverkan i kvantitativa termer. Därmed kan den 
avslöja upp- och nedströms material- och energiflöden som annars skulle ha förblivit dolda. 
(Rydh m fl, 2002 s 44) I metodlitteraturen förkommer också kritik mot LCA. Bland några 
nämns: 
 

 Metoden är mycket datakrävande, därmed även väldigt arbetsintensiv. 
 På grund av brist på relevant data måste metoden baseras på teoretiska beräkningar. 

 
Metodens resultat kan ge intryck att vara väldigt exakta men de talar aldrig om den absoluta 
sanningen utan är en uppskattning av rådande förhållanden. Därför betonas vikten av att vara 
medveten om resultatets giltighet (Rydh m fl, 2002 s 44). 

3.3.2 Miljöexpanderad input-output-analys (MIOA) 
En miljöexpanderad input-output-analys (MIOA) är en metod som kombinerar miljöstatistik 
med ekonomisk statistik för att beskriva hur exempelvis CO2-utsläpp kan fördelas mellan 
branscher eller varugrupper efter monetära flöden (Moberg m fl, 1999 s 24). Suh & Huppes 
(2005) benämner samma metod som IO-baserad LCI (Input-Output Life Cycle Inventory 
Analysis). 

Kärnan i MIOA är input-output-analysen (IOA) som utvecklades av Wassily Leontief i 
slutet av 1930-talet. IOA utgår från matriser som i monetära termer beskriver hur olika 
branscher handlar med varandra (Finnveden m fl, 2007 s 7). IOA är i grunden en 
nationalekonomisk metod som bygger på att förenkla ett lands eller en regions ekonomiska 
”bokföring” vilket möjliggör att studera komplexa ekonomiska system (Moberg m fl, 1999 s 
24). Metoden utgår från att det finns ett fundamentalt förhållande mellan den ekonomiska 
volymen på output från en industri och storleken av inputen som går in i industrin (Leontief, 
1986 s 10). Leontief (1985) exemplifierar tänkandet med en bilindustri som köper in delar 
från glasindustrin. Antalet fordon som tillverkas av bilindustrin kommer uppenbart att 
påverka inköpen som görs av glasindustrin. Därmed går det att se samband mellan olika 
branscher, som hur förändringar inom en bransch påverkar andra. Alla branscher är nämligen 
direkt eller indirekt sammanlänkade i ekonomin. Leontief (1985) beskriver hur metoden 
möjliggör att till exempel få fram hur mycket stål, glas, färg, gummi och andra varor som 
krävs för att producera bilar för 1000 US-dollar. På det sättet kan metoden (i monetära termer) 
besvara hur mycket insatser det krävs från en rad branscher för att producera en viss mängd 
av en vara som konsumeras av konsumenter. Metoden visar med andra ord hur 
produktionssystemet i en ekonomi drivs av en viss slutlig användning.  

För att utföra dessa relativt komplexa beräkningar görs ett antal förenklingar. Dels 
sammanförs olika ekonomiska aktiviteter med tillräckliga likheter till en branschtillhörighet, 
dels antas också att linjära produktionssamband råder. Den sista förenklingen är att 
proportionen mellan branschernas insatsvaror antas vara konstant (Tekkeden, 2003 s 7). 
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Wilting (1996) beskriver med referens från Casper m fl (1974), Bullard m fl (1978), Boustead 
& Hancock (1979) metodens nackdelar och osäkerheter. Bland några nämns: 
 

 En ekonomisk sektor producerar stor mängd olika varor som alla behöver egen input. 
Resultatet från varje sektor kan därför bara avse en medelvara. 

 Data från en ekonomisk sektor baseras på många företag med olika effektivitetsgrad. 
Skillnader mellan företag inom en och samma sektor går därför inte att påvisa.  

 Varje industri allokeras till en ekonomisk sektor ofta på basis av huvudprodukten. 
Problemet är att industriers andra varor möjligtvis tillhör andra sektorer. 

 Datainsamling och processen att integrera data i input-output-matrisen kan leda till 
osäkerheter. 

 
Sambanden inom ekonomin berör också miljöaspekter. De förändringar som sker i en bransch 
leder till ändrad produktion i andra branscher, därmed förändras även utsläppen. Genom att 
integrera någon typ av miljöstatistik från industrier, exempelvis CO2-utsläpp, relateras dessa 
till branschspecifika produktionsvärden. Detta används i sin tur för att generera 
utsläppskoefficienter. Wadeskog & Larsson (2003) anger koefficienterna i ton CO2/Mkr av 
till exempel producerade jordbruksprodukter6. Branschvisa utsläppsvärden allokeras sedan till 
produktgrupper inom privat konsumtion. Wadeskog & Larsson (2003) använder sig av det 
internationella klassificeringssystemet COICOP7, vars syfte är att klassificera individuell 
konsumtion i dess beståndsdelar (UNSD, 2007).  För mer ingående metodbeskrivning om 
allokering av utsläpp till delar inom privat konsumtion se Wadeskog & Larsson (2003) och 
Finnveden m fl (2007). Viktig att påpeka är att metodiken möjliggör beräkningar av 
miljöpåverkan som uppkommer i konsumentvarors livscykel till och med distribution till affär 
(Wadeskog, 2007). Därmed beaktas inte varors hela livscykel. IOA med miljökopplingar 
benämns av Finnveden m fl (2007) och Tekkeden (2003) som miljöexpanderad input-output-
analys (MIOA). 

3.3.3 Hybridanalys 
Tillgången på MIOA-baserad data är ofta komplett på nationell nivå medan LCA-data står för 
mer precis och detaljerad information om enskilda processer och innehåller även mer 
uppdaterad data (Suh & Huppes, 2005 s 691). Den metod som kombinerar metodernas 
respektive styrkor benämns allmänt som hybridanalys och förekommer i olika inriktningar (se 
vidare: Suh & Huppes, 2005).  
I huvudsak har hybridanalysen utvecklats för att tillgången på processdata i en LCA många 
gånger är ofullständig eller anses för tidskrävande att samla in. Det har föranlett att 
komplettera varors livscykel med IO-baserad data. Bland metodens fördelar nämns att 
analysen är mindre tids- och kostnadsintensiv i jämförelse med LCA samtidigt som den till 
skillnad från MIOA beskriver en varas hela livscykel (Crawford 2007 s 2). I metodlitteraturen 
förkommer också kritik mot hybridanalysen. Bland några nämns: 
 

 Ju mer IO-baserad indata som används i hybridanalysen desto större osäkerheter 
uppstår (Crawford 2007 s 2). 

 Användningen av IO-baserad data i hybridanalysen kan leda till felaktigheter om den 
tillämpas på varuspecifik nivå eftersom data endast avser en medelvara inom en viss 
ekonomisk bransch (Crawford 2007 s 3; Wilting, 1996 s 57). 

                                                 
6 I Sverige indelas produktgrupper enligt klassificeringssystem SNI vilket är ett aktivitets- och klassificeringssystem 
för näringslivsindelning: http://www.scb.se/Grupp/Metod/_Dokument/sni.pdf  
7 Classification of Individual Consumption According to Purpose 



 12

3.4 Tillvägagångssätt 

3.4.1 Systembeskrivning 
I det systemanalytiska synsättet kan varje system ses som delar av ett större system 
(Gustafsson m fl, 1982 s 116). ”Övriga varor” är den del som har studerats och ingår i privat 
konsumtion8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Det studerade systemet avgränsas mot övriga delar som ingår i privat konsumtion 
* Hushållsel, varmvatten, uppvärmning som används i bostaden. 
 
Systemets avgränsning innebär att ta ett helhetsgrepp på konsumentvaror i vilket det ingår 
både dagligvaror och sällanköpsvaror. Analysen omfattar konsumentvarors livscykel till och 
med distribution till affär. 

3.4.2 Strukturbeskrivning 
För att definiera systemstrukturen har en ”top down”-teknik använts. Tekniken är användbar 
för att identifiera beståndsdelar i en komplex systemstruktur, och när man enbart har en grov 
översiktlig kunskap om systemet (Gustafsson m fl, 1982, s 119).  

