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Sammanfattning 

Hushållens aktiviteter ger upphov till en signifikant andel av växthusgasutsläppen i världen, 

och åtgärder för att begränsa deras klimatpåverkan är således av stor vikt.  Trotts att många 

städer lyckats reducera sina utsläpp av växthusgaser på lokal nivå ger invånarna istället 

upphov till allt större utsläpp i utlandet via de varor de konsumerar. Den konventionella 

metoden för att mäta växthusgasutsläpp från aktiviteterna i en stad baseras dock på ett 

produktionsperspektiv, där endast de utsläpp som görs inom regionens geografiska gränser 

inkluderas, vilket innebär att potentiella utsläppsreduceringar från konsumtion inte 

åskådliggörs. I denna rapport beräknas de potentiella utsläppsminskningarna från ett antal 

klimatåtgärder som kan utföras på individ- och hushållsnivå för att minska 

växthusgasutsläppen. Dessa analyseras sedan ur ett produktions- och konsumtionsperspektiv 

med syftet att undersöka hur valet av utsläppsperspektiv påverkar möjligheterna till minskad 

klimatpåverkan på individ- och hushållsnivå. Resultatet visar att det är viktigt att svenska 

städer betraktar växthusgasutsläppen från hushållets aktiviteter ur ett konsumtionsperspektiv 

för att kunna åskådliggöra den fulla potentialen hos utsläppsreducerande åtgärder som utförs 

på hushållsnivå. Att mäta utsläpp av växthusgaser konsumtionsbaserat är av särskild vikt i ett 

land som Sverige på grund av landets låga utsläpp från elproduktion vilket bidrar till att 

utsläppen ur ett produktionsperspektiv blir relativt låga i förhållande till utsläppen ur ett 

konsumtionsperspektiv. På grund av detta ger de åtgärder som exkluderas sett ur ett 

produktionsperspektiv också upphov till en relativt sett större utsläppsminskning per utförd 

åtgärd. 



 

Abstract 

Household activities are the source of a significant portion of the greenhouse gas emissions 

worldwide, and mitigation actions to limit their climate impact are therefore of great 

importance. Although many cities have been successful in reducing their emissions at local 

level the consumption habits of the citizens instead give rise to an increasing amount of 

emissions abroad embodied in the products they consume. The conventional method of 

inventorying greenhouse gas emissions from the activities in a city is production based – a 

method that only accounts for emissions within regional borders - which means that the 

potential for emissions reductions from altering consumption habits are not illustrated. This 

study estimates the potential emissions reductions from a number of household mitigation 

actions. These actions are then analysed from a production and consumption perspective to 

investigate how the emissions perspective affects the possibilities of reducing the climate 

impact at household level. The results suggest that it is of importance for Swedish cities to 

consider the greenhouse gas emissions from household activities from a consumption 

perspective, rather than solely a production perspective, in order to be able to illustrate the full 

potential of mitigation actions. Measuring greenhouse gas emissions from a consumption 

perspective is of extra importance in a country like Sweden because of the relatively clean 

domestic energy production which contributes to the emissions from a production perspective 

being very low in comparison to a consumption perspective. This in turn causes the types of 

mitigation actions that are excluded from a production perspective to have a bigger emissions 

reduction impact per action. 
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1 Inledning 

Frågan om mänskligt orsakade klimatförändringar började uppmärksammas på allvar under 

80-talet (IPCC 2010) och 1997 antogs Kyotoprotokollet. Stockholms stad har satt målet att 

reducera de interna utsläppen av växthusgaser till 3,0 ton per invånare till 2015 som en del på 

vägen mot det övergripande miljömålet att år 2050 vara helt fossilbränsle-oberoende 

(Stockholms stad 2013a).  Den konventionella metoden för att mäta ett lands utsläpp baseras 

dock på ett geografiskt avgränsat perspektiv vilket endast inkluderar emissionerna från den 

interna produktionen, en metod som fått kritik eftersom den inte tar hänsyn till de utsläpp som 

den interna konsumtionen ger upphov till i andra geografiska områden (Peters & Hertwich 

2007; Larsen & Hertwich 2009).  Att detta kan vara missvisande beror på att allt större andel 

av de utsläpp som invånare i i-länder är ansvariga för släpps ut i u-länder (Peters et al. 2011), 

och de lokala utsläppen per person i svenska städer är ofta flera gånger mindre än vad 

invånarna ger upphov till totalt sett (SEI 2012). 

