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Kan	  bonus	  malus	  främja	  hållbara	  konsumtionsmönster?	  
	  
”Men	  vad	  dyrt	  ekologiskt	  kaffe	  är!”	  hörde	  jag	  någon	  säga	  i	  en	  av	  Stockholms	  
tjusigaste	  matbutiker.	  Att	  välja	  rätt	  är	  inte	  alltid	  så	  lätt	  och	  inte	  heller	  
särskilt	  ekonomiskt.	  Varför	  är	  det	  inte	  svårare	  och	  dyrare	  att	  göra	  fel?	  
	  
Bonus	  malus	  är	  ett	  styrmedel	  som	  vid	  korrekt	  design	  kan	  styra	  konsumtionen	  i	  
exakt	  en	  sådan	  riktning.	  Det	  skulle	  bli	  dyrare	  att	  konsumera	  produkter	  som	  inte	  
är	  miljömässigt	  hållbara	  genom	  en	  extra	  malus-‐avgift	  samtidigt	  som	  de	  
miljömässigt	  bättre	  produkterna	  blir	  billigare	  på	  grund	  av	  en	  bonus-‐premie.	  Ett	  
teoretiskt	  införande	  av	  bonus	  malus	  har	  utvärderats	  inom	  följande	  fyra	  
produktgrupper:	  kött,	  textilier,	  vitvaror	  och	  leksaker.	  Där	  har	  det	  visat	  sig	  att	  ett	  
bonus	  malus	  system	  inom	  gruppen	  för	  vitvaror	  i	  dagsläget	  har	  god	  potential	  att	  
öka	  försäljningen	  av	  de	  mest	  energieffektiva	  produkterna	  samtidigt	  som	  den	  
totala	  klimatpåverkan	  från	  användningen	  av	  vitvarorna	  faktiskt	  kan	  minska.	  
Inom	  kött,	  textilier	  och	  leksaker	  finns	  det	  stora	  miljövinster	  att	  göra	  och	  det	  
måste	  ställas	  krav	  på	  industrierna.	  Nuvarande	  status	  för	  dessa	  tre	  
produktområden	  är	  att	  det	  råder	  brist	  på	  relevant	  information	  genom	  hela	  
värdekedjan	  och	  även	  en	  ovilja	  inom	  branschen	  att	  styra	  utöver	  lagkraven	  då	  det	  
inte	  anses	  meningsfullt.	  Detta	  måste	  förändras,	  och	  det	  snabbt!	  
Miljöomställningen	  går	  idag	  allt	  för	  långsamt.	  
	  
Konsumentmakt	  ska	  förvisso	  inte	  underskattas,	  men	  tron	  om	  att	  konsumenterna	  
på	  egen	  hand	  ska	  driva	  övergången	  mot	  en	  hållbar	  konsumtion	  är	  orealistisk.	  Det	  
finns	  en	  stark	  övertygelse	  om	  att	  en	  hållbar	  livsstil	  kan	  uppnås	  genom	  tekniska	  
lösningar	  eftersom	  en	  minskad	  konsumtion	  oftast	  inte	  är	  ett	  politiskt	  önskvärt	  
alternativ.	  Beslutsfattare	  och	  myndigheter	  har	  i	  stor	  utsträckning	  förlitat	  sig	  på	  
informativa	  styrmedel	  för	  att	  påverka	  konsumtionen	  och	  därmed	  har	  mycket	  av	  
ansvaret	  lagts	  på	  konsumenten.	  Idag	  saknas	  statliga	  styrmedel	  för	  att	  förändra,	  
förskjuta	  eller	  minska	  konsumtionen.	  Valfriheten	  hos	  konsumenten	  på	  den	  fria	  
marknaden	  har	  istället	  värderats	  högre.	  Samhället	  har	  ett	  stort	  behov	  av	  
styrmedel	  på	  konsumentnivå	  för	  att	  motverka	  de	  rådande	  ohållbara	  
konsumtionsmönstren.	  Konsumenten	  vill	  faktiskt	  få	  hjälp	  och	  man	  uppskattar	  
att	  få	  banan	  plogad	  i	  en	  djungel	  av	  miljöbudskap	  och	  propaganda.	  
	  
Med	  ett	  överflöd	  av	  miljömärkningar	  är	  det	  inte	  särskilt	  överraskande	  att	  man	  
som	  konsument	  blir	  både	  tveksam	  till	  vilket	  märke	  som	  är	  bäst	  men	  även	  
utmattad	  av	  att	  ständigt	  leta	  reda	  på	  de	  hållbara	  alternativen.	  Det	  krävs	  kraftfulla	  
styrmedel	  där	  information	  och	  prissignal	  tillsammans	  styr	  för	  att	  uppnå	  hållbara	  
konsumtionsmönster.	  Istället	  för	  att	  det	  enbart	  ska	  vara	  lätt	  att	  göra	  rätt	  kanske	  
det	  borde	  vara	  svårare	  att	  göra	  fel.	  Ett	  styrmedel	  som	  bonus	  malus	  premierar	  de	  
miljömässigt	  bättre	  produkterna	  genom	  en	  bonus-‐premie	  som	  i	  sin	  tur	  har	  
finansierats	  av	  den	  malus-‐avgift	  som	  betalats	  för	  de	  miljömässigt	  sämre	  
produkterna.	  Bonus	  malus	  ska	  inte	  kosta	  något	  för	  staten	  att	  införa	  och	  vid	  
korrekt	  design	  är	  det	  ett	  självförsörjande	  system.	  Detta	  bör	  tilltala	  både	  
beslutsfattare	  och	  myndigheter	  då	  systemet	  har	  stor	  möjlighet	  att	  påverka	  våra	  
konsumtionsmönster	  och	  på	  ett	  rättvist	  sätt	  styra	  mot	  en	  hållbar	  konsumtion.	  	  