För att identifiera systemstrukturen i ”Övriga varor” har utgångspunkten varit 
klassificeringssystemet COICOP (UNSD, 2007). Systemet är framtagit av OECD9 i samråd 
med Eurostat10 och UNSD11. Syftet är att klassificera alla varor och tjänster inom individuell 
konsumtion. COICOP har utvecklats för att underlätta statistiska jämförelser mellan länder. I 
Sverige används systemet inom bland annat nationalräkenskaperna och konsumentprisindex 
(SCB, 2003). COICOP är uppbyggt utifrån tre olika strukturnivåer, detta är användbart för 
den här studien för att definiera vad som ska ingå i ”Övriga varor”. Den hierarkiska strukturen 
i COICOP delar in varor och tjänster i 12 olika huvudgrupper: 
 

1. Livsmedel och icke alkoholhaltiga drycker 
2. Alkoholhaltiga drycker och tobak 
3. Kläder och skor 
4. Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 
5. Möbler, hushållsartiklar och rutinunderhåll 
6. Hälso- och sjukvård 
7. Transporter 

                                                 
8 Individens konsumtion benämns som privat konsumtion. 
9 Organisation for Economic Co-operation and Development: http://www.oecd.org/statsportal  
10 Eurostat: http://epp.eurostat.ec.europa.eu  
11 United Nations Statistics Division: http://unstats.un.org  

Privat konsumtion

   Tjänster Varor 

Övriga varor 
Livsmedel Energi* Drivmedel 
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8. Kommunikation 
9. Fritid, underhållning och kultur 
10. Utbildning 
11. Hotell, caféer och restauranger 
12. Övriga varor och tjänster 

 
Huvudgrupperna delas in i två underkategorier där strukturnivå 3 (klasser) följs av en specifik 
beskrivning av vilka varor eller tjänster som ingår i respektive klass. Nedan ges ett exempel 
på COICOP:s hierarkiska struktur utifrån kategorin, Kläder och Skor (3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Den strukturella uppbyggnaden i COICOP består av tre strukturnivåer. Koderna i 
figurens högra hörn gör det möjligt att urskilja vilken typ av vara som avses i strukturnivå 3. 
 
Studien utgår från strukturnivå 3 (klasser) i figur 2. Se avgränsningar i avsnitt 2.1 för 
detaljerad motivering till vald systemnivå. 

3.4.3 Databeskrivning 
Genom att motivera systemnivån har också indirekt en motivering gjorts till vilken typ av data 
studien inriktar sig på. Data som används baseras på miljöexpanderad input-output metodik 
(MIOA). Metoden beskriver utsläpp från en genomsnittlig vara från en ekonomisk bransch 
utan att gå in på enskilda varor. 

3.4.4 Datainsamling 
I Sverige ansvarar Statistiska Centralbyrån (SCB) för framtagandet av miljöexpanderad IO-
data. SCB har utvecklat ett analysverktyg12 som möjliggör att vem som helst kan hämta dessa 
data och göra egna uträkningar. Finnveden m fl (2007) beskriver tillvägagångssättet för att 
tillgå miljöexpanderad input-output (MIOA) från SCB:s analysverktyg. Först väljs kategorin 

                                                 
12 Tillgänglig på: http://www.mirdata.scb.se/MDInfo.aspx 

Strukturnivå 1:  
Huvudgrupper  
 
Strukturnivå 2: 
Undergrupper 
 
Strukturnivå 3:  
Klasser 

 
03 Kläder och Skor 
 
 
03.1 Kläder 
03.2 Skor 
 
03.1.1 Material till kläder (SD) 
03.1.2 Klädesplagg (SD) 
03.1.3 Övriga artiklar av kläder & 
klädaccessoarer (SD) 
03.1.4 Rengöring, reparation och 
hyra av kläder (S) 

Struktur i COICOP 
Koder 
 (ND) = Sällanköpsvaror 
 (SD) = Halv-sällanköpsvaror
 (D) = Dagligvaror 
 (S) = Tjänster 

Förklaring vad 
respektive varuklass 
innehåller på 
varuspecifik nivå. 
Exempelvis innehåller 
varuklassen 
”Klädesplagg” (03.1.2) 
jacka, byxa m.m. 
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Miljöräkenskaper13  Privat konsumtion  Totalt. Därefter väljs vilket år data avser samt en 
miljöindikator. Givet dessa villkor presenteras totala utsläpp allokerat på varuklasser i 
enlighet med COICOP.  

I analysverktyget var senast tillgängliga data från 2004 och CO2tot valdes som 
miljöindikator. Resultatet visar totala indirekta CO2-utsläpp fördelat på varor och tjänster 
inom den privata konsumtionen. Klassificeringssystemets kodning (se figur 2) användes för 
att plocka ut de varuklasser som ingår i studiens avgränsning. 

3.4.5 Importerade varor 
Den iterativa processen gör att ansatser i arbetsgången kan omprövas då ett möjligt problem 
identifieras. I SCB:s analysverktyg saknas utsläppsdata för processer utanför Sverige. De 
resultat SCB presenterar är därför beräknade på ett sätt som antar att de importerade varorna 
är producerade med svensk teknik och svensk energi (Wadeskog & Larsson, 2003 s 12). För 
att kunna värdera antagandets inverkan på insamlad data är det nödvändigt att uppskatta 
andelen utsläpp som kommer från importerade varor. Beräkningen har möjliggjorts genom att 
datamaterialet i analysverktyget kan presenteras både som inhemsk del och som totala 
utsläpp. Differensen är den del som härrör från importerade varor. 

3.4.6 Utsläppsintensiteter 
För att uppnå studiens syfte är det nödvändigt med en kompletterande metodik. En 
tillämpning som förslås av bland andra Finnveden m fl (2007) är att använda miljöexpanderad 
input-output-data för att beräkna utsläppsintensitet. Intensiteten ger ett mått på hur mycket 
utsläpp varor ger upphov till per producerad krona. Den kan användas för att beräkna varors 
totala utsläpp genom att multiplicera intensitet med pengautlägg (Finnveden m fl, 2007 s 13). 
Metodiken har ansetts intressant utifrån två aspekter; dels kan olika varuklasser få ett enskilt 
utsläppsvärde, dels kan enheten pengar vara ett lättförståeligt mått då de allra flesta människor 
har en relation till det. 

Intensiteterna beräknas genom att de totala utsläppen per varuklass divideras med 
varuklassens totala pengavärde. Uträkningen av utsläppsintensiteter möjliggörs med hjälp av 
SCB:s analysverktyg. Resultatet är en utsläppsintensitet per kr och varuklass (Finnveden m fl, 
2007). Därigenom finns ett underlag för att kunna jämföra olika gruppers utsläpp med 
varandra.  

För att beräkna varuklassers utsläppsintensiteter väljs Privat Konsumtion  Total. Där 
väljs årtal (för studien valdes år 2004) och miljöindikator (här valdes CO2tot) väljs. Sen sätts 
divisionsvariabeln på ”Privat konsumtion löpande mottagarpris” (PKLP) vilket representerar 
den totala summan som privata konsumenter spenderar inom en varuklass under ett år. PKLP 
ska väljas om utsläpp beräknas på årsbasis vilket varit fallet i denna studie. Det alternativ som 
finns till PKLP är ”Privat konsumtion fast mottagarpris” (PKFP) vilket är lämpligt att välja 
om jämförelser ska göras mellan olika år (Wadeskog, 2007). Intensiteterna uttrycks som ton 
CO2/Mkr. För att göra enheten hanterlig för studiens individnivå omvandlades intensiteten till 
kg CO2/kr. 

                                                 
13 Miljöräkenskaper (MR) är ett informationssystem som SCB ansvarar för som utvecklats för att beskriva 
sambanden mellan miljö och ekonomi (SCB, 2007). 
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4 Resultat 
I kapitlets första del presenteras varors totala indirekta CO2-utsläpp. Därefter presenteras 
andelen utsläpp som kommer från importerade varor. Slutligen följer en tabell med 
varuklassernas utsläppsintensiteter. 

4.1 Totala utsläpp 
Av COICOP-kategorierna i SCB:s analysverktyg passade 39 stycken för studiens 
avgränsning. Datamaterialet avser totala CO2-utsläpp (indirekta) som uppkommer av privat 
konsumtion uppdelat per varuklass under ett år (2004, tabell 1). Data indelas utifrån 
tillhörighet i COICOP:s systemstruktur och presenteras i stigande kodordning. 
 
Tabell 1. I tabellens första kolumn visas systemets övergripande indelning (nivå 1), därefter 
delas huvudgruppen in i undergrupper (nivå 2) som i sin tur delas in i klasser (nivå 3). 
Upplösningsnivån på data representerar nivå 3 (klasser). I kolumn 4 anges totala CO2-
utsläpp för de olika klasserna. 