Hushållens konsumtion ger upphov till majoriteten av växthusgasutsläppen i Sverige och 

övriga världen (Naturvårdsverket 2008; Hertwich & Peters 2009). Således har konsumenten 

möjlighet att påverka utsläppen av växthusgaser genom sina konsumtionsval 

(Naturvårdsverket 2008; Naturvårdsverket 2010). Förslag på åtgärder och handlingsval som 

individen och hushållet kan utföra för att minska sin klimatpåverkan förespråkas av bl.a. 

Stockholms stad (Stockholms stad 2011), Energimyndigheten (Energimyndigheten 2009b) 

och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2008). Även om dessa förslag inkluderar åtgärder för 

att minska både de interna och externa utsläppen redovisar Stockholms stad enbart årliga 

utsläppsdata för utsläppen från energi- och bränsleanvändning inom staden (Stockholms stad 

2009).  Dessa utsläppsdata inkluderar visserligen de indirekta utsläppen från produktion av 

den energi- och det bränsle som används inom staden, men inte de indirekta utsläppen från 

övriga varor som konsumeras inom stadens gräns. Exkluderingen av dessa indirekta utsläpp 

har uppmärksammats som ett problem ”för att kunna bedöma vilka åtgärder som har störst 

effekt vid begränsningar av stadens klimatpåverkan i stort […]” (Stockholms stad 2009).  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att analysera betydelsen av det valda utsläppsperspektivet 

(produktions- respektive konsumtionsperspektiv) för möjligheten att minska utsläppen av 

växthusgaser från hushållets aktiviteter. För att få en bättre uppfattning om hur en svensk stad 

mäter och bedömer sina växthusgasutsläpp studeras också Stockholms stads utsläpp ur ett 

produktions- och konsumtionsperspektiv. 

För att uppfylla syftet har tre delmål formulerats, dessa är: 

 Att undersöka vilka åtgärder, och kategorier av åtgärder, som är de mest effektiva för 

att minska utsläppen av växthusgaser på individnivå/hushållsnivå. 

 Att undersöka hur dessa metoder/åtgärder skiljer sig åt med avseende på 

inhemsk/utländsk fördelning av reducerade utsläpp.  
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 Att undersöka konsekvenserna av det valda beräkningsperspektivet (specifikt 

producent- och konsumentperspektivet) för bedömning och uppföljning av åtgärder 

som syftar till att reducera utsläppen av växthusgaser. 

1.2 Metod 

I detta arbete genomförs en litteraturstudie av tidigare akademiska arbeten och litteratur för att 

undersöka hushållens betydelse för utsläppen i ett land och de möjligheter de har att reducera 

sin klimatpåverkan. Denna rapport använder fakta från litteratur, undersökningar och 

akademiska rapporter om konsumtion och energianvändning för att kvantifiera de 

utsläppsbesparingar som respektive klimatåtgärd kan medföra. Således har inga egna data 

samlats in till denna rapport. Med hjälp av konsumtions- och produktionsdata från Statistiska 

Centralbyrån (SCB) framtagen genom input-output-analys genomförs en inventering av 

respektive produkts/service inhemska respektive utländska andel växthusgasutsläpp. De 

kvantifierade utsläppsbesparingarna fördelas sedan på inhemsk och utländsk andel med hjälp 

av dessa data för att avgöra hur respektive åtgärd påverkar utsläppen av växthusgaser inom- 

respektive utanför landet. Till sist analyseras resultaten ur ett produktions- och 

konsumtionsperspektiv.  

1.3 Lista på utsläppsreducerande åtgärder 

I denna del presenteras de utsläppsreducerande hushållsåtgärder som analyseras i rapporten. 

