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1   Inledning 
Klimatfrågan är mer aktuell - och mer akut - än någonsin. Samtidigt som en stor majoritet av 

världens nationer kommit överens om att den globala medeltemperaturen inte får öka med mer 

än 2 °C, och helst inte mer än 1,5 °C, säger FN:s klimatpanel att vi förmodligen redan orsakat 

en uppvärmning på omkring 1 °C. Uppvärmningen är ett allvarligt hot mot vatten- och 

livsmedelsförsörjning, mänsklig hälsa och säkerhet och den biologiska mångfalden. Lyckas 

man inte vända trenden inom kort innebär det oerhörda risker för allt liv på vår planet. (IPCC 

2018) 

 

På grund av det startade den då 15-åriga Greta Thunberg i augusti 2018 initiativet Fridays for 

Future, som växte till en global rörelse för att uppmärksamma behovet av åtgärder på 

klimatområdet och vädja till världens politiker att agera skyndsamt. Över hela världen följde 

elever i Gretas fotspår och gick ut i strejk för klimatet – ett uppenbart tecken på klimatfrågans 

sprängkraft. 

 

I de politiska diskussionerna om klimat och miljö tycks samtidigt konsumtionskritiken åter 

vinna mark, där det tydligaste exemplet kanske är debatten kring det privata flygandet, ett ämne 

som dominerade miljödebatten inför de nationella valen i Sverige 2018 och som även 

internationellt varit mycket omdiskuterat. Även de minskade utsläppen under coronakrisen har 

delvis riktat strålkastarljuset mot privatkonsumtionens påverkan på klimatförändringarna. 

 

Sverige har i internationell jämförelse ambitiösa målsättningar på klimatområdet och lyfts ofta 

fram som ett positivt exempel ur klimatsynpunkt, men vissa menar att den produktionsbaserade 

metod som används för beräkning av utsläpp är missvisande, eftersom den inte redovisar 

utsläpp som orsakats av svenskarnas konsumtion av utländska varor. Med tanke på de många 

människor som genom Fridays for Future och liknande miljörörelser vädjar till politiker att 

skyndsamt agera för minskade utsläpp, kombinerat med det ökade intresset för en klimatpolitik 

med konsumtionsfokus, kommer sannolikt också intresset för konsumtionsbaserade 

beräkningar av växthusgasutsläpp att öka framöver. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

I form av en litteraturstudie undersöks i denna studie för- och nackdelarna med införandet av 

ett officiellt konsumtionsbaserat mått för utsläpp av växthusgaser som grund för klimatpolitiska 
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mål och åtgärder, samt vilka förutsättningar som i realiteten finns att genomföra en sådan 

övergång på internationell respektive svensk nivå. Genom att jämföra konsumtionsbaserade 

utsläppsberäkningar med idag etablerade produktionsbaserade utsläppsberäkningar, och 

diskutera de två metoderna i relation till rådande principer och regelverk belyser studien både 

tekniska, etiska och politiska dimensioner av frågan. Diskussionen innefattar också en 

redogörelse för tre principiella synsätt på ansvarsfördelning inom klimatpolitiken och deras 

implikationer för frågan om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningars vara eller icke vara. 

 

Genom att ge en översikt av aktuell forskning på området ämnar studien belysa frågan ur olika 

perspektiv, från individnivå till nationell och global nivå, för att bidra till diskussionen om 

vilken eventuell roll konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar skulle kunna ha i svensk 

respektive internationell klimatpolitik. 

 

Med utgångspunkt i syftet ämnar studien besvara följande frågeställningar: 

• Vilka principiella perspektiv finns att beakta i diskussionen om en övergång från 

produktionsbaserade till konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar, både på nationell 

och internationell nivå? 

• Hur ser förutsättningarna ut för en övergång till konsumtionsbaserade 

utsläppsberäkningar inom internationell klimatpolitik och vilka effekter skulle en sådan 

förändring innebära? 

• Hur ser förutsättningarna ut för en övergång till konsumtionsbaserade 

utsläppsberäkningar inom svensk klimatpolitik och vilka effekter skulle en sådan 

förändring innebära? 

 

Studien inleds med kapitel 2, som utgör bakgrunden till litteraturstudien. Därefter följer i kapitel 

3 en redogörelse för metoden. Resultatet av litteraturstudien redovisas och diskuteras i kapitel 

4 och 5, och slutsatserna sammanfattas i kapitel 6. 

 

1.2 Avgränsningar 

Den del av litteraturstudien som behandlar effekter på nationell klimatpolitik genomförs ur ett 

svenskt perspektiv. Någon djupare undersökning av de reella tekniska möjligheterna att 

använda konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar på nationell eller internationell nivå 

inkluderas inte i studien, utan detta tas endast upp för en kortare diskussion i kapitel 4. Inte 
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heller berör studien vilken beräkningsmodell eller -metod som vore lämplig att använda för 

konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar. 
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2   Bakgrund 
Nedan följer en teoretisk bakgrund till litteraturstudien. I studien kommer framöver 

konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar förkortas KBU och produktionsbaserade 

utsläppsberäkningar förkortas PBU. 

2.1 Den internationella klimatregimen 

De första stegen mot internationellt samarbete för att minska mänsklighetens klimatpåverkan 

togs i slutet av 1980-talet, då Meteorologiska världsorganisationen (WMO) och FN:s 

miljöprogram (UNEP) tillsammans grundade FN:s klimatpanel (IPCC). Syftet var att skapa ett 

internationellt organ som skulle ansvara för att granska och sammanställa forskning om 

klimatförändringar samt identifiera realistiska strategier för att både minimera och hantera 

framtida klimatförändringar. (Seo 2017) Alla medlemmar i WMO eller FN kan delta i IPCC:s 

arbete och idag har panelen 195 medlemsländer. Majoriteten av IPCC:s arbete går ut på att 

författa regelbundna utvärderingsrapporter, mer kända som Assessment Reports (AR), som 

sammanfattar forskningsläget på klimatområdet och tillgängliggör forskningsresultat för 

beslutsfattare på olika nivåer runtom i världen. Rapporterna skrivs av många hundra experter 

inom olika områden. (IPCC 2013) 

 

Bara några år efter att IPCC grundats fastställdes även FN:s klimatkonvention (UNFCCC) på 

FN:s miljökonferens i Rio de Janeiro 1992. Klimatkonventionens syfte är att stabilisera 

koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som inte innebär någon farlig 

mänsklig påverkan på jordens klimat. De länder som skrivit under konventionen deltar vid 

regelbundna klimatkonferenser, så kallade Conference of the Parties (COP), där de diskuterar 

vilka klimatåtgärder som är nödvändiga. (Seo 2017) 

 

UNFCCC är ramkonventionen på vilken de klimatavtal som senare slutits bygger. I 

ramkonventionen finns bland annat de övergripande målsättningarna för det internationella 

klimatarbetet, ländernas skyldighet att rapportera in utsläppsstatistik och de principer som ska 

råda i arbetet. En viktig del av ramkonventionen som ofta återkommer i diskussionerna om den 

internationella klimatpolitiken är artikel 3.1 om gemensamt men differentierat ansvar (på 

engelska ”common but differentiated responsibilities”, ofta förkortat CBDR). Artikel 3.1 slår 

fast att de ingående länderna ska skydda klimatet utifrån deras gemensamma men 
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differentierade ansvar och respektive kapacitet, samt att utvecklade länder ska leda arbetet för 

att minska klimatpåverkan. (United Nations 1992) 

 

Vid den tredje klimatkonferensen, COP3 i Kyoto 1997, upprättades Kyotoprotokollet som 

bland annat innehöll ett mål om att världens utsläpp av koldioxid ska stabiliseras på en nivå 

som är 5% lägre än utsläppen år 1990. I ramkonventionen delades alla deltagande nationer upp 

i tre grupper: Annex I-länder, Annex II-länder och icke-Annex I-länder. Trots att många länder 

förhandlade fram och ratificerade Kyotoprotokollet och klimatkonventionen var kravet på 

utsläppsminskningar begränsat till Annex I-länder, den grupp som bestod av mer utvecklade 

nationer, medan icke-Annex I-länder inte var bundna av protokollet till att minska sina utsläpp 

av växthusgaser, utan enbart att samla in och redovisa data över utsläppen. Detta visade sig vara 

en avgörande begränsning när Kyotoprotokollets första fas genomfördes mellan 2008 och 2012, 

eftersom andelen av de globala utsläppen som omfattades av protokollet var så låg som 10% år 

2012. (Seo 2017) 

 

