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Positionspapper:  
Mål för konsumtionsbaserade utsläpp 

 

Syfte  
Syftet med detta positionspapper är att användas som underlag för kommunikation, debatt, 
intervjuer och samordning med andra organisationer. 

Detta positionspapper ger en bakgrund till Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp, belyser 
varför ett mål och åtgärder för att minska dem behöver antas snarast, samt sammanfattar 
Naturskyddsföreningens ståndpunkter i frågan. 
 

Bakgrund 
Sveriges klimatmål rör idag endast utsläpp som sker innanför Sveriges gränser, så kallade 
territoriella utsläpp. Det saknas mål som gäller de konsumtionsbaserade utsläppen. En stor del 
av det vi konsumerar produceras utomlands och importeras, eller består av utrikes flygresor.  

När hela Sveriges klimatpåverkan: utsläppen i Sverige, utsläppen från produktion av varor och 
tjänster som konsumeras i Sverige och utsläppen från svenskarnas resor summeras och 
exporten dras ifrån är utsläppen cirka 80 miljoner ton per år eller 8 ton per person och år1. Det 
ska jämföras med de territoriella utsläppen som är ca 5 ton per person. Till skillnad från de 
territoriella utsläppen, som har minskat med 29 procent mellan åren 1990 och 20192, har de 
konsumtionsbaserade utsläppen inte minskat alls i samma takt. Inom vissa 
konsumtionsområden, som till exempel utrikes flygresor, har de istället ökat kraftigt under 
samma period (Coronapandemins effekter ej medräknade)3. 

Om Sverige ska ge ett trovärdigt och tillräckligt bidrag till det internationella arbetet om att 
hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C och att göra ansträngningar 
för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C måste även de svenska konsumtionsbaserade 
utsläppen av växthusgaser minska till nära noll. Ett mål för att minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen är nödvändigt för att Sverige ska kunna ta ett helhetsgrepp 
om sin faktiska klimatpåverkan. Ett sådant mål skulle ta hänsyn till alla de utsläpp som landet 
och dess invånare ger upphov till och skulle fungera som ett komplement till de redan antagna 
klimatmålen för de nationella utsläppen.  

 
1 https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-Sverige-
och-andra-lander/  
2 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/  
3 http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimatpaverkande-
utslapp/Flygets-klimatpaverkan/  
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2009 antogs i praktiken ett riksdagsbeslut för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen, i 
och med Generationsmålet (se mer nedan under ”utgångspunkter”). 2018 publicerade 
Naturvårdsverket och SCB samlad statistik över de konsumtionsbaserade utsläppen.4  I januari 
2019 rapporterade Naturvårdsverket regeringsuppdraget Mätmetoder och indikatorer för att 
följa upp konsumtionens klimatpåverkan. Fem konsumtionsområden föreslås att följas upp 
med indikatorer: personbilsresor, flygresor, livsmedel, bostadsbyggande och boende, samt 
textil5.  

I oktober 2020 gav regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ett välkommet uppdrag till 
Miljömålsberedningen att bereda frågan om mål för konsumtionsbaserade utsläpp6. Det här 
positionspapperet beskriver Naturskyddsföreningens ståndpunkter vad gäller målnivå, 
relation till nuvarande klimatramverk och miljömålssystem, målformulering samt styrmedel 
för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen.  
 

Naturskyddsföreningens utgångspunkter  
 
Parisavtalet 
193 av världens länder enades 2015 bakom Parisavtalet. Världens länder har därmed förbundit 
sig att ”hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2 °C över förindustriell 
nivå samt göra ansträngningar för att begränsa temperaturökningen till 1,5 °C över 
förindustriell nivå” (Parisavtalet, artikel 2.1)7. Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, måste de globala 
utsläppen nå netto noll runt år 2050 om den globala uppvärmningen ska kunna begränsas till 
1,5°C, men helst runt år 2040 om 1,5°C inte ska överstigas under århundradet och göra världen 
beroende av ohållbart stora mängder negativa utsläpp8. Vidare ska Parisavtalet genomföras ”så 
att det återspeglar rättvisa och principen om gemensamt men olika ansvar och respektive 
förmåga, i ljuset av olika nationella förhållanden” (Parisavtalet, artikel 2.2).  

Generationsmålet 
2010 antog Riksdagen ett generationsmål för Sverige som anger inriktningen för svenskt 
miljöarbete. I och med Generationsmålet9, som lyder: ”Det övergripande målet för miljöpolitiken 
är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser” behöver Sverige följa upp 
och minska utsläpp som orsakas i andra länder till följd av svensk konsumtion.  