Urvalet av åtgärder har gjorts för att de fyra s.k. ”aktiviteter” (Bo, Resa, Äta och Shoppa), 

som enligt Naturvårdsverket (2008) utgör hushållens konsumtion, ska täckas in. Åtgärderna är 

en blandning av förslag från Stockholms stad (Stockholms stad 2011), Energimyndigheten 

(Energimyndigheten 2009b) och Naturvårdsverket (Naturvårdsverket 2008). 

Bo 

El-användning: 

 Använd lock på kastrullen vid matlagning. 

 Använd vattenkokare. 

 Ha rätt temperatur i kyl och frys. 

 Diska i diskhon istället för under rinnande vatten. 

 Installera snålspolande munstycke. 

 Stäng av duschen när du schamponerar och tvålar in dig. 

 Duscha istället för att bada. 

 Byt ut gamla hushållsapparater. 

 Byt ut gammal hemelektronik. 

 Undvik stand-by läge och stäng av hemelektronik fullständigt. 

 Använd lysdiodlampor och lågenergilampor. 

 Släck lamporna i tomma rum. 

 Tvätta med tvättmaskinen i 40°C istället för i 60˚C. 

 Lufttorka tvätten istället för att användda torktumlare/torkskåp. 

Uppvärmning: 
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 Sänk värmen i bostaden. 

 Isolera vinden. 

 Installera luftvärmepump. 

 Byt till fjärrvärme. 

Övrigt: 

 Använd e-post. 

 Säg nej till direktreklam. 

 Källsortera och återvinn mera. 

Resa 

Lokalt: 

 Ta bussen istället för bilen till jobbet eller byt till miljöbil. 

Globalt: 

 Ta tåget inom Sverige istället för flyget. 

 Res mindre med flyg. 

Äta 

 Minska matsvinnet. 

 Ät mindre kött och mer vegetariskt. 

 Köp närproducerat och efter säsong. 

Shoppa 

 Köp hållbara varor eller begagnat och reducera antalet inköp. 

 

1.4 Avgränsning 

Denna rapport behandlar endast utsläppen av växthusgaser från privat konsumtion, inga andra 

miljöskadliga aspekter tas i åtanke vid analys och diskussion om miljöpåverkan från de 

utsläppsreducerande åtgärderna. Ekonomiska aspekter, så som åtgärdernas eventuella 

investeringskostnader eller den resulterande kort/långsiktiga reducering av utgifter eller 

underhållskostnader som de eventuellt medför, tas inte heller i åtanke i denna rapport. 

Samtliga åtgärder som kräver investering i ny utrustning förutsätter att dessa inköp sker ”när 

det är dags” och inte dessförinnan när utrustningen fortfarande är relativt modern. Denna 

rapport tar således inte hänsyn till den ökade indirekta utsläppsbelastning som skulle ske om 

hushållen valde att uppgradera i förtid och därmed öka sin konsumtionsfrekvens. 

Ett ämne som diskuteras allt mer i samband med åtgärder för minskad resursanvändning och 

klimatpåverkan är s.k. rekyleffekter (eng. rebound effects) vilka kan uppstå som en följd av 

ett åtgärdsval som syftar till att reducera klimatpåverkan men medför att verkningskraften hos 

samma åtgärd reduceras (se t.ex. Druckman et al. 2011; Murray 2013; Naturvårdsverket 

2006). De åtgärder som studeras i denna rapport kommer inte att analyseras med avseende på 
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de rekyleffekter de eventuellt kan ge upphov till. Det är dock troligt att en sådan analys skulle 

medföra att det inbördes förhållandet mellan de olika åtgärdernas utsläppsreduceringar 

förändras eftersom olika kategorier av åtgärder kan variera kraftigt sinsemellan med avseende 

på de rekyleffekter de ger upphov till och därmed den utsläppsminskning som de uppnår totalt 

sett (Druckman et al. 2011; Murray 2013). 