Efter att världens nationer misslyckats med förhandlingarna inför Kyotoprotokollets andra fas 

vid klimatkonferensen i Köpenhamn 2009 lämnade flera länder protokollet som därmed 

förlorade mycket av sin funktion. Därefter började arbetet för att skapa ett nytt internationellt 

klimatavtal. År 2010 vid klimatkonferensen i Cancún fattades ett beslut om att världens länder 

ska arbeta för att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader Celsius över förindustriella 

nivåer. (Seo 2017) 

 

Vid klimatkonferensen COP21 i Paris 2015 slöts slutligen en ny internationell 

klimatöverenskommelse. Alla medlemsländer skrev under Parisavtalet, som har som 

grundprincip att varje land fastställer sina egna åtaganden och presenterar en plan för hur dessa 

åtaganden ska uppfyllas i sina så kallade NDC:er (Nationally Determined Contribution). Dessa 

åtaganden ska presenteras av alla länder som ingår i avtalet och ska också uppdateras vart femte 

år. Utöver NDC:erna har de utvecklade länderna dessutom åtagit sig att bidra finansiellt till 

utsläppsminskningar och klimatanpassning i mindre utvecklade nationer. (Seo 2017) Det här 

sättet att arbeta kallas av vissa för bottom-up, eftersom länderna själva avgör vilka åtaganden 

de tror sig kunna uppnå. Det kan jämföras med den top-down-metod som det internationella 

samfundet tidigare strävat efter men i stort misslyckats med att uppnå, där åtaganden beslutas 

på internationell nivå för att sedan tas omhand av respektive nation. (Robiou du Pont och 

Meinshausen 2018) 
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Vid upprättandet framställdes Parisavtalet av många som en stor framgång. Samtidigt har 

avtalets faktiska betydelse och innehåll ifrågasatts. Till exempel är det legala ramverket mycket 

svagt och avtalet innehåller inga skrivningar om vad som händer när en nation inte uppfyller 

sina åtaganden. Det enda faktiska kravet varje land har är att upprätta en NDC, där de själva 

avgör hur ambitiösa åtagandena ska vara, samt att vart femte år uppdatera och skärpa den 

planen. De NDC:er som presenterats i nuläget är dessutom långt ifrån tillräckliga för att nå det 

gemensamma målet om maximalt 2 graders global uppvärmning. (Seo 2017) 

2.1.1 Internationella beräkningar av växthusgasutsläpp 

Den data över växthusgasutsläpp som används inom FN beräknas av varje nation utifrån 

riktlinjer framtagna av IPCC och baseras på data över utsläpp från produktion. I riktlinjerna 

från IPCC definieras utsläppen från en nation som alla utsläpp inom det område som landet har 

rådighet över, med ett fåtal undantag – till exempel räknas utsläpp från fordonsbränsle i det land 

där bränslet säljs och inte i det land där fordonet förbrukar bränslet, eftersom det underlättar 

beräkningarna. Utsläppen beräknas och redovisas per kalenderår. Redovisningen är uppdelad i 

fem olika sektorer, som är större grupperingar av utsläppskällor och -sänkor. Dessa sektorer är 

energi; industriella processer och produktanvändning; jordbruk, skogsbruk och annan 

markanvändning; avfall; och övrigt. Inom varje sektor återfinns en rad kategorier (exempelvis 

transporter) samt underkategorier (exempelvis biltrafik). Efter att utsläpp och upptag av 

växthusgaser inom varje underkategori, kategori och slutligen sektor beräknats summeras de 

för att ge de totala växthusgasutsläppen (netto) för varje nation. (IPCC 2019) 

 

Valet av PBU som beräkningsmetod innebär bland annat att internationell flyg- och sjöfart inte 

inkluderas i enskilda nationers utsläpp, och därmed inte heller ligger till grund för nationernas 

internationella åtaganden på klimatområdet. Dessa utsläpp redovisas istället separat. (IPCC 

2019) 

 

2.2 Sveriges klimatpolitiska ramverk 

2010 tillsatte den svenska regeringen en parlamentarisk kommitté, Miljömålsberedningen, som 

skulle ge förslag på hur de svenska miljökvalitetsmålen och det så kallade generationsmålet 

skulle nås. Den 18 december 2014 beslutade regeringen att ge samma beredning i uppdrag att 

föreslå “ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och långsiktig klimatpolitik”. 
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(SOU 2016:21) Utifrån Miljömålsberedningens utredning som presenterades 2016 lade 

regeringen ett förslag till klimatpolitiskt ramverk i Riksdagen som gick igenom med stöd av sju 

av riksdagens åtta partier.  

 

Ramverket består av tre huvudsakliga delar: långsiktiga klimatmål till 2045, en klimatlag med 

grundläggande regler för svensk klimatpolitik och ett oberoende klimatpolitiskt råd med uppgift 

att granska den förda politiken ur klimatsynpunkt. Klimatlagen stipulerar bland annat att 

regeringen ska ta fram en klimathandlingsplan i början av varje mandatperiod samt i samband 

med varje budget presentera en klimatredovisning. (Naturvårdsverket 2019a) I och med beslutet 

är det långsiktiga klimatmålet numera att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 

växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Till det långsiktiga målet 

tillkommer ett antal etappmål om utsläppsminskningar till 2020, 2030 och 2040. 

(Naturvårdsverket 2019b)  

2.2.1 Beräkningar av Sveriges växthusgasutsläpp 

I den årliga uppföljningen av svenska växthusgasutsläpp som genomförs av Statistiska 

Centralbyrån (SCB) och Naturvårdsverket (NVV) används tre olika beräkningsmetoder.  

 

Det mått som oftast används, och som är basen för alla Sveriges nationella och internationella 

klimatmål, är de territoriella utsläppen, alltså de växthusgaser som rent fysiskt släppts ut inom 

Sveriges gränser. Territoriella utsläpp inkluderar alltså inte utsläpp som orsakats av produkter 

som importeras till Sverige och inte heller utsläpp från internationell flyg- och sjöfart. Vid 

rapporteringen av Sveriges växthusgasutsläpp till FN och EU är det de territoriella utsläppen 

som redovisas. (Naturvårdsverket 2020) 

 

Utöver de territoriella utsläppen beräknar SCB vad man kallar för Sveriges 

produktionsbaserade utsläpp baserat på samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk 

statistik, nationalräkenskaperna. SCB:s produktionsbaserade utsläppsberäkningar inkluderar 

alla utsläpp som orsakats av svenska ekonomiska aktörer, oavsett om de skett inom Sveriges 

gränser eller inte. För utsläpp inom Sveriges gränser ger måttet ungefär samma resultat som de 

territoriella utsläppen, men de siffror över produktionsbaserade utsläpp som publiceras av SCB 

inkluderar även utsläpp från transporter som orsakats av svenska företag och personer 

utomlands. (Naturvårdsverket 2020) 
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På internationell nivå används oftast begreppet produktionsbaserade utsläpp för att beteckna 

det SCB och Naturvårdsverket själva benämner som territoriella utsläpp. För att inte skapa 

förvirring kommer begreppet produktionsbaserade utsläppsberäkningar därför framöver att 

avse de territoriella utsläppen både i diskussioner om svensk och internationell klimatpolitik. 

Det mått som i denna studie avses med produktionsbaserade utsläppsberäkningar är alltså det 

mått som Naturvårdsverket och SCB kallar territoriella utsläpp. 

 

Sedan 2019 är även miljöpåverkan från konsumtion en del av SCB:s officiella statistik över 

Sveriges utsläpp. Statistiken ska publiceras årsvis och kommer framöver omfatta även andra 

aspekter än den data över växthusgasutsläpp och luftföroreningar som inledningsvis ska 

presenteras. (SCB 2019) 

 

SCB:s konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar inkluderar utsläpp från tillverkning och 

transport av importerade produkter, men exkluderar på motsvarande sätt utsläpp från 

svenskproducerade produkter som exporterats till utlandet och konsumeras där. Skillnaden 

illustreras i figur 2.1 nedan (Naturvårdsverket 2020) 

 

Figur 2.1. Illustration av skillnaden mellan produktionsbaserade och konsumtionsbaserade 

beräkningsmetoder. 
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I figur 2.1 ovan illustreras skillnaden mellan konsumtionsbaserade och produktionsbaserade 

utsläppsberäkningar grafiskt. Mellan 1990 och 2017 minskade Sveriges växthusgasutsläpp från 

produktion med 16 procent, från 71 till 53 miljoner ton CO2-ekvivalenter (Naturvårdsverket 

2019d) och medan de svenska produktionsbaserade utsläppen idag är låga ur ett internationellt 

perspektiv är de konsumtionsbaserade utsläppen betydligt högre. De konsumtionsbaserade 

utsläppen har inte heller minskat på samma sätt som de produktionsbaserade (se figur 2.2). 