Nivå 1 
(huvudgrupper) 

Nivå 2 
(undergrupper) 

Nivå 3 
(klasser) 

CO2tot 
(ton) 

(03) Kläder & Skor (03.1) Kläder  (03.1.1) Material till 
kläder 

11 884

  (03.1.2) Kläder 760 825
  (03.1.3) Klädaccessoarer, 

sybehör och garn 
46 549

 (03.2) Skor (03.2.1) Skor 158 767
(05) Möbler, 
hushållsartiklar och 
rutinunderhåll 

 (05.1.1) Möbler, armatur, 
inredningsartiklar och 
tavlor 

484 807

  (05.1.2) Mattor, inklusive 
inläggning 

45 304

  (05.2.0) Hushållstextilier 108 696
  (05.3.1) Större 

hushållsapparater som 
tilläggsutrustning 

60 001

  (05.3.2) Mindre 
elektriska 
hushållsapparater 

14 316

  (05.4.0) Husgeråd 128 829
  (05.5.1) Större 

motordrivna apparater 
och verktyg 

37 389

  (05.5.2) Mindre verktyg, 
trädgårdsutrustning, 
tillbehör, batterier och 
lampor 

88 686

  (05.6.1) 
Förbrukningsvaror och 
rengöringsartiklar 

157 078

(06) Hälso- och 
sjukvård 

(06.1) Medicinska och 
farmaceutiska produkter 

(06.1.1) Läkemedel & 
vitaminer 

151 
868 
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  (06.1.2) Andra 
sjukvårdsprodukter 

4368

  (06.1.3) Glasögon, linser 
etc. 

69 068

(07) Transporter (07.1) Fordon (07.1.1) Bilar 712 970
  (07.1.2) Motorcyklar, 

skotrar, mopeder och 
motorcross 

60 359

  (07.1.3) Cyklar 41 337
  (07.2.1) Reservdelar och 

tillbehör 
98 732

(08) Kommunikation (08.1.2) Teleutrustning 10 767
(09) Fritid, 
underhållning och 
kultur 
 

(09.1) Radio, TV, foto, IT 
utrustning, CD m.m. 

(09.1.1) Utrustning för 
att ta emot, spela in och 
återge ljud/bild; tv, radio 
mm  

99 929

  (09.1.2) Övrig 
fotoutrustning och 
optiska instrument 

12 923

  (09.1.3) It-utrustning; pc, 
skrivare, tillbehör och 
kalkylatorer, 
skrivmaskiner 

54 773

  (09.1.4) Film, cd, 
kassetter; inspelade och 
ej inspelade  

77 908

 (09.2) Andra större 
fritidsartiklar 

(09.2.1) Större varaktiga 
fritidsvaror; husvagnar, 
båtar och sportutrustning 

93 976

  (09.2.2) Musikinstrument 
och utrustning för 
inomhusaktiviteter 

9291

 (09.3) Andra fritidsvaror (09.3.1) Leksaker, spel, 
juldekorationer, 
fyrverkeriutrustning och 
hobbyartiklar 

88 949

  (09.3.2) Sport-, fiske-, 
och campingutrustning 
m.m. 

81 498

  (09.3.3) Blommor, 
trädgårdsväxter, 
julgranar, jord, gödning 
och krukor 

280 193

  (09.3.4) Husdjur, djurmat 
och djurutrustning 

139 355

 (09.5) Tidningar, böcker 
och pappersvaror 

(09.5.1) Böcker inklusive 
läroböcker, exklusive 
frimärksalbum 

85 376

  (09.5.2) Tidningar och 
tidskrifter 123 989
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  (09.5.3) Övriga 
trycksaker 

8486

  (09.5.4) Skrivmaterial 20 928
(12) Övriga varor och 
tjänster 

(12.1) Personlig 
omvårdnad 

(12.1.2) Elektriska 
apparater för personlig 
omvårdnad 

4291

  (12.1.3) Andra varor för 
kropps- och skönhetsvård 

230 181

  (12.3.1) Smycken, ur 
inklusive reparationer  

76 664

  (12.3.2) Andra personliga 
varor, t.ex. väskor, 
barnvagnar, -stolar och 
diverse accessoarer 

44 147

Totalt   4 785 455
 
Som tabell 1 visar uppgår de sammanlagda utsläppen av CO2 till 4 785 455 ton för år 2004. 
För att få en uppfattning om hur utsläpp fördelas mellan varuklasser beskrivs uppdelningen i 
figur 3. På grund av varuklassernas långa namn har varje klass försetts med sin COICOP-kod. 
Vilken kod som står för vilket namn framgår i tabell 1. 
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Figur 3. Diagrammet visar en storleksmässig fördelning av indirekta CO2-utsläpp per 
varuklass (2004) som Sveriges konsumenter gav upphov till genom varukonsumtion. 
 
Varuklassen ”Kläder” (03.1.2) bidrar med de största utsläppen med över 750 000 ton CO2 år 
2004. Därefter följer varuklassen ”Bilar” (07.1.1) med lite över 700 000 ton CO2. Observera 
att detta resultat inte inkluderar CO2-utsläpp vid användning av bilarna. Det är annars den del 
i bilarnas livscykel som ger upphov till störst CO2-utsläpp. Som figuren visar finns det 
varuklasser som knappt når 50 000 ton CO2. Faktum är att nästan 50 % av de indirekta CO2-
utsläppen sker inom varuklasserna; ”Kläder” (03.1.2), ”Bilar” (07.1.1), ”Möbler, armatur, 
inredningsartiklar & tavlor” (05.1.1) och ”Blommor, trädgårdsväxter, julgranar, jord, gödning 
o krukor” (09.3.3). 
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4.2 Importerade varor 
I tabell 2 presenteras andelen utländska utsläpp av varje varuklass totala koldioxidutsläpp. 
Resultatet visas i fallande ordning efter totala CO2-utsläpp. 
 
Tabell 2. Procentsatsen i kolumn fyra visar utländska utsläpp av varje varuklass totala CO2-
utsläpp (2004). 

COICOP-
kod Varuklass CO2tot  

(ton) 

CO2 andel 
utländsk 

del av total 
(%) 

03.1.2 Kläder  760 825 68 
07.1.1 Bilar 712 970 79 
05.1.1 Möbler, armatur, inredningsartiklar och tavlor  484 807 69 
09.3.3 Blommor, trädgårdsväxter, julgranar, jord, 

gödning och krukor  
280 193 63 

12.1.3 Andra varor för kropps- och skönhetsvård  230 181 70 
03.2.1 Skor  158 767 73 
05.6.1 Förbrukningsvaror och rengöringsartiklar  157 078 72 
06.1.1 Läkemedel och vitaminer  151 868 78 
09.3.4 Husdjur, djurmat och djurutrustning 139 355 51 
05.4.0 Husgeråd  128 829 72 
09.5.2 Tidningar och tidskrifter  123 989 43 
05.2.0 Hushållstextilier 108 696 78 
09.1.1 Utrustning för att ta emot, spela in och återge 

ljud/bild; tv, radio m.m.  
99 929 75 

07.2.1 Reservdelar och tillbehör  98 732 71 
09.2.1 Större varaktiga fritidsvaror; husvagnar, båtar 

och sportutrustning 
93 976 66 

09.3.1 Leksaker, spel, juldekorationer, 
fyrverkeriutrustning o hobbyartiklar  

88 949 79 

05.5.2 Mindre verktyg, trädgårdsutrustning, tillbehör, 
batterier och lampor 

88 686 73 

09.5.1 Böcker inkl läroböcker, exklusive 
frimärksalbum  

85 376 40 

09.3.2 Sport-, fiske-, och campingutrustning m.m. 81 498 75 
09.1.4 Film, cd, kassetter; inspelade och ej inspelade  77 908 52 
12.3.1 Smycken, ur inklusive reparationer 76 664 58 
06.1.3 Glasögon, linser, etc.  69 068 53 
07.1.2 Motorcyklar, skotrar, mopeder och motorcross 60 359 79 
05.3.1 Större hushållsapparater som tilläggsutrustning 60 001 77 
09.1.3 It-utrustning; pc, skrivare, tillbehör och 

kalkylatorer, skrivmaskiner 
54 773 76 

03.1.3 Klädaccessoarer, sybehör och garn  46 549 75 
05.1.2 Mattor, inklusive inläggning 45 304 73 
12.3.2 Andra personliga varor t.ex. väskor, 

barnvagnar, -stolar och diverse accessoarer  
44 147 79 

07.1.3 Cyklar 41 337 70 
05.5.1 Större motordrivna apparater och verktyg 37 389 69 
09.5.4 Skrivmaterial  20 928 58 
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05.3.2 Mindre elektriska hushållsapparater kameror,  14 316 77 
09.1.2 Kameror, övrig fotoutrustning och optiska 

instrument 
12 923 75 

03.1.1 Material till kläder  11 884 87 
08.1.2 Teleutrustning 10 767 76 
09.2.2 Musikinstrument och utrustning för 

inomhusaktiviteter  
9291 74 

09.5.3 Övriga trycksaker 8486 43 
06.1.2 Andra sjukvårdsprodukter 4368 74 
12.1.2 Elektriska apparater för personlig omvårdnad  4291 83 
 