1.5 Tidigare arbete på området 

Flera studier har uppmärksammat hushållens stora ansvar för utsläppen av växthusgaser, 

däribland Hertwich och Peters (2009). De har uppskattat utsläppen av växthusgaser i 73 

länder och 14 världsregioner och redovisar utsläppsbidragen från 8 olika kategorier av 

utsläppskategorier (konstruktion, mat, service etc.).  Hertwich och Peters konstaterar att på 

global nivå bidrar hushållskonsumtion med störst andel av växthusgasutsläppen (72%), följt 

av statlig konsumtion (10%) och investeringar (18%). Utsläppsbidragen delas också upp i 

större detalj: mat utgör 20%, drift och underhåll av byggnader 19% och transporter 17%. De 

viktigaste bidragande utsläppskategorierna varierar mellan utvecklingsländer (mat och 

service) och rika länder (transport och tillverkade varor). 

Flera studier har undersökt utsläppen från hushållens aktiviteter i större detalj med avseende 

på var de sker i produktions/konsumtions-kedjan. I staten Oregon (USA) är utsläppen från 

statens interna konsumtion av varor och service (78 MMT CO2e) 47% större än utsläppen 

som sker inom staten (53,2 MMT CO2e), vilket är ett resultat av statens obalans mellan 

import och export av varor och produkter (Erickson et al. 2012). Importen överskrider 

exporten och utgörs dessutom till stor del av varor som ger upphov till stora mängder utsläpp 

vid produktion. Jones och Kammen (2011) påvisar samma trend i sina beräkningar och 

estimerar att av utsläppen från ett amerikanskt genomsnittshushåll (48 ton CO2e/år; 20 ton 

CO2e/år/person) är 77% indirekta och 23% direkta, där de senare är uteslutande från 

kategorierna transport och hushåll. I Stockholms stads miljöprojekt ”Konsumera smartare” 

var de genomsnittliga utsläppen från 37 hushåll i staden på 7 ton CO2/person/år till 79% 

indirekta och 21% direkta (Stockholms stad 2008). 

Det är tydligt att de indirekta utsläppen från konsumerade varor utgör majoriteten av 

hushållens utsläpp och flera studier visar också att stora delar av utsläppen sker externt 

(utanför stadens/regionens geografiska gränser): I Stockholm är det genomsnittliga 

koldioxidfotavtrycket 16,2 ton CO2e per år och hushåll (8,1 ton CO2e/år/person) varav hela 

58% består av utländska utsläpp, och de två kategorierna varor och mat har de största 

andelarna utländska utsläpp medan hushåll har den minsta andelen (Nilsson & Brandt 2013). 

Av utsläppen på 78 MMT CO2e från staten Oregons konsumtion släpptes 54% ut utanför 

staten, varav 32 procentenheter i andra stater och 22 procentenheter i andra länder (Erickson 

et al. 2012). Att stora utsläpp sker externt understryks också av Weber och Matthews (2008), 

vilka har estimerat att 30% av de amerikanska hushållens CO2-utsläpp (år 2004) skedde 

utanför landets gränser. Deras analys visar att andelen utländska utsläpp varierar kraftigt 

mellan olika konsumtionskategorier: kläder och skor har den största andelen utländska utsläpp 

och energi den minsta.  
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Möjligheterna för hushållen att reducera sina utsläpp via egna handlingsval och åtgärder har 

studerats av flera forskare, bl.a. Jones och Kammen (2011). Författarna har analyserat hur stor 

effekt 13 olika handlingsval (eng. actions) gällande hushållens konsumtion påverkar deras 

koldioxidfotavtryck. Syftet var att åskådliggöra hur geografi- och demografiaspekter påverkar 

den utsläpps- och utgiftsreducerande potentialen hos dessa åtgärder. Resultaten i rapporten 

visar att det finns ett samband mellan de specifika utsläppen från hushållen i en region och 

den effekt som erhålls av olika typer av utsläppsreducerande åtgärder. Ett hushåll i San 

Francisco ger till exempel upphov till relativt små utsläpp från energianvändning i hushållet 

tack vare förhållandevis ren energiproduktion samt ett klimat som inte kräver stor användning 

av energi för nedkylning, och effekten av energireduceringsåtgärder blir därför relativt liten 

jämfört med en stad som St. Louis som har stora utsläpp från energiproduktion och dessutom 

ovanligt stort kyl/uppvärmningsbehov. 