 

 
Figur 2.2. Utsläpp av växthusgaser i Sverige från produktion respektive konsumtion, år 2008-

2017. (Naturvårdsverket 2019c; Naturvårdsverket 2019d) 

 

2.3 Import och export av växthusgasutsläpp 

I studier som gjorts efter Kyotoprotokollets första fas finns indikationer om att de 

utsläppsminskningar som gjordes i Annex I-länder åstadkoms genom en förskjutning av 

växthusgasutsläpp till icke-Annex I-länder. (Karakaya, Yılmaz och Alataş 2019) Fenomenet 

kallas “CO2-läckage” och har undersökts och diskuterats i många studier, men forskningen kring 

CO2-läckage från utvecklade till mindre utvecklade länder är inte entydig. Medan ett antal mer 

teoretiska studier funnit stöd för att koldioxidintensiv industri borde flytta från länder som 
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introducerar styrmedel för att minska sina utsläpp har den empiriska litteraturen inte kunnat 

bevisa att en sådan effekt existerar i praktiken. (Liddle 2018) 

 

Flera studier har undersökt relationen mellan olika länders och regioners konsumtionsbaserade 

och produktionsbaserade utsläpp för att kartlägga vilka som är nettoimportörer respektive  

-exportörer av växthusgastutsläpp. Fezzigna, Borghesi och Caro (2019) konstaterar till exempel 

att EU är en nettoimportör av växthusgasutsläpp, och att ration mellan importrelaterade och 

exportrelaterade utsläpp från EU-28 under 2015 var mer än 3:1. 

 

En studie av Liddle (2018) undersökte relationen mellan konsumtionsbaserade och 

produktionsbaserade utsläpp för 117 olika länder genom att beräkna kvoten mellan 

konsumtionsbaserade och produktionsbaserade utsläpp. En kvot som är större än 1 innebär att 

landet är en nettoimportör av växthusgasutsläpp, det vill säga att de konsumtionsbaserade 

utsläppen större än de produktionsbaserade. Ju högre kvoten är, desto större är nationens utsläpp 

från importerade varor i relation till utsläppen från deras export. 

 

Enligt studiens resultat är kvoten som störst för de allra fattigaste och de allra rikaste länderna 

- det vill säga, de allra rikaste och de allra fattigaste länderna har större utsläpp från konsumtion 

i relation till utsläppen från inhemsk produktion än andra länder. Resultatet visade också att 

länderna i det ekonomiska medelskiktet i studien har lägre relativa utsläpp från konsumtion än 

både låginkomstländer och höginkomstländer, men att majoriteten av medelinkomstländerna 

trots det ändå har större utsläpp från konsumtion än från produktion. Studien tyder alltså på att 

de flesta nationer, oavsett inkomstnivå, är nettoimportörer av växthusgasutsläpp medan enbart 

ett fåtal länder är nettoexportörer av växthusgasutsläpp. Kina är störst av det lilla antal länder 

som enligt studien är nettoexportörer av växthusgaser och står ensamt för över hälften av den 

totala internationella exporten av växthusgasutsläpp. Förutom Kina visar studien att även 

Indien, Ryssland, Sydafrika och Ukraina samt ett antal mindre länder är nettoexportörer av 

växthusgasutsläpp. (Liddle 2018) 

 

Resultatet från en annan studie av Franzen och Mader (2018) finner inte heller några bevis för 

en systematisk förskjutning av växthusgasutsläpp genom handel från utvecklade länder till 

mindre utvecklade länder. Studien visar ingen korrelation mellan BNP per capita och mängden 

utsläpp från konsumtion relativt utsläppen från produktion. Istället verkar kvoten mellan KBU 

och PBU enligt studien snarare korrelera med landets energieffektivitet och mängden 
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importerade varor. Nationer med hög import i relation till export ökar också sin import av 

utsläpp, vilket får anses vara intuitivt logiskt. Nationer med hög energieffektivitet tenderar 

enligt studien också att ha en hög relativ import av CO2, vilket likaså är intuitivt rimligt. 

 

Duus-Otterström och Hjorthen (2018) konstaterar att skillnaden mellan utsläpp beräknade med 

KBU respektive PBU generellt har minskat under senare år, framför allt tack vare Kinas 

tekniska utveckling. Trots det anser de att inget tyder på att skillnaden mellan de två metoderna 

kommer att bli negligerbar under överskådlig framtid. 
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3   Metod 
Studien genomförs i form av en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att författaren 

systematiskt söker upp, granskar och sammanställer relevant forskning inom det område som 

skall belysas. Metoden är relevant för den här undersökningen eftersom syftet är att belysa 

frågan ur olika perspektiv genom att sammanställa aktuell forskning på området. 

3.1 Datainsamling och urval 

De vetenskapliga artiklar som används i litteraturstudien har hittats genom sökningar i Lunds 

universitetsbiblioteks databas LUBsearch. I tabell 3.1 nedan presenteras de sökord som 

användes i studien, hur många träffar de genererade, hur många abstracts av de genererade 

träffarna som lästes samt hur många artiklar som slutligen bedömdes tillräckligt relevanta för 

att användas i rapporten.  

 

Alla sökningar filtrerades på så sätt att endast artiklar som var referentgranskade (på engelska 

“peer reviewed”) inkluderades i sökträffarna, samt filtrerades för att bara inkludera artiklar från 

2014 och framåt. 

 

I det första urvalet valdes utifrån rubrik och nyckelord de källor som bedömdes vara mest 

relevanta samt behandlade frågan om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningar ur ett politiskt, 

etiskt eller övergripande praktiskt perspektiv ut, medan bland annat artiklar som presenterade 

eller diskuterade de mer tekniska aspekterna av beräkningsmodellen inte inkluderades i 

litteraturstudien. Sedan lästes abstracts från de källor som ingick i det första urvalet. Utifrån 

den läsningen gjordes ett ytterligare urval som resulterade i de åtta källor som användes som 

grund för litteraturstudien. 
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Tabell 3.1. Resultat av litteratursökningen i LUBsearch. 
 

Sökord Genererade 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Använda 

källor 

consumption-based accounting 381 7 4 

consumption-based accounting sweden 7 1 1 

consumption-based accounting responsibility 157 4 0 

Manuell sökning N/A 8 3 

 

3.2 Analys 

De åtta artiklar som genom sökningen identifierats som användbara lästes upprepade gånger 

och sammanfattades i ett separat dokument för att sedan sammanställas till en integrerad analys 

av forskningsläget. 

 

3.3 Metoddiskussion 

Filtreringen av artiklarna var av stor vikt för att öka studiens trovärdighet och relevans. Att 

endast artiklar från 2014 och framåt användes är en fördel eftersom det innebär att den forskning 

som presenteras i största möjliga mån är aktuell och applicerbar idag. Det innebär också att en 

del forskning som kanske hade kunnat vara relevant för studien exkluderats. 

 

Vidare användes endast artiklar som referentgranskats, vilket ökar resultatets trovärdighet och 

relevans. Granskningen är en viktig kvalitetsindikator som syftar till att se till att studien håller 

god vetenskaplig kvalitet och att studien är objektiv. 

 

Alla rapporter som användes i litteraturstudien är engelskspråkiga, vilket medför en risk för 

feltolkningar då författaren inte har engelska som förstaspråk. För att minimera den risken lästes 

varje artikel som används i litteraturstudien igenom upprepade gånger av författaren.  
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4   Principiella, praktiska och politiska perspektiv på KBU 
Diskussionen om konsumtionsbaserade utsläppsberäkningars för- och nackdelar i relation till 

andra beräkningsmetoder kan naturligtvis föras utifrån en mängd olika perspektiv. Det här 

kapitlet redogör för viktiga aspekter av KBU uppdelat i tre områden: principiella, praktiska och 

politiska perspektiv. 

 

4.1 Principiella perspektiv 

Både inom nationell och internationell klimatpolitik diskuteras en rad olika principer kring 

ansvarsfördelning och utsläppsbörda mellan olika aktörer som har stor bäring på diskussionen 

om KBU. I det här kapitlet belyses KBU utifrån tre frekvent återkommande principer inom 

klimatpolitiken: Polluter Pays Principle (PPP), Ability to Pay Principle (APP) och Beneficiary 

Pays Principle (BPP). Effekterna av att applicera de olika principerna skiljer sig åt beroende på 

om diskussionen avser nationell och internationell nivå, och båda perspektiven diskuteras i detta 

kapitel. Sist i kapitlet finns en tabell som sammanfattar principernas olika implikationer på 

internationell respektive nationell nivå. 