Utifrån tabell 2 kan beräknas att i genomsnitt 69 % av varors CO2-utsläpp antas härröra från 
importerade varor.  ”Material till kläder” (03.1.1) har den högsta andelen utländska utsläpp 
(87 %) medan ”Böcker inkl läroböcker” (09.5.1) har den lägsta andelen (40 %). Data som 
presenteras är beräknade utifrån antagandet att de importerade varorna fullt ut har producerats 
i Sverige. Därmed representerar procentsatsen i den fjärde kolumnen även andelen 
importerade varor för varje varuklass. Som tabellen visar är Sverige väldigt beroende av 
utländskt producerade konsumentvaror. 

4.3 Utsläppsintensiteter 
Intensiteterna anger hur mycket CO2-utsläpp varor ger upphov till per producerad krona. 
Beräkningarna är utförda med data från år 2004. I tabell 3 presenteras resultatet i fallande 
ordning efter utsläppsintensiteternas storlek. 
 
Tabell 3. Utsläppsintensiteter kg CO2/kr beräknade på alla varuklasser år 2004. 
COICO
P-kod 

Varuklass Utsläppsintensitet 
(kg CO2/kr) 

09.3.4 Husdjur, djurmat o djurutrustning  0,033 
09.3.3 Blommor, trädgårdsväxter, julgranar, jord, gödning 

och krukor  
0,032 

03.1.1 Material till kläder  0,031 
05.4.0  Husgeråd  0,023 
05.6.1 Förbrukningsvaror och rengöringsartiklar 0,022 
12.1.3 Andra varor för kropps- och skönhetsvård 0,020 
12.3.2 And. per varor, t.ex. väskor, barnvagnar, -stolar och 

accessoarer 
0,020 

05.1.1 Möbler, armatur, inredningsartiklar och tavlor  0,019 
05.2.0 Hushållstextilier  0,019 
05.5.2 Mindre verktyg, trädgårdsutrustning, tillbehör, 

batterier, lampor  
0,019 

09.2.1 Större varaktiga fritidsvaror; husvagnar, båtar och 
sportutrustning 

0,019 

03.1.3 Klädaccessoarer, sybehör och garn 0,018 
03.2.1 Skor  0,018 
07.1.2 Motorcyklar, skotrar, mopeder och motorcross 0,018 
07.1.3 Cyklar  0,018 
05.1.2 Mattor, inklusive inläggning 0,017 
06.1.1 Läkemedel och vitaminer  0,017 
06.1.2 Andra sjukvårdsprodukter 0,017 
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07.1.1 Bilar  0,017 
07.2.1 Reservdelar och tillbehör  0,017 
09.3.2 Sport-, fiske-, och campingutrustning m.m. 0,017 
09.5.3 Övriga trycksaker  0,017 
09.5.4 Skrivmaterial  0,017 
05.3.1 Större hushållsapparater som tilläggsutrustning  0,016 
05.3.2 Mindre elektriska hushållsapparater kameror 0,016 
09.2.2 Musikinstrument och utrustning för 

inomhusaktiviteter  
0,016 

09.3.1 Leksaker, spel, juldekorationer, fyrverkeri och 
hobbyartiklar  

0,016 

12.1.2 Elektriska apparater för personlig omvårdnad  0,016 
12.3.1 Smycken, ur inklusive reparationer 0,016 
03.1.2 Kläder  0,015 
05.5.1 Större motordrivna apparater och verktyg  0,015 
09.1.2 Övrig fotoutrustning och optiska instrument 0,015 
06.1.3 Glasögon, linser, etc. 0,013 
09.1.3 It-utrustning; pc, skrivare, tillbehör, kalkylatorer, 

skrivmasker 
0,013 

09.1.4 Film, cd, kassetter; inspelade och ej inspelade  0,013 
09.5.1 Böcker inkl läroböcker, exklusive frimärksalbum  0,013 
09.5.2 Tidningar och tidskrifter  0,012 
09.1.1 Utrustning för att ta emot, spela in och återge 

ljud/bild; tv, radio  
0,010 

08.1.2 Teleutrustning 0,009 
 
Beräkningar av utsläppsintensiteter resulterade i värden mellan 0,009 och 0,033 kg CO2/kr. I 
tabellen kan man se att olika varuklasser förorsakar olika mycket utsläpp. Varor i kategorin 
”Husdjur, djurmat o djurutrustning” (09.3.4) ger i genomsnitt upphov till 0,033 kg CO2/kr 
medan ”Teleutrustning” (08.1.2) leder till 0,009 kg CO2/kr. Skillnaden mellan gruppen med 
högst och lägst utsläppsintensitet är alltså 0,024 kg CO2/kr. 
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5 Diskussion 
I kapitlets första del diskuteras varors CO2-utsläpp i förhållande till totala nationella CO2-
utsläpp. Därefter följer en värdering av osäkerheters inverkan på insamlad data. Vidare 
diskuteras hur dataunderlaget kan komma individen till nytta i det existerande 
beräkningsverktyget. Slutligen följer diskussion om konsumtionsutrymme och dess inverkan 
för att uppnå en utsläppsminskning. 

5.1 Varors CO2-utsläpp 
Sveriges privata varukonsumtion gav enligt insamlad data upphov till 0,531 ton CO2/capita år 
2004.14 Under samma år genererade övrig privat varukonsumtion (energi, drivmedel och 
livsmedel) 2,672 ton CO2/capita. Fördelningen mellan övrig varukonsumtion var: drivmedel 
1,234 ton15, energi (hushållsel, varmvatten, uppvärmning) 0,862 ton16 och livsmedel 0,576 ton 
CO2. Frågan är hur stor betydelse varors CO2-utsläpp har i förhållande till Sveriges totala 
CO2-utsläpp per capita?  

Sveriges officiella CO2-statistik tas fram i ett projekt kallat SMED17 där bland andra IVL 
ingår. För år 2004 uppgick Sveriges totala per capita utsläpp till 6,12 ton. Ett problem med att 
sätta varors CO2-utsläpp i relation till de totala är att den officiella CO2-statistiken exkluderar 
utsläpp som uppkommer i andra länder vid produktion av de varor som svenskar konsumerar. 
Som framgår av tabell 2 är ca 69 % av CO2-utsläppen (ca 3 301 964 av 4 785 455 ton) 
relaterade till importerade varor. SCB har dock publicerat data där importrelaterade utsläpp 
ingår i Sveriges totala utsläpp. På grund av svårigheten att få tillgång till tillförlitliga 
utsläppsdata från importländer, grundar sig data på beräkningar som om varorna hade 
producerats i Sverige (Wadeskog & Larsson, 2003 s 12). Med detta sätt att räkna uppgår 
Sveriges totala per capita utsläpp för år 2004 till 10,6 ton. Varors CO2-utsläpp utgör då ca 5 % 
av 10,6 ton. En kritik som framkommit mot att räkna på detta sätt är att logiken säger att 
andra länder borde belastas för utsläpp som sker av Sveriges varuexport. 

Fördelen med SCB:s data är att det framgår hur stor andel av Sveriges totala CO2-utsläpp 
som utgörs av olika typer av slutlig användning (privat och offentlig konsumtion, export etc.). 
Eftersom varor ingår i den privata konsumtionen är jämförelsen mer rättvis om den sätts i 
relation till just privatkonsumtionens totala utsläpp. Varors indirekta CO2-utsläpp motsvarar 
då 13 % av privatkonsumtionens totala CO2-utsläpp18. På detta sätt ser man tydligare de olika 
utsläppens relativa betydelse. 