Med hjälp av de 13 åtgärder för utsläppsminskning som presenteras i rapporten av Jones och 

Kammen (2011) kan ett genomsnittshushåll reducera sina växthusgasutsläpp med 20% (9,5 

tCO2e/år). Samma potentiella reducering (procentuellt sett) beräknades i en studie av Dietz et 

al. (2009). De genomförde en liknande studie om åtgärder för utsläppsreducering i 

amerikanska hushåll men tog fler faktorer i beaktande i sina beräkningar. Författarna 

beräknade de potentiella utsläppsminskningarna från 17 typer av hushållsåtgärder och tog 

sedan hänsyn till – med hjälp av data från studier av olika typer av interventionsmetoder – hur 

stor andel av befolkningen som kunde tänkas genomföra respektive åtgärd för att uppskatta 

den nationella s.k. resonabelt uppnåeliga emissionsminskningen (eng. reasonably achievable 

emissions reduction). Utifrån detta uppskattar de att hushållens utsläpp kan reduceras med 

cirka 20% per år inom loppet av 10 år. 

Ett miljöprojekt utfört av Stockholms stad (2008) resulterade också i en genomsnittlig 

reducering av hushållens utsläpp på omkring 20%. Projektet, med titeln Konsumera Smartare, 

genomfördes mellan åren 2005 till 2008 med syftet att ”påverka attityder och beteenden kring 

konsumtion och utsläpp” (Stockholms stad 2008). I projektet deltog över 50 hushåll (vilka 

valdes ut för att representera ett s.k. ”mini-stockholm” i fråga om boendeförhållanden) som 

fick stöd och hjälp att uppnå mer energi- och koldioxidsnåla vardagsvanor. I projektets början 

och slut utfördes s.k. växthusgasprofilmätningar av deltagande hushåll och resultatet av dessa 

visade att de 17 hushåll som deltog i den avslutande mätningen hade uppnått en genomsnittlig 

utsläppsminskning per person på 22% (1098 kg/person). 

De ovannämnda rapporterna visar också likheter i fråga om vilka specifika åtgärder som 

resulterar i de största utsläppsreduceringarna. Den åtgärd som resulterar i den största 

reduceringen av växthusgasutsläpp (för ett amerikanskt genomsnittshushåll) i rapporten av 

Dietz et al. (2009) är ett byte till bränslesnåla bilar. Jones och Kammen (2011) uppskattar den 

totala potentiella utsläppsreduceringen för USA som land vid genomförande av olika åtgärder 

på hushållsnivå och också i denna rapport är ett byte till bränslesnål bil det som medför störst 

minskning av växthusgasutsläppen. I projektet Konsumera Smartare (Stockholms stad 2008) 

skedde dock den överlägset största utsläppsreduceringen inom kategorin Rekreation inkl. flyg, 

följt av Bostad och Transport. Eftersom urvalet av åtgärder, samt de specifika omständigheter 

som tagits hänsyn till vid beräkning, skiljer sig åt en del mellan rapporterna ger denna 

jämförelse endast en fingervisning om vilka åtgärdsval som är mest fördelaktiga att utföra. 
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2 Bakgrund 

Denna del av rapporten ger övergripande information om metoder för 

utsläppsredovisning/inventering och växthusgasutsläppen från hushållens konsumtion, samt 

beskriver utsläppen i Stockholm ur ett produktions- och konsumtionsperspektiv. Dessutom 

behandlas vad miljövärdering av el innebär och vilka konsekvenser det kan få för 

bedömningen av utsläppsminskningar från hushållets aktiviteter. 

2.1 Metoder för utsläppsinventering/redovisning 

Inventering av utsläpp kan ske antingen produktionsbaserat eller konsumtionsbaserat. 