4.1.1 Polluter Pays Principle 

Polluter Pays Principle (på svenska ”principen att förorenaren betalar”) är den princip som 

kanske mest frekvent används i diskussioner kring ansvarsfördelning inom klimatpolitiken och 

som också ligger till grund för både UNFCCC och den internationella klimatregimen samt 

svensk klimatlagstiftning. Principen innebär helt enkelt att den som släpper ut växthusgaser 

också ska betala för kostnaderna det medför. 

 

Frågan om vad PPP innebär för diskussionen kring KBU och PBU är avhängig vilken tolkning 

som görs av huruvida det är enbart producenten, enbart konsumenten eller båda två som ska 

anses vara “förorenare”. För att utsläppen ska uppstå krävs både ett utbud från producenten och 

en efterfrågan från konsumenten. Därmed anser en del att producenten och konsumenten är 

gemensamt ansvariga för utsläppen från produktionen av den vara som utbyts dem emellan. 

Meningarna går dock isär kring hur den ansvarsbördan bör fördelas mellan de två parterna. 

(Duus-Otterström och Hjorthen 2019) 
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Andra menar tvärtom att konsumenten inte alls kan hållas ansvarig för utsläppen från de varor 

hen konsumerar. Liu (2015) skriver till exempel att producenter är “principiellt, logiskt och 

uppenbarligen” ansvariga för utsläpp från deras produktion. Dessutom, menar Liu, är det i 

slutändan ändå producenterna som måste genomföra insatser för att minska sina utsläpp. Vissa 

menar också att eftersom konsumentens efterfrågan kan lämnas obesvarad, medan det är 

producentens agerande som faktiskt leder till de fysiska utsläppen av växthusgaser, måste det 

också vara producenten som själv bär ansvaret för varans klimatpåverkan. Producenten har 

dessutom rådighet över hur produktionen går till, vilket är ytterligare ett argument för att det är 

producenten och inte konsumenten som ska hållas ansvarig för en varas klimatpåverkan. (Duus-

Otterström och Hjorthen 2019) 

 

Åter andra anser att det är efterfrågan som driver själva produktionen, och att det därför i 

grunden är konsumenten - inte producenten - som ska hållas ansvarig för de utsläpp som sker 

under produktionen (Afionis et al. 2016). 

 

Dessa olika synsätt får i förlängningen stora implikationer för diskussionen om PBU och KBU. 

Den som anser att producenten bör bära hela ansvaret för utsläppen bör rimligen vara negativt 

inställd till ett system byggt på KBU, eftersom det istället lägger ansvaret för utsläpp som 

orsakats under produktionen av en vara på konsumenten. Den som istället anser att det är den 

efterfrågan som skapas av konsumenten som medför att en vara över huvud taget kan 

produceras och säljas, lär istället vara positiv till användningen av KBU. För den som anser att 

ansvaret är delat blir valet av beräkningsmodell förstås mer komplext – kanske går det att tänka 

sig ett system som bygger på någon sorts kombination av KBU och PBU och därmed fördelar 

ansvaret mellan både konsument och producent. 

 

Tolkningen av PPP och diskussionen om vem som är ”förorenare” kan förstås appliceras även 

på internationell nivå. Där handlar diskussionen istället om vilka nationer som ska hållas 

ansvariga för växthusgasutsläppen – är det de nationer som producerar och exporterar stora 

mängder varor som orsakar växthusgasutsläpp, eller de nationer som importerar dessa varor 

och därmed står för efterfrågan? Diskussionen om rådighet över utsläpp – alltså möjligheten att 

påverka under vilka förutsättningar en vara produceras - är i högsta grad relevant i en 

internationell kontext. En enskild nation har stora möjligheter att påverka inhemska utsläpp 

genom politiska insatser och regleringar, men mycket begränsade möjligheter att påverka 

utsläpp från importerade varor eftersom det ligger utanför det område de råder över. (Duus-
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Otterström och Hjorthen 2019) Den som anser att ansvaret bör falla på den som har rådighet 

över utsläppen är därmed sannolikt mer negativt inställd till att använda KBU. 

4.1.2 Ability to Pay Principle 

Enligt Ability to Pay Principle (på svenska “principen att den som har förmågan betalar”) bör 

ansvaret att betala för utsläppens konsekvenser ligga på den som har råd att göra det. Ofta tolkas 

principen i termer av att de rikaste ska betala mest för utsläppen (Duus-Otterström och Hjorthen 

2019). 

 

På nationell nivå kan man tänka sig att APP skulle kunna motivera en övergång till KBU, under 

antagandet att de mest resursstarka individerna konsumerar mest och därmed också skulle få 

bära ett större ansvar för utsläppen. Samtidigt är det inte nödvändigtvis så att den som har mest 

ekonomiska resurser konsumerar mest, eller att den som konsumerar för störst ekonomiskt 

värde bidrar till störst växthusgasutsläpp. Vissa skulle kanske också argumentera för att de med 

störst betalningsförmåga är lönsamma företag och inte konsumenter, medan en övergång till 

KBU lägger större vikt vid privatpersoners beteenden. Helt enkelt är det alltså inte att applicera 

APP på nationell nivå. 

 

APP talar i sig själv inte heller vare sig för eller emot användningen av KBU på internationell 

nivå. Kapitel 2.3 i denna studie redogör för forskningen om koldioxidläckage och import 

respektive export av koldioxidutsläpp för olika nationer. Sammantaget finns inget tydligt svar 

på frågan om vilka länder som egentligen – en del forskning tyder till exempel på att såväl de 

rikaste som de fattigaste länderna är nettoimportörer av utsläpp. Det skulle i sådana fall innebära 

att en övergång till KBU skulle lägga större utsläppsbörda på både mycket rika och mycket 

fattiga nationer, vilket knappast kan anses ligga i linje med APP. 

4.1.3 Beneficiary Pays Principle 

Enligt Beneficiary Pays Principle (på svenska principen att förmånstagaren, eller den som drar 

nytta av fördelarna, betalar) ska ansvaret inte läggas på den som rent fysiskt orsakat 

växthusgasutsläppen utan på den som tagit del av de fördelar som orsakat utsläppen. (Duus-

Otterström och Hjorthen 2019). 

 

Liksom APP talar BPP utifrån ett rent principiellt perspektiv vare sig för eller emot 

användningen av KBU som beräkningsmetod. Vad som följer av principen beror på hur man 
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väljer att definiera och kvantifiera förmånen eller nyttan. Är det konsumenten som köper och 

använder en produkt som drar mest nytta av utsläppen, eller producenten som skapar en vara 

och säljer den för att tjäna pengar? 

 

Inte heller på internationell nivå finns det något givet svar på om BPP talar för KBU som 

beräkningsmetod. Vem drar störst nytta, det land som blir rikt på oljeinkomster eller de länder 

som kan driva hela sin ekonomi på importerad olja till ett pris som inte speglar miljökostnaden? 

Än mer komplicerat blir det om man på internationell nivå diskuterar frågan om historiska 

fördelar i relation till vilka fördelar olika länder får idag av de utsläpp de bidrar till. 

 

Utifrån BPP går det att argumentera för att de nationer vars invånare historiskt fått del av den 

produktion som emitterat växthusgaser också måste bära ett större ansvar för att minska 

utsläppen idag. Å andra sidan går det också att argumentera för att det är utvecklingsländerna 

som idag drar mest nytta av den produktion som skapar de största växthusgasutsläppen, och att 

de således också borde bära en större del av ansvaret. (Duus-Otterström och Hjorthen 2019) 

 

Enligt vissa är KBU ett i grunden mer rättvist system än PBU eftersom det enligt dem förskjuter 

ansvaret från mindre utvecklade länder till länder som dels bär ett större historiskt ansvar för 

klimatförändringarna (Afionis et al. 2016; Grasso 2017; Duus-Otterström och Hjorthen 2019) 

och dels har bättre förutsättningar resursmässigt att hantera problemet idag (Grasso 2017). Som 

konstaterats tidigare i denna studie är det dock inte klarlagt huruvida en övergång från PBU till 

KBU faktiskt skulle förskjuta ansvar för växthusutsläpp från utvecklingsländer till mer 

utvecklade länder eller inte (se kap. 2.3). 
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4.1.4 Sammanfattning 

Nedan följer en tabell som kort sammanfattar innehållet i kapitel 4.1. 

 

Tabell 4.1. Sammanfattning av de tre principernas implikationer på nationell och 

internationell nivå. 
 