Insamlad data avser utsläpp som sker i varors livscykel till och med distribution till affär. 
Därmed beaktas inte utsläpp till följd av användning, avfallshantering samt konsumentens 
eventuella transport av varor (Suh & Huppes, 2005, s 695). Utsläpp förknippat med varors 
användning faller dock in i den privata konsumtionens energi- och drivmedelsanvändning19. 
Det gör också drivmedelsanvändning i samband med transport efter varan köpts.20 Utsläpp i 
samband med varors avfallshantering är däremot inte möjliga att koppla till privata 
konsumenter då utsläppen ligger på produktionssidan (Wadeskog, 2007).  

Det övergripande problemet är att utsläppen från användning, avfallshantering och 
transport (efter att varor köps) kan variera kraftigt, beroende på exempelvis konsumentens 

                                                 
14 Beräkningar utförda med befolkningsstatistik för 2004: 9 011 932 invånare (SCB, 2007) 
15 I siffran ingår direkta (1,119 ton) och indirekta (0,115 ton) utsläpp. 
16 I siffran ingår direkta (0,311 ton) & indirekta (0,551 ton) utsläpp. 
17 Svenska MiljöEmissionsData (SMED): www.smed.se  
18 Totala CO2-utsläpp år 2004 av privat konsumtion: 36 897 778 ton (SCB, 2007) 
19 Fossilbaserad energi- och drivmedelsanvändning 
20 Det förutsätter att konsumenten själv genomför transporten. 
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beteende och varors energiförbrukning. Det leder i sin tur till stora variationer i enskilda 
varors CO2-utsläpp. För vissa varuklasser, exempelvis innehållande olika typer av el-
förbrukande apparater, kan användningsfasen ge upphov till störst CO2-utsläpp under 
varornas livscykel medan andra varuklasser som kläder, skor inte alla leder till CO2-utsläpp i 
användningsfasen. En problematik skulle i sammanhanget kunna vara att varor som drivs på 
el potentiellt kan ha mindre indirekta utsläpp än en varuklass som inte förbrukar el i 
användningsfasen. Om man stirrar sig blind på de indirekta utsläppen kan varor som drivs på 
el framstå som bättre ur utsläppssynpunkt även fast de egentligen (sett ur ett 
livscykelperspektiv) leder till ökade utsläpp. Hybridanalysen, som tidigare har påtalats (se 
avsnitt 3.3.3), är ett alternativ för att komplettera enskilda varors livscykel. Då studien tar ett 
helhetsgrepp på CO2-utsläpp av olika typer av varukonsumtion är dock hybridanalysen alltför 
detaljerad för att kunna tillämpas på stora varuklasser. Därför leder en tillämpning av 
hybridanalysen sannolikt till större osäkerhet än om insamlad data används i sin grundform.  

Konsekvensen av att inte hela livscykeln beaktas är att varors CO2-utsläpp egentligen är 
större än insamlad data uppvisar. Det är också viktigt att ha varuklassers hela livscykeln i 
åtanke så att försök till att minska indirekta CO2-utsläpp inte leder till ökade totala utsläpp. 
Det är därmed viktigt att medvetandegöra konsumenten om vad data betyder. IVL:s 
beräkningsverktyg tar ändå hänsyn till utsläpp i samband med varornas livscykel (förutom 
avfallshanteringsfasen). 

5.2 Osäkerheter 
Insamlad data baseras på input-output-metodik. Oavsett vilken metod som tillämpas följer 
osäkerheter vilket begränsar vad den kan beskriva. IO-metodiken kan exempelvis inte säga 
något om enskilda konsumtionsvaror, än mindre särskilja olika leverantörer av en och samma 
konsumtionsvara (Wilting, 1996 s 41). Metoden möjliggör dock att ta ett helhetsgrepp och 
besvarar hur mycket insatser det krävs från en rad branscher för att producera en viss mängd 
av varor som konsumeras av konsumenter. Lenzen (2001) kvantifierar bl a hur stora 
osäkerheter som uppkommer med IO-metodiken. Resultatet pekar på att det förekommer olika 
stora osäkerheter beroende på vilken aspekt som undersökts, bl a uppvisar indata ett standard 
fel på i genomsnitt 16 %. Kvantifieringen av standard fel bygger på ett genomsnitt per 
osäkerhet och är till stor del baserade på antaganden och indata som avspeglar australiensiska 
förhållanden (Lenzen, 2001 s 136-142). För att få fram en detaljerad analys av osäkerheter 
som omgärdar olika varuklasser menar Wadeskog (2007) att varje enskild varuklass skulle 
behöva analyseras utifrån ett antal aspekter, bl a hur stora osäkerheter som uppkommer när 
fysiska termer (utsläpp) fördelas efter monetära termer. En sådan detaljerad analys ligger 
utanför studiens syfte/omfattning. Denna studie har inte heller kunnat hitta någon annan studie 
som grundligt utvärderat osäkerheter i svensk IO-baserad miljödata (varuklassers indirekta 
CO2-utsläpp). 

För att metoden ska kunna användas på nationell nivå har SCB utgått från svenska 
ekonomiska strukturer (i vilka utsläppsdata härleds) som beskriver hur olika branscher 
handlar med varandra. En potentiell osäkerhet är hur uppdaterade dessa insatsstrukturer är. I 
Sverige uppdateras dessa löpande, men det kan finnas enskilda produkter/branscher som inte 
uppdaterats på ett antal år (Wadeskog, 2007).  

En faktor som kan påverka användbarheten är att insamlad data är från år 2004. Därför har 
per capita utsläppen beräknats med befolkningsunderlag från samma år. Då data kommer att 
användas i nutid är det något man bör känna till. Hur missvisande är data mot dagens nivåer? 
Edman (2005) visar över en 7-års period (1993 – 1999) att indirekta utsläpp (inhemska och 
utländska) av både varor och tjänster inom privat konsumtion, har legat på en liknande nivå 
trots att konsumtionen ökat avsevärt. Det förklaras med att teknik i produktionsstrukturer 
förbättrats. Därmed kan trenden, baserat på Edman (2005), sägas vara att CO2-utsläppen bara 
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marginellt ökar trots en större ökning av konsumtionen, något som allmänt kallas 
”decoupling” 21.  

För att få en mer detaljerad bild av hur utsläppsnivåer förändras jämfördes studiens 39 
varuklasser med året innan. Från år 2003 till år 2004 ökade utsläppen från 4 466 369 ton CO2 
till 4 785 455 ton CO2. Skillnader mellan åren kan bero på till exempel förbättrat 
branschdataunderlag (Wadeskog, 2007). Den troligaste anledningen till just denna ökning på 
ca 300 000 ton CO2 bör vara att konsumtionen helt enkelt har ökat. Om ökningen skulle vara 
proportionell för varje år fram till idag hade varors utsläpp motsvarat ca 5 685 455 ton CO2. 
Däremot behöver inte CO2-utsläpp öka proportionellt med en ökad konsumtion då 
”decoupling-effekten” kan variera från år till år, exempelvis genom energieffektiviseringar i 
olika industribranscher. Därmed kan ökningen av utsläpp vara mindre i förhållande till 
ökningen av varukonsumtion, hur mycket mindre är inte möjligt att säga. Det är således svårt 
att beräkna ”decoupling”, men ett rimligt antagande är ändå att CO2-utsläppen har växt 
ytterligare fram till idag. Det bör framgå att utsläppsdata som används för denna studie 
representerar utsläpp tre år tillbaka i tiden. 

5.2.1 Importerade varor 
Studiens insamlade data bygger på förenklingen att alla varor som konsumeras i Sverige 
också fullt ut produceras här. Men eftersom ca 69 % av varors indirekta CO2-utsläpp härrör 
från andra länder (uträknat från SCB:s data) är de relevant att undersöka vad förenklingen har 
för betydelse. 

I jämförelse med många andra länder har Sverige bra grundförutsättningar för låga CO2-
utsläpp i landets produktionsstrukturer. Det beror bland annat på att en stor del av 
elproduktionen i Sverige utgörs av energikällor som kärn- och vattenkraft. Dessa energikällor 
ger betydligt lägre CO2-utsläpp i förhållande till fossilbaserad energi. Sverige använder också 
mycket bioenergi som inte ger något nettotillskott av koldioxid, till exempel i produktion av 
våra största exportvaror; papper och pappersmassa (Westin m fl, 2000 s 62). 