Produktionsbaserad utsläppsinventering (Larsen & Hertwich 2009) kan ske på två sätt: 

antingen genom att fördela de nationella utsläppen på respektive sektor, vilket kallas för 

uppifrån och ner-principen (eng. top-down modeling), eller genom att samla in data från de 

lokala utsläppskällorna, känt som nerifrån och upp-principen (eng. bottom-up). Gemensamt 

för all typ av produktionsbaserad utsläppsinventering är att den är begränsad till att uppskatta 

utsläppen inom ett geografiskt avgränsat område. Top-down metoden för utsläppsinventering 

kan inte åskådliggöra energibesparingar som härrör från specifika klimatåtgärder och ger 

endast en översiktsbild av bidragen från olika utsläppskällor. Bottom-up metoden däremot 

skulle klara av att illustrera sådana energibesparingar, men problem med att framställa 

fullständiga data, brist på standardisering för datainsamling och tidsbehovet för att utföra 

dessa mätningar medför att den insamlade datans användbarhet blir begränsad (Larsen & 

Hertwich 2009). 

Konsumtionsbaserad utsläppsinventering (Larsen & Hertwich 2009) syftar till att 

åskådliggöra samtliga utsläpp i en produktionskedja. Med hjälp av input-output-analys eller 

livscykelanalys kan en produkts koldioxidfotavtryck beräknas. En input-output analys 

genomförd med top-down perspektiv utgår från stadens årliga ekonomiska aktiviteter och kan 

peka ut individuella produktgruppers utsläppsbidrag och tillhandahåller också en bra 

uppskattning av stadens totala utsläpp. Nackdelarna med denna metod är att den inte kan 

åskådliggöra de miljöbesparingar som en omställning till användning av återvunnet material 

eller miljövänligare produktion innebär och att importerade varor ofta behandlas som om de 

vore producerade inom landet, med samma typ av utrustning som för inhemsk produktion. För 

att beräkna de utsläpp som enskilda produkter ger upphov till används istället livscykelanalys. 

Denna metod har dock nackdelar i form av stora tids- och resurskrav för utförande och 

dessutom kan resultat vara svåra att jämföra sinsemellan på grund av skillnader mellan olika 

mätningar i fråga om bl.a. metodval och gjorda antaganden (Larsen & Hertwich 2009). 

2.2 Privat konsumtions klimatpåverkan 

Privat konsumtion står för cirka 80% av den samlade konsumtionens utsläpp, varav de 

resterande 20% orsakas av offentlig konsumtion (Naturvårdsverket 2008). Den privata 

konsumtionen kan delas upp i fyra aktiviteter: Äta, Bo, Resa och Shoppa. Vad som innefattas 

av respektive aktivitet är inte alltid självklart och t.ex. inköpsresor skulle kunna placeras både 

inom aktiviteterna resa och äta. Detta faktum gör att olika källor kan ha åtskilda procentsatser 

för utsläppens fördelning över de olika aktiviteterna. Utsläppen från den privata 
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konsumtionen i Sverige år 2003 var fördelade på Äta 25%, Bo 30%,  Resa 30% och Shoppa 

15% (Figur 1). Denna indelning utgår från ett konsumtionsperspektiv och således är även de 

utsläpp som den svenska konsumtionen ger upphov till i andra länder inkluderade. 

 

 

Figur 1 Växthusgasutsläpp från Svenskarnas privata konsumtion (år 2003) uppdelade efter aktivitet.  

Källa: Naturvårdsverket 2008 

Utsläppensintensiteten varierar mellan de olika aktiviteterna vilket innebär att den aktivitet 

inom vilken störst andel pengar spenderas inte nödvändigtvis behöver stå för den största 

andelen av utsläppen och vice versa (Naturvårdsverket 2008). En spenderad krona ger alltså 

upphov till olika utsläppsmängder beroende på vilken aktivitet den används till (Figur 2). 