Princip Nationellt Internationellt 

Polluter Pays 

Principle, PPP 

Oklart, talar eventuellt mot KBU. Beror 
på tolkningen av huruvida det är 
konsument eller producent som anses 
vara förorenaren. Efterfrågan eller 
utbud som skapar utsläpp? Producent 
kan styra produktionsförhållanden och 
påverka utsläpp från produktion, 
eventuellt argument emot KBU. 

Oklart, talar eventuellt mot KBU. Vilka 
nationer ska anses vara förorenare, de 
som konsumerar de varor som orsakar 
växthusgasutsläpp eller de som 
producerar samma varor? Nationer har 
bara rådighet över regleringar inom sitt 
territorium, eventuellt argument emot 
KBU. 

Ability to Pay 

Principle, APP 

Talar eventuellt för KBU. Resursstarka 
individer som konsumerar mer får 
betala mer än andra. Samtidigt kan 
tolkningen göras att de med störst 
betalningsförmåga generellt är företag, 
inte privatpersoner, då talar principen 
eventuellt emot KBU. 

Oklart, talar eventuellt för KBU. Beror 
på vilka länder som egentligen är 
nettoimportörer resp. -exportörer av 
koldioxid. Forskningen inte entydig på 
området. Skulle lägga större ansvar på 
utvecklade länder, men också 
eventuellt på utvecklingsländer. 
Samtidigt flytta ansvar från nationer 
som Kina, med ekonomiska resurser. 

Beneficiary Pays 

Principle, BPP 

Inget entydigt argument varken för 
eller emot KBU. Beror på hur nyttan 
definieras. Är det konsumenten eller 
producenten som drar nytta av 
utsläppen? 

Ingen tydlig implikation för eller mot 
KBU. Vem drar störst nytta, 
produktionslandet eller landet där 
produkten konsumeras? Komplicerar 
än mer om historiska fördelar 
inkluderas. Utvecklade länder fått 
störst nytta historiskt, ev. 
utvecklingsländer som drar störst nytta 
idag. Som tidigare delvis oklart vilka 
KBU förflyttar ansvar till. 
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4.2 Praktiska perspektiv 

De modeller som används för att beräkna växthusgasutsläpp, oavsett om det gäller 

internationella eller nationella beräkningar, är mycket komplexa och bygger på insamling av 

stora datamängder. Av den anledningen finns det också flera viktiga praktiska aspekter att ta 

hänsyn till i diskussionen om KBU och PBU. I det här kapitlet diskuteras några av de aspekter 

som är allra viktigast att ta hänsyn till i valet av beräkningsmetod. 

4.2.1 Beräkningsmetoder och tillgång till data 

Både inom svensk och internationell politik har PBU sedan lång tid använts som 

beräkningsmodell. Det var ett naturligt val eftersom ungefär samma data som krävs för 

beräkningarna också används för att beskatta produktionsindustrierna och energiproduktionen.  

 

Användningen av KBU ställer helt andra krav på datatillgång och beräkningsmetoder. KBU 

baseras på PBU-data som sedan genom komplicerade input-output-matrisberäkningar och en 

rad antaganden räknas om för att motsvara utsläpp från konsumtion istället för produktion. KBU 

innehåller alltså både de osäkerheter som finns i PBU samt en rad ytterligare osäkra faktorer, 

vilket innebär att KBU totalt sett är en betydligt mer osäker beräkningsmetod än PBU. (Afionis 

et al. 2016; Franzen och Mader 2018) 

 

För att ett KBU-baserat system ska fungera skulle i princip varje vara behöva registreras 

tillsammans med dess utsläppsmängd. Ju mer komplexa distributionskedjorna är, ju svårare blir 

det att härleda utsläppen för en specifik produkt. Härledningen försvåras ytterligare av att 

många varor består av ett flertal komponenter producerade i olika länder. (Afionis et al. 2016) 

Oavsett om ett system baserat på KBU ska implementeras nationellt eller internationellt kräver 

det därför en oerhörd transparens mellan både företag och nationer, som då måste dela den data 

som krävs för att beräkna utsläppen för varje produkt fritt mellan varandra. Troligt är att flera 

nationer och företag skulle ha invändningar mot krav på att tillgängliggöra den mängden data 

på ett sådant sätt. 

 

I ett KBU-baserat system måste varje land också förlita sig på att andra nationer rapporterar 

sina utsläpp på ett korrekt sätt. Legitimitetsbrist i rapporteringarna är ett stort problem i länder 

med begränsad transparens eller svag demokratisk apparat, och bland utvecklingsländer finns 

många som inte har kapaciteten att upprätta de omfattande register som krävs för KBU. 

Osäkerheterna på global nivå ökar ytterligare eftersom Kina är världens största exportör av 
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utsläpp samtidigt som sanningshalten i de siffror som Kina presenterar för sina utsläpp i hög 

grad är ifrågasatt. (Afionis et al. 2016) På grund av Kinas exportvolymer får bristen på 

legitimitet i deras rapportering extra stor betydelse i diskussionerna om KBU. 

4.2.2 Omfattning av utsläppskällor 

KBU skulle kunna göra det möjligt för den globala klimatregimen att täcka in fler utsläppskällor 

än med dagens PBU-system. Innan Parisavtalet slöts 2015 hade det kunnat vara ett starkt 

argument för KBU, eftersom metoden hade inneburit att den ofta CO2-intensiva exportindustrin 

från icke-Annex I-länder inkluderats i Kyotoprotokollets utsläppsminskningar genom 

konsumtionen från invånare i Annex-I-länder. I och med utformningen av Parisavtalet har dock 

alla nationer som ingår i överenskommelsen nu åtagit sig att åstadkomma utsläppsminskningar. 

Därmed inkluderas utsläppen från icke-Annex I-länders export i dagens PBU-system, och det 

argumentet för KBU är således inte längre lika relevant. (Afionis et al. 2016) 

 

Däremot skulle en övergång till KBU kunna inkludera utsläpp från internationellt flyg- och 

bunkerbränsle, en utsläppskälla som inte inkluderas i dagens system för utsläppsberäkningar. 

Idag allokeras inte dessa utsläpp till enskilda nationer utan redovisas separat och omfattas därför 

inte av de internationella överenskommelserna om utsläppsminskningar. Anledningen är att det 

finns oklarheter kring hur allokeringen skulle genomföras samt brist på data för att beräkna 

mängden växthusgasutsläpp som i sådana fall skulle belasta varje enskild nation. Med KBU 

skulle allokeringen kunna ske på så sätt att de konsumerande nationerna också ansvarade för 

transportutsläppen som är kopplade till den konsumtionen. (Afionis et al. 2016) 

4.2.3 Tidsramen 

Enligt de modeller som finns över klimatförändringarna har mänskligheten inte särskilt många 

år kvar att vända trenden och minska utsläppen kraftigt om uppvärmningen ska hållas under 2 

grader, eller ännu hellre under 1,5 grad, som Parisavtalet säger. Enligt IPCC måste utsläppen 

minska radikalt inom knappa 10 år för att det över huvud taget ska vara möjligt att nå det målet 

(IPCC 2018). Sverige har i sin tur satt upp ett mål om att nå klimatneutralitet 2045 – det vill 

säga att nettoutsläppen ska nå noll senast år 2045. (Naturvårdsverket 2019a) 

 

De internationella klimatförhandlingar som gjorts har tagit mycket lång tid och varit oerhört 

komplicerade. Det tog många år för det internationella samfundet att komma överens om ett 

nytt avtal efter det att Kyotoprotokollet löpt ut. Parisavtalet som då slöts byggde på väl 
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etablerade principer för beräkning av utsläpp som fastställts i ramkonventionen från 1992. Mot 

bakgrund av det verkar det troligt att en omförhandling av hela beräkningssystemet för 

klimatutsläpp på internationell nivå skulle ta många år – tid som är helt nödvändig att använda 

till att se till att stora utsläppsminskningar görs, om vi ska kunna nå målen i Parisavtalet. Det är 

inte osannolikt att anta att skulle ett KBU-system inte vara på plats och redo att användas innan 

de tio år IPCC pratar om löpt ut. 

 

Inte heller på svensk nivå skulle det förmodligen bli enkelt att omförhandla hela grunden för 

beräkningssystemet. Även här spelar alltså tidsaspekten in. 

 

4.3 Politiska perspektiv 

Utöver de principiella och praktiska aspekterna finns förstås också flera mycket viktiga 

politiska dimensioner att ta hänsyn till i diskussionen om KBU och PBU. Nedan följer en 

sammanfattning av några av dessa på både nationell och internationell nivå. 