 
 

 
4 http://www.naturvardsverket.se/upload/sa-mar-miljon/statistik-a-till-o/vaxthusgaser/2018/metodbeskrivning-
konsumtion.pdf 
5 http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/regeringsuppdrag/2019/matmetoder-indikatorer-folja-upp-konsumtionens-klimatpaverkan.pdf 
6https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/tillaggsdirektiv-till-
miljomalsberedningen-m_H8B1110  
7 https://www.regeringen.se/4a75ca/contentassets/618f83b8918f4f34bb1ae06b62aae8f2/godkannande-av-klimatavtalet-fran-

paris-prop.-20161716 
8 https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/chapter-2/ 
9 http://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/ 
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De globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030 
2015 antog alla världens länder gemensamt en ambitiös agenda för hållbar utveckling, de 
Globala Målen eller “Agenda 2030”. Enligt Agenda 2030 ska klimatkrisen lösas samtidigt som 
fattigdomen och hungern bekämpas, rent vatten och friska ekosystem på land och hav 
garanteras och social jämlikhet och jämställdhet uppnås. Ett särskilt mål, mål 12, har satts för 
hållbar konsumtion och produktion där världen har enats om att ”säkerställa hållbara 
konsumtions- och produktionsmönster”10.  

Allas rätt till lika utsläppsutrymme 
Under samma tid som utsläppen måste minska ner till nära noll kommer världens befolkning 
att öka kraftigt. Principen om alla människors lika värde innebär att alla människor har och 
ska ges lika rätt till lika stor mängd utsläpp av växthusgaser. Rikare länder och länder med 
historiskt eller idag ohållbart höga utsläpp per person har redan förbrukat hela eller en stor del 
av sitt utsläppsutrymme. De har därmed störst skyldighet att snabbt minska utsläppen på 
hemmaplan och därutöver möjliggöra omställning i fattigare länder.  

Förorenaren ska betala 
Internationella avtal11 och EU:s fördrag (Article 191(2) TFEU) 12 slår fast principen att förorenaren 
ska betala. Enligt principen ska förorenare förebygga skador och täcka samhällets kostnader 
för miljöskador. 
 

Naturskyddsföreningens ståndpunkter  
 
Målnivå 
Ett svenskt mål för de konsumtionsbaserade utsläppen måste utgå från den globala 
ambitionsnivån som angivits i Parisavtalet samt spegla den senaste forskningen vad gäller vad 
som krävs för att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5°C. Vidare måste 
ambitionsnivån för målet formuleras med utgångspunkt i att alla människor i världen har rätt 
till ett lika stort utsläppsutrymme samt spegla principen om gemensamt men olika ansvar. 
Rådigheten för att minska klimatpåverkan från varor som producerats utomlands och av 
utrikesresor är mindre än för de nationella utsläppen, varför det är acceptabelt att de svenska 
konsumtionsbaserade utsläppen när nära noll något senare än de territoriella utsläppen (som 
bör vara nära noll senast 2030).  

Naturskyddsföreningen anser att: 
 

● de svenska konsumtionsbaserade utsläppen bör minska till nära noll senast år 2040. 
● målformuleringen bör vara sådan att Sverige, inom vår egen rådighet, minskar de 

svenska konsumtionsbaserade klimatutsläppen till så nära noll som bara möjligt.  
● utöver det bör ökade negativa utsläpp, i första hand bestående av att öka den naturliga 

kolsänkan i Sverige, främjas så att klimatpåverkan från svensk konsumtion på sikt blir 
nettonegativ.   

 
10 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/ 
11 Rio Declaration, Principle 16 http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF 
12 Treaty on the Functioning of the European Union  

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-12-hallbar-konsumtion-och-produktion/
http://www.unesco.org/education/pdf/RIO_E.PDF
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Integrering i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket 
Ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen ska inte ersätta dagens klimatmål eller 
miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Istället ska det komplettera de mål som redan 
finns. Samtidigt är det av största vikt att ett mål för de konsumtionsbaserade utsläppen 
integreras i miljömålssystemet och det klimatpolitiska ramverket, så att det får samma krav på 
uppföljning och efterlevnad som mål för de territoriella utsläppen.  

Naturskyddsföreningen anser att: 
 

● ett mål om att minska de svenska konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast 
år 2040 ska läggas till som ett etappmål till miljökvalitetsmålet begränsad 
klimatpåverkan samt integreras i det klimatpolitiska ramverket under delen 
“klimatmål”.  