International Energy Agency (IEA) har publicerat ett mått på olika länders 
utsläppsintensitet: antal ton CO2 per miljon US-dollar producerade varor (IEA, 2006). 
Intensiteten anger ett lands utsläpp i förhållande till värdet av det som produceras. Visserligen 
bli det ett generellt mått för landet men det säger ändå något om skillnader länder emellan. 
Enligt statistiken ligger Sverige lågt i förhållande till andra länder. Jämför man med Tyskland, 
vårt lands största handelspartner (Regeringen 2007), var utsläppsintensiteten år 2003 i Sverige 
230,7 ton CO2/miljon US-dollar, medan Tyskland låg på 399,1 ton CO2/miljon US-dollar 
(IEA, 2006). Det motsvarar skillnader med en faktor 1,7. Låg utsläppsintensitet kan bero på 
låga löner eller dålig tillväxt, vilket i sin tur ger lägre BNP (Westin m fl, 2000 s 44). Sverige 
och Tyskland är länder med relativt lika förhållanden vilket utesluter att intensiteterna skulle 
vara en effekt av lågt BNP. Mest sannolikt är att Tyskland faktiskt släpper ut mer koldioxid i 
sin produktionsstruktur. Statistiken, som är från år 2003, innebär att ländernas nuvarande 
intensitet kan ha minskat genom till exempel energieffektiviseringar eller ökad användning av 
biobaserad energi. Förhållandet mellan länderna behöver dock inte ha förändrats.  

Jämför man med Kina, ett land som har en omfattande tillverkning av konsumtionsvaror, 
ligger Sverige ännu bättre till. Kinas utsläppsintensitet år 2003 var 658,1 ton CO2/miljon US-
dollar vilket i jämförelse med Sverige motsvarar faktorn 2,9. De importerade varorna från 
Kina bidrar till ännu större utsläpp på grund av stort transportavstånd.  

Om alla Sveriges importvaror hade kommit från Tyskland hade varors indirekta utsläpp 
per capita ökat från 0,531 till 0,788 ton CO2/capita (per svensk).22 Alla importerade varor 

                                                 
21 Konceptet “decoupling” används för att beskriva att ekonomiska aktiviteter kan öka samtidigt som exempelvis 
miljöpåverkande utsläpp minskar (se Enevoldsen m fl, 2007). 
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kommer naturligtvis inte från Tyskland. Dock ligger landet ungefär i mitten på skalan av 
världens länders utsläppsintensiteter i förhållande till Sverige (IEA 2006). Därför kan en 
utsläppsfaktor baserat Tysklands intensitet användas som ett generellt medelvärde. Men för 
att kunna uppskatta enskilda varuklassers utsläpp (från import) så verklighetstroget som 
möjligt, skulle det behövas betydligt mer landsspecifika uppgifter. För att beräkningar ska 
vara möjliga att genomföra krävs statistik från olika länder, statistik som idag håller för låg 
kvalitet eller inte ens finns tillgänglig (Carlsson-Kanyama m fl, 2007 s 17). Trots detta har 
olika grepp prövats för att få en mer rättvis bild av indirekta CO2-utsläpp (se vidare: Westin m 
fl, 2000; Carlsson-Kanyama m fl, 2007). Trots bristfälligt dataunderlag i studierna är en av 
slutsatserna att indirekta CO2-utsläpp från många importerade varor är betydligt större än om 
det skulle vara producerade i Sverige. 

Om SCB hade beaktat de importrelaterade utsläppen som beskrivs i figur 3, skulle 
utsläppsdata ha sett annorlunda ut. Förhållandet mellan de största och minsta 
utsläppsklasserna skulle med stor sannolikhet vara oförändrat, däremot skulle ordningen 
mellan klasser som uppvisar mindre skillnader i totala CO2-utsläpp kunna se annorlunda ut.  
Det är viktigt att beakta importrelaterade CO2-utsläpp. Annars går det att resonera så här: om 
Sverige gör sig av med all produktion har landet heller ingen miljöbelastning. En annan 
anledning till att inkludera importutsläpp är att ökad konsumtion av varor från mer 
utsläppsintensiv produktion i andra länder, inte kommer leda till en ökning av nationella CO2-
utsläpp, trots att konsumtion i realiteten leder till ökade CO2-utsläpp på andra håll i världen. 

5.3 Utsläppsintensiteter 
I tabell 3 framgår att det är bättre ur utsläppssynpunkt att lägga pengar på till t ex böcker och 
tidningar än på växter och husdjur. För att minska utsläpp bör alltså konsumenten hellre 
spendera pengar på en varuklass med lägre utsläppsintensitet i stället för en varuklass med 
högre. Den odetaljerade nivå som datamaterialet ligger på innebär dock felmarginaler. En av 
de största osäkerheterna för utsläppsintensiteterna är att Sverige antas producera alla 
importerade varor. I kap 5.2.1 konstaterades att importrelaterade utsläpp i många fall är högre 
än utsläpp från inhemskt producerade varor. Mer reella beräkningar skulle få 
utsläppsintensiteterna att öka.  

Hur påverkar detta möjligheten att använda utsläppsintensiteter på ett trovärdigt sätt? Två 
av de tre utsläppsmässigt största varuklasserna, ”Kläder” och ”Möbler, armatur, 
inredningsartiklar o tavlor”, har utsläppsintensiteter på 0,015 respektive 0,019 kg CO2/kr. 
Först och främst behövs en faktor som säger hur mycket utsläppen underskattas. I kap 5.1.1 
visade sig Tysklands utsläppsintensitet motsvara en faktor 1,7 (i förhållande till Sveriges 
intensitet), vilket uppenbarligen kan utgöra ett medelvärde för en tänkbar uppjustering av 
importrelaterade utsläpp. Man kan anta att uppjusteringar kommer vara olika beroende på 
vilken typ av varuklass som berörs. Om faktorn 1,7 används på varuklassen ”Möbler, 
armatur, inredningsartiklar o tavlor” ökar intensiteten från 0,019 till 0,028 kg CO2/kr. 
Varuklassen ”Kläder” kanske behöver uppjusteras med en högre faktor, låt säga faktor 2,1. 
Trots den högre utsläppsfaktorn för kläder ligger denna varuklass fortfarande lägre än 
”Möbler, armatur, inredningsartiklar o tavlor”. Samma resonemang kan också appliceras på 
osäkerheten att data avser utsläpp från 2004. Rangordningen mellan olika varuklassers 
utsläppsintensiteter behöver inte förändras fastän utsläppen underskattas eftersom det 
sannolikt behövs en mer eller mindre stor utsläppsmässig uppjustering inom de flesta 
varuklasser. Givetvis kan det förekomma samband som skiljer sig från exemplet. Det kan 

                                                                                                                                                         
22 Av 0,531 ton CO2/capita (per svensk) kommer ca 0,366 ton CO2 (69 % av 0,531 ton) från importerade varor. 
Importdelen, multiplicerat med Tysklands faktor 1,7 ger en ny importsiffra: 0,622 ton CO2/capita. De nya 
importutsläppen adderas med de inhemska utsläppen (31 % av 0,531 ≈ 0,165): 0,165+0,623 = 0,788 CO2/capita. 
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innebära att osäkerheter kan påverka förhållandet mellan vissa varuklassers 
utsläppsintensiteter. En varuklass som i nuläget har lägre intensitet än en annan varuklass 
skulle därmed kunna uppvisa ett omvänt förhållande. Genom att i beräkningsverktyget välja 
att integrera varuklasser med stora skillnader i utsläppsintensiteter bör sannolikheten minska 
för att osäkerheterna ska kunna förändra förhållandet som intensiteterna i nuläget uppvisar. 
För att mer ingående analysera hur faktiska utländska utsläpp (indirekta) inverkar på insamlad 
data skulle det krävas data som i många fall inte finns tillgänglig eller håller för dålig kvalitet 
(Carlsson-Kanyama m fl, 2007 s 17). 