4.3.1 Effektivitet 

Att genom en övergång till KBU sätta konsumenten i fokus istället för producenten skulle på 

nationell nivå kunna innebära att möjligheten att genom politiska insatser styra mot minskade 

utsläpp minskar, eftersom det är lättare att sätta tryck på större producenter än enskilda 

konsumenter. Konsumentbeteenden är oberäkneliga, och därmed blir också effekterna av en 

konsumentorienterad klimatpolitik svåra att förutse. (Afionis et al. 2016; Grubb et al. 2020) 

 

Ett argument för KBU är att ett konsumtionsbaserat system för fördelning av utsläpp mellan 

nationer skulle leda till en mer effektiv klimatpolitik, eftersom det skulle lägga större ansvar på 

nationer som redan idag har en relativt tydlig strategi och höga mål för att minska sin 

klimatpåverkan, vilket i sin tur skulle innebära att de globala utsläppen minskar i en snabbare 

takt (Duus-Otterström och Hjorthen 2019). Det antagandet bygger på antagandet att det är 

utvecklade länder som är de största nettoimportörerna av växthusgasutsläpp, vilket som tidigare 

diskuterats inte nödvändigtvis är hela sanningen. 

 

Effektivitet har samtidigt också använts som ett argument mot införandet av KBU. En uppenbar 

invändning är att nationer har mycket begränsad rådighet över utsläpp som sker på andra länders 

territorier. Om ansvaret för utsläpp läggs på en nation som inte har möjlighet att påverka 
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utsläppskällan finns en uppenbar risk för att nationer dels inte kan påverka sin egen 

utsläppsbörda och dels struntar i att reglera utsläpp från exportvaror producerade inom deras 

eget territorium, eftersom de utsläppen belastar någon annan. Eftersom diskussionen kring en 

övergång till KBU endast är teoretisk finns inte heller några konkreta bevis för att modellen 

skulle innebära större och mer effektiva utsläppsminskningar. Det är helt enkelt väldigt oklart 

vad en övergång från PBU till KBU skulle innebära. (Duus-Otterström och Hjorthen 2019; 

Afionis et al. 2016) 

 

Övergången till ett system som baseras på KBU riskerar dessutom att resultera i negativa 

rebound-effekter och kanske till och med ökade globala utsläpp. Dels finns en risk att länder 

använder sina smutsigaste och billigaste tekniker för att producera varor som sedan går på 

export och därmed inte belastar dem själva, dels finns en risk att länder som idag har en mindre 

klimatsmart produktion och inte reglerar utsläppen inom sina egna gränser nämnvärt väljer att 

tillgodose sina inhemska behov istället för att exportera varor, vilket enbart skulle förändra 

handlingsmönster utan att minska utsläppen. (Afionis et al. 2016) 

4.3.2 Konsumentorientering 

Liksom tidigare nämnts skulle en övergång till KBU sätta konsumenten i fokus för politiska 

klimatåtgärder, vilket kan få effekter på klimatpolitikens effektivitet (se kap. 4.3.1). En sådan 

övergång saknar inte politiska risker. 

 

En övergång från PBU till KBU samt de troliga åtgärder som därefter skulle genomföras för 

minskade utsläpp från konsumtion riktar strålkastarljuset direkt mot enskilda privatpersoner. 

Sådana insatser riskerar att ses som ett inkräktande i privatlivet och självbestämmanderätten, 

om folk uppfattar det som att politiken försöker berätta för dem hur de ska leva. Att lägga över 

ansvaret på privatpersoner, istället för att rikta sig mot företag och organisationer, är också 

någonting som förmodligen inte skulle uppskattas av alla. (Grubb et al. 2020) Denna risk för 

impopularitet innebär rimligtvis att sannolikheten för att någon politiker ska driva frågan om 

en övergång till KBU och konsumentorienterad klimatpolitik minskar. 

 

Vidare är det möjligt att KBU skulle påverka valet av politiska åtgärder genom att flytta fokus 

från utveckling av grön teknik till åtgärder för att begränsa konsumtionen. Även denna 

förflyttning skulle sannolikt innebära risker för acceptansen både bland enskilda medborgare 

och näringsliv. 
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4.3.3 Internationellt samarbete 

Upplevd rättvisa är en central komponent för att uppnå effektiva internationella 

överenskommelser. Eftersom KBU enligt många innebär en mer rättvis fördelning av ansvar 

skulle ett system baserat på KBU också kunna innebära en god grund för effektiva 

internationella överenskommelser och därigenom främja samarbete även mellan de största 

utsläpparna. (Grasso 2017) Ofta är det utvecklingsländernas perspektiv som lyfts när rättvis 

ansvarsfördelning diskuteras, men även de Annex I-länder som ansåg att Kyotoprotokollet var 

orättvist (däribland USA, Ryssland och Australien) eftersom det lade hela ansvaret för att 

minska de globala utsläppen på en liten del av världens nationer kan uppfatta en positiv 

rättviseaspekt i KBU, då ett beräkningssystem baserat på konsumtion skulle kunna innebära ett 

ökat internationellt tryck på att utvecklingsländerna måste minska utsläppen från sin 

produktion. (Afionis et al. 2016) 

 

En global klimatregim som baseras på KBU stärker argumentet för gemensamma globala 

styrmedel på klimatområdet, till exempel en global koldioxidskatt. (Afionis et al. 2016) KBU 

skulle också kunna skapa ett större behov av och incitament för överföring av grön teknik 

mellan nationer. Med ett konsumtionsbaserat beräkningssystem kan utvecklingsländer pressas 

att implementera strategier för energieffektivisering och ren teknik så att de kan använda 

klimatvänlig export som konkurrensfördel. Många av dessa nationer kommer dock att behöva 

tekniskt och ekonomiskt stöd för att driva igenom den utvecklingen, samtidigt som utvecklade 

länder med stor import kommer att vara i behov av samma utveckling för att minska utsläppen 

från inhemsk konsumtion, vilket bör skapa större intresse från alla parter att samarbeta för en 

grönare teknikutveckling. (Afionis et al. 2016) Sådana samarbeten skulle i sin tur kunna 

innebära att de globala utsläppsminskningarna blir mer kostnadseffektiva då de sker i mindre 

utvecklade länder som ofta antas ha en lägre marginalkostnad för att minska sina 

växthusgasutsläpp (Afionis et al. 2016; Karakaya, Yılmaz och Alataş 2019).  

 

Behovet av internationellt samarbete lyfts ofta som en fördel med KBU, men kan också 

innebära en nackdel. Enligt Afionis et al. (2016) skulle en internationell klimatregim baserad 

på KBU framför allt vara effektiv i kombination med en global CO2-skatt, vilket i princip kräver 

global konsensus för att kunna genomföras. För att en sådan skatt ska fungera måste dessutom 

varje enskild varas utsläpp beräknas och alla länder komma överens om ett system för hur 

skatteintäkterna ska fördelas och investeras. Det vore ett enormt projekt och det kan mot 
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bakgrund av tidigare klimatförhandlingar rimligen antas att sådana förhandlingar skulle ta 

mycket, mycket lång tid om de alls skulle lyckas. Därför anser Afionis et al. att införandet en 

global koldioxidskatt i princip är helt omöjligt att uppnå inom en överskådlig framtid. 

 

Dessutom är det tveksamt huruvida utvecklade länder skulle acceptera att behöva ta ansvar för 

utsläpp som de inte har någon kontroll över, och kanske i synnerhet huruvida utvecklingsländer 

med mer koldioxidtung produktion skulle acceptera att utvecklade länder vill lägga sig i hur 

deras inhemska produktion går till. Ska systemet bli både effektivt och trovärdigt måste också 

mätprocessen i varje nation vara transparent och öppen för granskning, något som tidigare satt 

käppar i hjulet för internationella överenskommelser. Oavsett vad skulle en övergång till KBU 

kräva internationellt samarbete på en helt ny nivå, vilket skulle vara mycket svårt att uppnå. 

(Afionis et al. 2016) 

 

Carbon Border Adjustments (CBA), på svenska ofta benämnt som koldioxidtullar, lyfts ofta 

som ett användbart policyverktyg inom ramen för ett KBU-baserat beräkningssystem för 

klimatutsläpp. Principen går ut på att importerade produkter beskattas i förhållande till varans 

koldioxidavtryck, och inom en KBU-baserad klimatregim skulle incitamenten för nationer att 

införa sådana åtgärder för att styra inhemsk konsumtion öka. Bland annat inom Europeiska 

unionen har det lyfts fram som en möjlig åtgärd för att minska de globala utsläppen av 

växthusgaser genom att säkerställa konkurrensneutralitet mellan varor som producerats i olika 

länder så att enskilda nationer inte kan dra nytta av att ha oambitiösa klimatmål och -regleringar.  