● målet kan med fördel delas upp på flera etappmål på vägen mot nära noll 2040 och bör 
understödjas av årliga eller tvååriga13 procentuella reduktionsmål med utgångspunkt i 
kvarvarande globala koldioxidbudget. Det ökar möjligheten att följa utvecklingen på 
kort och lång sikt och därmed att säkerställa att rätt åtgärder vidtas för att minska 
utsläppen tillräckligt kraftfullt.   

● etappmålen bör sättas på aggregerad nivå och kompletteras med indikatorer eller 
sektorsmål per konsumtionsområde. Naturvårdsverkets förslag om indikatorer för fem 
konsumtionsområden i skrivelsen “Mätmetoder och indikatorer för att följa upp 
konsumtionens klimatpåverkan” bör vara vägledande. För såväl flyg som sjöfart bör 
egna etappmål sättas. 

● uppföljningen av målet för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen bör 
integreras i regeringens kommande klimatpolitiska handlingsplaner och granskas av 
det Klimatpolitiska rådet. 
 
 

Måluppfyllelse och styrmedel 
Det finns redan idag en del styrmedel införda som har potential att minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen (till exempel flygskatt, rep-avdrag). Mycket mer behöver dock 
göras. Styrmedel behöver införas som kan minska utsläppen till följd av såväl privat som 
offentlig konsumtion. När styrmedel införs bör fokus i första hand ligga på de 
konsumtionsområden där klimatpåverkan till följd av svenskarnas konsumtion är som störst. 
Enligt Naturvårdsverket är dessa konsumtionsområden personbilsresor, flygresor, livsmedel, 
bostadsbyggande och boende, samt textil. När det gäller utsläpp som sker i andra länder till 
följd av svensk konsumtion kommer andra länders utsläppsminskningar att hjälpa till vid 
måluppfyllelse, men målet om att nå nära noll i utsläpp senast 2040 ska inte villkoras med att 
andra länder uppfyller sina klimatmål.  

 
 
 

 
13 beroende på vad statistiken gör görligt och vad som är motiverat utifrån administration och arbetsinsats 
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Naturskyddsföreningen anser att: 
 

● målet om att nå nära noll i utsläpp senast 2040 ska formuleras på ett sådant sätt att det 
inte görs beroende av att andra länder uppfyller sina nationella klimatmål. Målet ska 
kunna nås oavsett vad andra länder åstadkommer. För att det ska vara möjligt behöver 
styrmedel föreslås som styr bort ifrån utsläppsintensiva processer utomlands. Samma 
styrmedel kan också fungera som incitament för andra länder att minska sina utsläpp 
för att till exempel attrahera svenska kunder.  

● en handlingsplan med föreslagna styrmedel för hur målet för att minska de 
konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast 2040 ska tas fram samtidigt som 
frågan om mål bereds. Styrmedel för att minska konsumtionsutsläppen bör föras in i 
kommande klimatpolitiska handlingsplaner. 

● för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen till nära noll senast 2040 behöver 
dels svenskarnas totala materiella konsumtion minska, dels den konsumtion som är 
hållbar öka. Styrmedel för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen behöver 
därför både kunna generera ”mindre av” viss konsumtion, ”mer av” annan konsumtion 
(utträngningseffekt) samt främja produkter som håller längre.  

● redan införda styrmedel som har potential att minska de konsumtionsbaserade 
utsläppen ska vara kvar och utvecklas. Till exempel är det är ytterst angeläget att 
flygskatten behålls, så länge det inte finns några andra system som fullt ut 
internaliserar flygets miljökostnader.  

● en klimatavgift på kött, vars intäkter återförs till jordbruket för att finansiera betalning 
av ekosystemtjänster, ska införas14.  

● ett alternativt välfärdsmått till BNP, som inte utgår ifrån ökad materiell konsumtion 
utan som sätter mänskligt välmående inom naturens ramar i fokus, behöver utvecklas.  

● Naturvårdsverket bör ges i uppdrag att kontinuerligt utreda befintliga och tänkbara 
framtida styrmedels effekt på att minska de konsumtionsbaserade utsläppen till nära 
noll senast 2040 och i sina underlag till framtida klimatpolitiska handlingsplaner 
föreslå nya eller förändrade styrmedel om så behövs.  

● Naturvårdsverket och/eller SCB bör ges i uppdrag att ta fram konsumtionsbaserad 
utsläppsstatistik på kommunal nivå. 

● en stödfunktion på lämplig myndighet eller departement som kan hjälpa kommuner att 
sätta och nå mål för minskade utsläpp inom sitt byggande, sina transporter och 
matservering bör inrättas.  

 
14 Naturskyddsföreningen föreslog redan 2015 hur en sådan kan utformas: 
https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/Rapport_det_subventionerade_kottet.pdf  

https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/Rapport_det_subventionerade_kottet.pdf