5.3.1 CO2-utsläpp kopplat till individens varukonsumtion 
Genomsnittsvärden är inte särskilt funktionella då en individs varukonsumtion ska placeras i 
ett sammanhang. Däremot kan det vara värdefullt för att uppskatta hur han/hon förhåller sig 
till genomsnittet. Eftersom människors konsumtionsmönster varierar är det motiverat att finna 
ett annat beräkningssätt som talar om den individuella påverkan. Den metodik som prövats är 
att beräkna utsläppsintensiteter. Intensiteterna beskrivs i tabell 3 och representerar 
utsläppsvärdet per krona producerad vara, för en viss ekonomiskt bransch, fördelat på olika 
varuklasser. För att beräkna en varuklass totala CO2-utsläpp multipliceras intensiteten med 
dess ekonomiska värde. Måttet kan också användas för att beräkna genomsnittliga CO2-
utsläpp per person och varuklass, genom att multiplicera intensitet med pengar som spenderas 
per person. Kan de pengar som läggs på en varuklass fungera som utgångspunkt för beräkning 
av en individs CO2-utsläpp? Pengar som mått skulle vara funktionellt för individen då det 
ekonomiska språket är något som de flesta kan relatera till.  

För att pröva frågeställningen görs följande jämförelse: Två personer köper var sin bil. 
Person A köper bilen för 300 000 kr medan person B spenderar 200 000 kr. Anledningen till 
att uppge olika pris på bilarna är att undersöka vad som händer med utsläpp till följd av 
prisskillnader på en och samma typ av vara. Med den givna utsläppsintensiteten för 
varuklassen ”Bilar” (0,017 kg CO2/kr) skulle den som kostat 300 000 kr generera indirekta 
CO2-utsläpp på 5,1 ton medan bilen som kostat 200 000 kr skulle generera CO2-utsläpp på 3,4 
ton. Utsläppsskillnaden mellan inköpen är till utsläppsintensiteternas fördel då ett högre pris i 
många fall beror på volymmässigt större varor. Större volym innebär exempelvis mer 
materialåtgång vilket leder till ökad energianvändning, som i sin tur ger upphov till mer 
utsläpp av CO2. Det finns alltså en korrelation mellan pris och CO2-utsläpp för just bilar. 
Samma sak gäller för andra typer av varuklasser, exempelvis ”Kläder” där det ingår alltifrån 
underkläder till jackor. Här kommer priset på samma sätt att reflektera den volymmässiga 
skillnaden som förekommer mellan underkläder och jackor, då priset på underkläder är 
avsevärt lägre än en jacka. Därför är det en fördel att uppge pris då mer material per bil eller 
klädesplagg ger upphov till mer CO2-utsläpp. Att använda priset för att uppskatta CO2-utsläpp 
ger inga exakta siffror men det är ett rimligt alternativ för att koppla utsläpp till en enskild 
individs varukonsumtion. En nackdel med att använda pengar som mått för att beräkna 
utsläpp är då extrema priser förekommer. En bil kan kosta 1 Mkr och vara av samma storlek 
som en bil som kostar 300 000 kr, vilket uppenbarligen leder till ett felaktigt utsläppsvärde. 
Ett klädesplagg, som ett par jeans, kan kosta mellan 200 och 2000 kr.23 Bland bilar är det 
relativt ovanligt med en kostnad på 1 Mkr medan det på klädesmarknaden troligtvis är mycket 
mer förekommande med stora prisskillnader. Vid användning av pris och intensitet i 
beräkningsverktyget bör konsumenten informeras om denna potentiella felaktighet. 

                                                 
23 Naturligtvis finns det lyxvaror med extremvärden inom alla varuklasser, men de är inte så vanligt förekommande 
för den genomsnittliga konsumenten. 
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5.3.2 Medelutsläpp per enhet som alternativ? 
Ett alternativt sätt att undvika osäkerheten med extremvärden som uppkommer med 
användande av utsläppsintensiteter är att i stället ange medelutsläpp per enhet. Wilting (1996) 
anger att energisektorns leveranser i monetära termer inte stämmer överens med fysiska 
flöden, därför inte heller med utsläppen. Metoden för att komma tillrätta med problemet 
benämns som ”The physical method”. Det innebär att varje fysisk enhet som energisektorn 
levererar motsvarar ett medelutsläpp per enhet. Därmed upphör sambandet mellan pris och 
utsläpp. Det innebär i bilexemplet att oavsett bilens pris har den ett fast utsläppsmedelvärde. 
För att pröva tillvägagångssättet beräknas detta medelvärde på antalet köpta bilar i Sverige 
under år 2004.24 Det ger ett medelutsläpp på ca 2,7 ton CO2. Observera att siffran motsvarar 
bilens utsläppsvärde från utvinning av råmaterial till och med distributionen till affär. En 
nackdel är att utsläppsmedelvärdet kommer att vara detsamma oavsett om du konsumerar en 
stor eller liten bil. En annan nackdel är att det finns behov av statistik över antalet enheter, 
något som knappast är rimligt att uppskatta i de flesta av varuklasserna, exempelvis ”Kläder”, 
”Böcker & Läroböcker” och ”Möbler, armatur, inredningsartiklar o tavlor”. Varuklassen 
”Material till kläder” är problematisk i sammanhanget då den snarare bör anges i ytenheter än 
antal. 

Det finns emellertid ett alternativt sätt för att beräkna medelutsläpp per enhet. Räty & 
Carlsson-Kanyama (2007) anger medelpris som en väg för att kringgå problemet med 
extremvärden. För att beräkna ett utsläppsvärde baserat på medelpris ska medelpris 
multipliceras med intensitet (Räty & Carlsson-Kanyama, 2007 s 11). Ett uppenbart problem 
med att uppskatta medelpriser är att denna studie inte funnit någon vedertagen metod för 
ändamålet. Då utsläppsintensiteten är beräknad med data från 2004 bör också medelpriset 
avse samma år. Om medelpriser beräknas utifrån dagsaktuella sådana kan det utgöra en 
felkälla då priserna ständigt förändras.  

Om konsumtionen anges i antal enheter måste medelutsläpp per enhet för respektive 
varuklass finnas med i beräkningsverktyget. Ett annat problem med tillvägagångssättet är att 
det skulle vara svårt att råda konsumenten till vilken typ av varukonsumtion som ur 
utsläppssynpunkt bör prioriteras. En bedömning av vilken varukonsumtion som ger upphov 
till mindre CO2-utsläpp, innebär att ställa helt olika typer av varuklassers utsläpp mot 
varandra: till exempel en enhet ”Kläder” jämfört med en enhet ”Böcker & Läroböcker”. Rent 
hypotetiskt innebär det att kläder kan komma att motsvara 2 kg CO2/enhet medan böcker 
motsvarar 1 kg CO2/enhet. Om konsumenten väljer att dra ner på en enhet kläder för att i 
stället köpa en enhet böcker kan ett stort problem uppkomma. Anta att konsumenten avstår 
från ett klädinköp och inhandlar en billig bok, personen kommer då få pengar över och ett 
konsumtionsutrymme har frigjorts. Rent hypotetiskt kan konsumenten välja att köpa en billig 
bok framför ett klädesplagg och sedan spendera resterande pengar på ytterligare varor. Detta 
benämns som ”rebound-effekten” (Edman, 2003, s 42) och innebär att bokkonsumtionen i 
slutändan kan ge upphov till mer CO2-utsläpp än den tänkta utsläppsbesparingen som en 
minskad klädkonsumtion borde ha lett till (enligt exemplet ovan). Att ge individen 
konsumentråd för att minska utsläpp (baserat på medelutsläpp per enhet) är därför inte att 
rekommendera. Konsumtionsutrymme och ”rebound-effekten” diskuteras närmare i avsnitt 
5.4.  

Ur ett konsumentperspektiv är det inte troligt att en individ väljer mellan två typer av 
varor med olika funktion, som att köpa kläder i stället för böcker. Däremot kan det vara 
betydligt mer funktionellt att konsumenten själv kan planera hur denne ska konsumera en viss 
summa pengar – då kan individen rådas till att lägga pengarna på en varuklass som har lägre 

                                                 
24 Dataunderlag från: http://www.bilsweden.se/arkiv_bilforsaljning.asp?ArticleID=68 och 
http://www.mirdata.scb.se/MDInfo.aspx 
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utsläppsintensitet. När personen har konsumerat inom de kategorier som uppfyller dennes 
behov, kan nämligen ett konsumtionsutrymme fortfarande finnas. Gällande pengarna som 
kommer att läggas på ”överskottskonsumtion”, kan ett råd som medvetandegör konsumenten 
om varukategoriernas varierande CO2-utsläpp ha en positiv inverkan på personens inköp och 
därigenom de indirekta CO2-utsläppen. 