(Afionis et al. 2016) 

 

Konceptet klimattullar har samtidigt mött kritik. En risk är att införandet av klimattullar inte 

nödvändigtvis skulle minska de totala utsläppen, utan istället förändra export- och importflöden 

om länder med koldioxidtung exportindustri tappar mycket av sin inkomst och istället väljer att 

sälja sina produkter på den inhemska marknaden. Höga klimattullar riskerar också att drabba 

exportberoende utvecklingsländer ekonomiskt, eftersom deras varor ofta har relativt högre 

miljöpåverkan, vilket i sin tur skulle kunna få betydande effekter på sociala förhållanden och 

fattigdomsbekämpning i världen. (Afionis et al. 2016) Båda dessa effekter skulle potentiellt 

kunna innebära ett motstånd från utvecklingsländer mot en övergång till KBU, eftersom ett 

sådant beräkningssystem skulle förstärka incitamenten för nationer att införa klimattullar. 
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Vidare har klimattullarnas kompabilitet med världshandelsorganisationen WTO:s 

internationella handelsregler ifrågasatts. WTO-reglerna bygger på grundprincipen att länder 

inte får särbehandla inhemskt producerade produkter. Undantag kan göras från den principen, 

till exempel för att skydda globala resurser, men det är oklart huruvida klimattullar skulle kunna 

utformas på ett sätt så att de omfattas av de undantagen. Oavsett skulle införandet av 

klimattullar sannolikt kräva någon form av internationell överenskommelse. (Afionis et al. 

2016) 
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5   KBU i den politiska debatten 

5.1 Internationell klimatpolitisk debatt 

Afionis et al. (2016) skriver att den internationella klimatregimen över tid utvecklats till ett 

typexempel på en process som om och om igen får ta del av ny teknik och forskning, men 

misslyckas med att agera på de förändrade förutsättningarna. På samma sätt, konstaterar de, är 

det troligt att ett försök att ersätta PBU med KBU skulle möte att liknande öde på den 

internationella klimatarenan. De föreslår därför att man steg för steg inför åtgärder som är 

avsedda att minska utsläppen relaterade till konsumtion, istället för att försöka förhandla om 

klimatkonventionens olika delar från grunden med utgångspunkt i KBU. 

 

EU är generellt sett en drivande aktör i internationella klimatförhandlingar, och deras 

inställning på området kan därför ge något slags fingervisning om de politiska förutsättningarna 

att introducera KBU inom den internationella klimatregimen. EU-kommissionen ställer sig 

tveksamma till användningen av KBU och påpekar i en djupanalys av COM (2018) 773, ett 

meddelande från kommissionen om en långsiktig klimatstrategi, att KBU har inneboende 

utmaningar i form av datainsamling. Vidare anser kommissionen att metoden innebär en 

orättvis belastning på länder som exporterar varor med lägre klimatpåverkan än det globala 

genomsnittet och på så sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen globalt. I kommissionens 

beräkningar av konsumtionsbaserade utsläpp som tar hänsyn till minskade utsläpp från 

klimatvänlig export ligger EU:s utsläppsnivåer lägre än vad de produktionsbaserade utsläppen 

gör, vilket enligt kommissionen innebär att EU genom handel bidragit avsevärt till att minska 

de globala utsläppen av växthusgaser. (European Commission 2018) 

 

Vad gäller den närbesläktade diskussionen om klimattullar som lyftes i kapitel 4.3.3 har ingen 

nation har implementerat förslaget i praktiken, men frågan har diskuterats flitigt inom ramen 

för EU-samarbetet. Frankrikes dåvarande president Nicolas Sarkozy la fram ett förslag om 

klimattullar år 2006 vilket skapade intensiv debatt på flera håll. (Afionis et al. 2016) På senare 

år har förslaget fått bredare stöd inom EU, till exempel då BusinessEurope, en organisation som 

representerar näringslivet inom EU, i början av 2019 ställde sig bakom införandet av 

klimattullar i EU (BusinessEurope 2019).  
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I samband med att Ursula von der Leyen tillträdde som ordförande i Europeiska kommussionen 

i december 2019 lade hon tillsammans med kommissionen fram den europeiska ”gröna given”, 

som innehåller ett förslag om att införa klimattullar i EU för utvalda sektorer. Systemet ska 

utformas i enlighet med WTO-regler och, enligt kommissionen, minska risken för 

utsläppsläckage till länder utanför EU. (European Commission 2019) Även denna gång har 

förslaget mötts av hård kritik internationellt, bland annat från Kina som anklagar EU för att 

ägna sig åt protektionism och säger att klimattullar bryter mot principen om gemensamt men 

differentierat ansvar. (Cadell 2019) USA reagerade också kraftigt på beskedet från EU-

kommissionen och har hotat med motåtgärder beroende på i vilken form klimattullarna införs. 

(Barnes 2020) Den heta debatten om tullåtgärderna visar hur oerhört komplicerad och känslig 

diskussionen kring den internationella klimatpolitiken är, och kan kanske också ses som en 

indikation på hur svår en eventuell förhandling om en övergång till KBU skulle kunna bli. 

 

5.2 Svensk klimatpolitisk debatt 

Flera svenska organisationer har lyft frågan om ett ökat fokus på utsläppen från konsumtion. 

Naturskyddsföreningen vill till exempel att Sveriges territoriella klimatmål ska kompletteras 

med långsiktiga mål som baseras på utsläpp från svensk konsumtion för att lägga fokus på 

styrmedel som ska minska den inhemska konsumtionen. (Naturskyddsföreningen 2017) 2015 

gick också flera stora organisationer från olika samhällssektorer ihop i Klimatmålsinitiativet, 

med det gemensamma målet att Sverige ska lägga till ett nytt etappmål om att minska de 

konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. I initiativet ingår Naturskyddsföreningen 

tillsammans med bland andra Världsnaturfonden WWF, Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och 

Fältbiologerna. (Andersson et al. 2020) 

 

Diskussionen om KBU har också nått den nationella politiska nivån. I delbetänkandet från 

Miljömålsberedningen där det nya klimatpolitiska ramverket presenterades diskuterades också 

möjligheterna att beräkna Sveriges växthusgasutsläpp utifrån konsumtion. Sju av åtta 

riksdagspartier ingick i beredningen, som konstaterade att det för att uppnå generationsmålet 

kommer vara nödvändigt att vidta åtgärder för att främja hållbar konsumtion i Sverige, vilket i 

sin tur kan minska växthusgasutsläppen i andra länder. Däremot ansåg beredningen att Sverige 

även i fortsättningen bör använda sig av PBU för att sätta långsiktiga klimatpolitiska mål. 

Beredningen motiverar sitt ställningstagande med att Sverige endast har begränsade möjligheter 
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att påverka produktionsförhållanden i andra länder samt att beräkningarna av utsläpp från 

konsumtion fortfarande innehåller stora osäkerheter. (SOU 2016:21)  

 

Samtidigt har politiker från flera partier motionerat om att komplettera nuvarande miljömål 

med olika konsumtionsbaserade målsättningar. (Sjöstedt et al. 2017; Skog och Palmstierna 

2019) I den så kallade Januariöverenskommelsens trettionde punkt står också att 

Miljömålsberedningen ska få i uppdrag att bereda frågan om kompletterande mål för 

konsumtionsbaserade utsläpp. Inget parti driver däremot en total övergång från PBU till KBU. 

 

Den diskussion som förs om KBU i Sverige tycks till stor del bygga på det internationella 

perspektivet, det vill säga att klimatavtrycket från vår konsumtion är större än från vår 

produktion, snarare än att man generellt vill lägga större ansvar på konsumenten. Argumenten 

tycks snarare syfta till att en mer ”rättvis” klimatpolitik utifrån premissen att Sverige bör ta 

ansvar för vår konsumtion i relation till andra, mindre utvecklade länder, även om det inte finns 

någon internationell ordning för detta. Litteraturstudien ger dock inget klart stöd för att en 

övergång till KBU skulle leda till vare sig effektivare och mer rättvis klimatpolitik eller gynna 

de minst utvecklade länderna. Vissa data indikerar att den huvudsakliga effekten skulle bli att 

många av världens länder tar ansvar för produktionsutsläppen från ett fåtal stora utsläppare, 

framför allt Kina. Det går därmed att ifrågasätta om användningen av KBU verkligen skulle 

innebära en mer rättvis klimatpolitik. 

 

5.3 Ersätta eller komplettera? 

Huvudfokus i den här studien har varit diskussionen om vad en övergång till KBU som grund 

för klimatpolitiken skulle innebära. Flera röster, både inom forskning, miljörörelse och politik, 

har också lyft möjligheten att använda KBU som ett kompletterande verktyg till dagens PBU-

baserade system. 

 

Liksom tidigare nämnts har både miljöorganisationer och partier i Sverige drivit frågan om att 

komplettera miljömålen med mål för konsumtionsbaserade utsläpp. På ett liknande sätt har en 

del lyft frågan om att komplettera existerande NDC:er inom ramen för Parisavtalet med 

konsumtionsbaserade NDC:er. (Wood et al. 2020) På så sätt skulle konsumtionsbaserade 

utsläppsberäkningar kunna inkorporeras i rådande system utan att behöva omförhandla redan 
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fastlagda ramverk och överenskommelser. Fortfarande kvarstår dock praktiska och politiska 

hinder för ett sådant införande. 

 

Man skulle till exempel kunna tänka sig ett system som kombinerar PBU och KBU kunna 

inkludera utsläpp från internationell flyg- och sjöfart, en utsläppssektor som idag står helt 

utanför de klimatmål som sätts upp av respektive nation inom ramen för UNFCCC och 

Parisavtalet. Genom att även fortsättningsvis använda PBU som beräkningsmetod, men utöver 

det fördela utsläppen från internationell flyg- och sjöfart baserat på konsumtion skulle även den 

sektorn bli föremål för klimatmål och därmed förhoppningsvis även för politiska insatser för 

att begränsa utsläppsnivåerna. En del praktiska och politiska system kvarstår förstås även i ett 

sådant system, men beräkningar av utsläpp från transporter, till exempel en flygresa, bör ändå 

vara betydligt lättare att utföra på stor skala än beräkningen av utsläppen från tillverkningen av 

en viss produkt, exempelvis ett flygplan. 
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6   Slutsatser 

6.1 Principiella perspektiv att beakta 

Oavsett vilken princip man använder sig av och om det är nationell eller internationell nivå som 

avses är det är svårt att dra någon enkel slutsats om vilken beräkningsmodell som bör anses 

mest rättvis, eftersom alla tre principer – PPP, APP och BPP – får olika implikationer beroende 

på hur de tolkas. 

 

Applicerade på den internationella klimatregimen ger de principiella perspektiven inget 

entydigt svar på om en övergång från PBU till KBU skulle innebära en mer rättvis klimatpolitik. 

Implikationerna av PPP beror på vem som ska anses vara förorenare, den nation som skapar 

utbudet eller den nation där efterfrågan finns. Eventuellt talar principen emot KBU, om man 

anser att det är den nation som kan reglera produktionsmetoden som också är ansvarig för 

utsläppen från samma process. APP talar eventuellt för KBU, eftersom det kanske skulle lägga 

större ansvar på utvecklade länder, men forskningen ger inget rakt svar på om det faktiskt skulle 

bli effekten eller om många utvecklingsländer också skulle få ett större ansvar. BPP talar vare 

sig för eller emot KBU i sig själv, implikationerna beror på tolkningen av nytta samt huruvida 

de historiska fördelar som olika nationer tagit del av ska inkluderas eller inte och hur de i sådana 

fall ska viktas mot dagens situation. 

 

Inte heller på nationell nivå ger de principiella perspektiven någon entydig bild av huruvida 

KBU skulle vara ett mer rättvist system än PBU. Liksom på internationell nivå beror 

implikationerna av PPP på huruvida man menar att det är producentens val att skapa ett utbud 

eller konsumentens efterfrågan som ska anses vara orsaken till utsläppen. Även här talar 

principen eventuellt emot KBU, om man anser att det producenten väljer sin produktionsmetod 

och därmed måste hållas ansvarig för utsläppen från produktionen. APP talar eventuellt för 

KBU, eftersom det sannolikt innebär att många resursstarka individer som konsumerar mer får 

betala mer för utsläppen. Anser man å andra sidan att företag, snarare än privatpersoner, är de 

som har störst betalningsförmåga kan principen också tala emot KBU. Implikationerna från 

BPP beror också på hur nyttan definieras – är det konsumenten som får tillgång till en vara eller 

producenten som får ekonomisk vinst som drar störst nytta av utsläppen? Inte heller den sista 

principen kan därför anses ha någon tydlig implikation för eller emot KBU. 
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6.2 KBU inom internationell klimatpolitik 

Vad gäller de praktiska aspekterna har en övergång till KBU på internationell nivå sammantaget 

förmodligen fler nackdelar än fördelar. Sannolikheten att ett KBU-system skulle finnas på plats 

och vara användbart inom en tidsram som ger det internationella samfundet förutsättningar att 

nå uppsatta klimatmål är förmodligen mycket liten. 

 

Hur effektiv en internationell klimatregim baserad på KBU skulle vara är också mycket svårt 

att förutse. Det finns teoretiska argument för att användningen av KBU skulle kunna göra det 

internationella arbetet för minskade klimatutsläpp både mer och mindre effektivt, men eftersom 

diskussionen saknar praktiska exempel finns inga konkreta exempel att studera. Ett tungt 

praktiskt argument emot KBU är däremot att det ger länder ansvar för utsläpp som de saknar 

rådighet över, vilket innebär en uppenbar risk för mindre effektiv klimatpolitik. 

 

Beräkningstekniskt skulle en övergång till KBU kräva att varje nation upprättade mycket 

omfattande register över deras utsläpp, kopplade inte bara till varje produktionsanläggning utan 

i princip också till varje produkt, register som också behöver vara tillgängliga för övriga 

nationer inom UNFCCC. Kravet på delning av utsläppsstatistik skulle sannolikt ifrågasättas av 

både nationer och företag som inte öppet vill dela den typen av data, och också medföra en risk 

för legitimitetsbrist i och med den högst osäkra sanningshalten i data från en del länder med 

svaga demokratiska institutioner. 

 

Ur ett politiskt perspektiv skulle KBU kunna innebära ökade incitament för internationellt 

samarbete, gemensamma globala styrmedel och tekniköverföring. Samtidigt skulle en övergång 

från PBU till KBU kräva omfattande internationella förhandlingar och internationellt samarbete 

på en avsevärt djupare nivå än idag, vilket innebär att en eventuell övergång förmodligen skulle 

ta lång tid och vara oerhört svår att uppnå, om det alls är möjligt. Att EU-kommissionen uttryckt 

sig skeptiska till KBU indikerar också att det förmodligen vore svårt att driva igenom en 

övergång till KBU på internationell nivå. 

 

Från olika håll har förslag om att komplettera dagens system, snarare än att genomföra en total 

övergång från PBU till KBU, presenterats. Att komplettera dagens PBU-baserade system med 

att använda KBU för internationella transporter tycks till exempel vara en mer praktiskt 

genomförbar modell som skulle kunna täcka ett uppenbart hål i den nuvarande ordningen, där 
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dessa utsläpp faller helt utanför internationella klimatmål. Införandet av en sådan 

kompletterande modell skulle också ge ett exempel som innebär att det lättare att ta ställning 

till effekterna och eventuellt införa KBU-baserade metoder på andra områden. 

 

6.3 KBU inom svensk klimatpolitik 

En övergång från PBU till KBU inom svensk klimatpolitik skulle leda till ett ökat fokus på 

konsumentens roll och ansvar för klimatpåverkande utsläpp. Det är oerhört svårt att förutse 

vilken effekt det skulle få på effektiviteten i klimatpolitiken, framför allt eftersom 

konsumentbeteenden är mycket oberäkneliga. Kanske skulle en övergång från PBU till KBU 

innebära ett minskat politiskt fokus på teknikutveckling som lösning på klimatfrågan, och ett 

större fokus på konsumtionsbegränsande åtgärder. Även på svensk nivå skulle en 

omförhandling av beräkningsmodellen förmodligen ta tid, vilket är problematiskt med tanke på 

den begränsade tid som finns tillgänglig för att nå de nationella klimatmålen.  

 

Att ersätta dagens PBU-system med ett nytt baserat på KBU kommer med uppenbara politiska 

risker. KBU flyttar fokus till privatpersoners agerande och uppmuntrar till åtgärder för att 

påverka människors livsval. En sådan politisk inriktning riskerar att sakna acceptans om det 

uppfattas som ett försök att styra enskilda medborgares liv.  

 

Baserat på de uttalanden som gjorts från politiska partier och de praktiska förutsättningarna 

verkar sannolikheten för att Sverige skulle gå över till ett helt KBU-baserat system vara liten. 

Däremot verkar det finnas ett relativt stort stöd för att komplettera nuvarande miljömål med 

konsumtionsbaserade, där den nuvarande regeringen ska ge Miljömålsberedningen i uppdrag 

att bereda ett förslag på hur det skulle kunna fungera. Möjligen väntar alltså ett begränsat 

införande av KBU i officiell form i Sverige framöver. 
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