5.4 Konsumtionsutrymme 
Även om det rör sig om elkonsumtion eller drivmedelskonsumtion är beräkningsverktyget 
uppbyggt på olika typer av besparingsåtgärder för att minska energianvändningen, eftersom 
det existerar ett direkt samband mellan CO2-utsläpp och användning av fossilbaserad energi. 
Vid resonemang om konsumtionsutrymme är utgångspunkten den pengabesparing som skett 
som en följd av konsumtionsminskningen. Det skapas ett konsumtionsutrymme, dvs. pengar 
frigörs och kan användas för ytterligare köp (Edman, 2004 s 43). Hur konsumtionsutrymmet 
spenderas kommer att avgöra den slutliga utsläppsminskningen. Den positiva miljöeffekten i 
form av lägre utsläpp kan försvinna genom att pengarna används till annan typ av 
konsumtion: resor, ny och större bil etc. (Edman, 2004 s 42).25 Fenomenet kallas för 
”rebound-effekten”. I ett scenario där pengar används på sämsta tänkbara sätt kan 
utsläppsbesparingen, som konsumtionsminskningen lett till, generera ett nollsummespel eller 
till och med leda till negativ miljöpåverkan (Edman, 2004 s 42). 

Om medelutsläpp per enhet används i verktyget uppstår en problematik kring ”rebound-
effekten” som diskuterades i avsnitt 5.3.2. Frågan är hur konsumenten ska spendera frigjort 
konsumtionsutrymme för att inte utsläppsminskningen ska gå jämnt upp eller ge upphov till 
mer utsläpp? På ett teoretiskt icke kvantifierbart sätt borde ”rebound-effekten” kunna minskas 
om mer pengar binds upp i färre enheter. Ett motargument till att fördela konsumtionen på 
färre enheter och dyrare pris är att det kan generera mer konsumtion längre bort i kedjan. Om 
ett företag vinner på detta i form av högre vinst kan avkastningen öka på till exempel aktier 
som i ett senare skede kan leda till att aktieägaren konsumerar mer. Denna kritik tar 
diskussionen in absurdum men situationen kan säkerligen uppkomma när färre enheter 
förespråkas till högre pris. Enligt den här studien har inga belägg hittats för några sådana 
samband eftersom det är för komplicerat att påvisa vad som händer i andra steg.  

Eftersom konsumtionsutrymme handlar om utsläpp relaterat till hur pengar spenderas blir 
”rebound-effekten” mycket svår att kvantifiera såvida inte utsläppen anges per enhet pengar. 
Om konsumenten väljer att omfördela sina pengar från en varuklass till en annan anger 
personen en förflyttning av pengar i beräkningsverktyget, från en kategori till en annan, 
utsläppen beräknas därmed på nytt. I sådana fall spelar det ingen roll hur mycket varan kostar 
eftersom det är samma summa pengar som spenderas. Konsumenten, användaren av 
verktyget, utgör en potentiell osäkerhet då pengar som fördelas i verktyget inte nödvändigtvis 
kommer att spenderas på samma sätt i verkligheten.  

Hittills har diskussionen hållit sig inom varukonsumtionens olika klasser. För att vidga 
perspektivet sätts detta i relation till annan typ av konsumtion som inte endast berör varor, 
såsom drivmedel (fossilbaserad). Medan varors utsläppsintensiteter har ett högsta värde på 
0,033 kg CO2/kr har drivmedel en utsläppsintensitet på 0,25 kg CO2/kr.26 Skillnaden mellan 
grupperna är så stor som 0,217 kg CO2/kr. Att spendera 1000 kr på den mest utsläppsintensiva 
varuklassen skulle ge upphov till 33 kg CO2 medan samma summa på drivmedel skulle ge 
upphov till 217 kg CO2. För att beräkna den slutgiltiga utsläppsbesparingen av minskad 
drivmedelsanvändning är det viktigt att se hur det nya konsumtionsutrymmet används. Trots 

                                                 
25 Observera att inte all konsumtion belastar miljön. Om man lägger pengar på att tilläggsisolera huset, sparar man 
antagligen miljö. Men huvudregeln är att konsumtion belastar miljön. 
26 Beräkningar utförda i SCB:s analysverktyg: http://www.mirdata.scb.se/MDInfo.aspx 
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omgivande osäkerheter kommer inte varukonsumtionens högsta utsläppsintensitet att nå upp 
till den intensitet som fossilbaserat drivmedel har. Ett förslag är därför att det skapade 
konsumtionsutrymmet i stället läggs på varukonsumtion. Då kan dess utsläppsintensiteter 
användas för att uppskatta den slutliga utsläppsminskningen som följd av reducerad 
drivmedelskonsumtion. 
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6 Slutsatser 
Denna studie har undersökt hur man kan påvisa och minska den enskilda individens indirekta 
CO2-utsläpp av olika sorters varukonsumtion. Mer specifikt har data identifierats, värderats 
och prövats enligt en metodansats för att undersöka hur väl det går att integrera varor som en 
del i IVL:s nätbaserade beräkningsverktyg. Studien drar följande slutsatser: 
 

 Utsläppsintensiteter tillgodoser kravet för att enskilda individers olika typer av 
varukonsumtion ska kunna kopplas till dess CO2-utsläpp. I beräkningsverktyget 
innebär det att utsläppsintensiteter integreras, som tillsammans med en viss summa 
pengar, utgör underlaget för att beräkna individens indirekta CO2-utsläpp. Ur ett 
individperspektiv är metodiken särskilt tilltalande eftersom pengar används som 
beräkningsenhet, enheten är något som individen oftast har lätt att relatera till. 
Användningen av utsläppsintensiteter möjliggör kvantifiering av en utsläppsminskning 
om individen spenderar en summa pengar på en varuklass med lägre utsläppsintensitet 
i stället för en med högre. Med pengar som enhet kan även ”rebound-effekten” 
undvikas. 

 På grund av osäkerheter i dataunderlaget kan studien inte påvisa att förändrad 
konsumtion av varor leder till en faktisk utsläppsminskning. Störst sannolikhet att 
uppnå en faktisk minskning är dock om individen råds att fördela en summa pengar 
från en varuklass till en annan, i vilka det finns stora kvantitativa skillnader mellan 
utsläppsintensiteterna. 

 De osäkerheter som identifierats har visat att insamlad data underskattar varors CO2-
utsläpp. Data grundar sig på antagandet att Sverige skulle ha producerat alla varor som 
importeras. I genomsnitt är ca 69 % av varors indirekta CO2-utsläpp av utländsk 
härkomst, dessa länder har vanligtvis högre utsläppsintensitet än Sverige i sina 
produktionsstrukturer. Därför underskattas de verkliga utsläppen. Detta är en 
oundviklig osäkerhet som bland annat beror på dålig tillgång till nödvändig data från 
andra länder. En annan anledning till att data är underskattad är att den i Sverige 
endast finns tillgänglig med ca tre års fördröjning. I sin nuvarande form representerar 
data trots dessa osäkerheter en lägsta nivå på olika varuklassers indirekta CO2-utsläpp.  

 Insamlad data beskriver utsläpp som sker i varors livscykel till och med distribution 
till affär (indirekta utsläpp). Det totala utsläppet i varans hela livscykel är egentligen 
större. Studien har dock visat att det inte skulle vara funktionellt att komplettera data 
med utsläpp som sker efter distribution till affär. Det är dock viktigt att ha varuklassers 
hela livscykel i åtanke så att försök till att minska konsumentens indirekta CO2-utsläpp 
inte leder till ökade totala utsläpp. 

 Studien har visat att det är viktigt att klargöra hur ett konsumtionsutrymme används 
för att kunna beräkna en slutgiltig utsläppsbesparing.  Med utgångspunkt om mer 
utsläppsintensiv konsumtion minskas, t ex drivmedelskonsumtion, är därför ett förslag 
att det samtidiga konsumtionsutrymmet som skapats kan läggas på varukonsumtion. 
Då kan varuklassernas utsläppsintensiteter användas för att uppskatta den slutliga 
utsläppsminskningen som följd av exempelvis reducerad drivmedelskonsumtion. 

 
Det rekommenderas att fördjupande studier och analyser företas på enskilda varuklassers 
osäkerheter. Då bör man på ett bättre sätt kunna ta ställning till hur användbart datamaterialet 
är för att faktiskt minska individens indirekta CO2-utsläpp. 
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