 

Figur 2 Jämförelse av utsläpp och utgifter inom de olika konsumtionskategorierna. 
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Källa: Data från Naturvårdsverket 2008 

Det har uppskattats att konsumtionen i Sverige gav upphov till 95 Mton CO2e år 2003 ur ett 

konsumtionsperspektiv (Naturvårdsverket 2008). De faktiska utsläppen inom landet var dock 

betydligt mindre än så, men när ett lands utsläpp beräknas ur ett konsumtionsperspektiv 

inkluderas även utsläppen från befolkningens internationella transporter samt de utsläpp som 

landets import ger upphov till i ursprungsländerna, medan de utsläpp som exportprodukter ger 

upphov till inom landet exkluderas. År 2003 uppgick utsläppen i Sverige samt utsläppen från 

internationella transporter till sammanlagt 76 Mton CO2e, medan landets export stod för 24 

Mton CO2e och landets import stod för 43 Mton CO2e. För att få de totala utsläppen från 

svensk konsumtion summeras således ovanstående siffror enligt: 

 Det summerade värdet 

visar den totala utsläppsmängd som Sveriges befolkning orsakat, oberoende av var dessa 

utsläpp ägt rum geografiskt (Naturvårdsverket 2008). 

2.3 Växthusgasutsläpp i Stockholm 

2.3.1 Produktionsperspektiv 

Stockholms stads mål att sänka stadens utsläpp till 3,0 ton/invånare till år 2015 utgår från ett 

geografiskt avgränsat perspektiv (Stockholms stad 2013a).  I den redovisade utsläppsdatan 

inkluderas utsläpp av fossil koldioxid, metan och lustgas från energi som används inom 

stadens geografiska gräns, presenterade som koldioxidekvivalenter (CO2e). Detta inkluderar 

utsläpp från produktion av energin/bränslet (Stockholms stad 2009). Aktiviteterna Shoppa och 

Äta, vilka totalt utgör ca 40% av en svensks växthusgasutsläpp (se Figur 1), exkluderas alltså i 

denna typ av utsläppsinventering, medan endast den andel av aktiviteten Resa som utgörs av 

resor inom stadsgränserna inkluderas. I Figur 3 illustreras utsläppsförändringen från år 1990 

för de tre aktiviteter som Stockholms stad fördelat utsläppen på. Aktiviteten Bo i Figur 1 

motsvaras av de två aktiviteterna Uppvärmning och El-användning i Figur 3, och aktiviteten 

Resa motsvaras av Transport (där den senare alltså enbart inkluderar resor inom 

kommungränsen). 

76 Mton CO2e – 24 Mton CO2e 43 Mton CO2e=95 Mton CO2e.
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Figur 3 Växthusgasutsläpp inom Stockholms geografiska område fördelat på konsumtionskategori.  

Källa: Stockholms stad 2013. 

Stockholms stads beräkningar av växthusgasutsläpp utgår i första hand från nerifrån och upp-

principen när relevant data är tillgänglig för att nå så god noggrannhet som möjligt. I de fall 

då detaljerad data saknas sker istället en uppskattning med hjälp av schabloner och statistik på 

”högre nivå”, mer liknande uppifrån och ner-principen. Detta gäller för bl.a. utsläpp från el-

användningen samt i viss mån för trafiken (Stockholms stad 2009). Stockholms stad har till 

stor del baserat sina beräkningar av växthusgasutsläpp på KTH:s emissionsdata gällande 

emissionsfaktorer för olika bränslen. På grund av nya rön som framkommit under årens lopp 

har dock flera av dessa värden justerats från den tidpunkt då dessa beräkningar först började 

göras (Stockholms stad 2009). 

För att åskådliggöra utsläppsförändringarna inom respektive utsläppskategori i Figur 3 

presenteras de var för sig i Figur 4, Figur 5 och Figur 6 nedan. 
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Figur 4 Utsläpp från Uppvärmning i Stockholms stad. 

Sektorn Uppvärmning inkluderar både central och enskild uppvärmning (Stockholms stad 

2009). Flerfamiljshus som konverterat till fjärrvärme är den största bidragande faktorn till att 

användningen av olja minskat, vilket resulterat i en stor minskning av utsläppen (1990-2005). 

Gemensamt för hela landet är att utsläppen från uppvärmning är de som minskat mest 

(Naturvårdsverket 2013) vilket beror på en omställning från olja till fjärrvärme och el samt 

den ökade användningen av luftvärmepumpar och pelletspannor. Även 

energieffektiviseringsåtgärder och det relativt milda vädret sedan 1990 har bidragit till 

utsläppsminskningarna. 

Utsläppen från fjärrvärmeproduktion varierar från år till år beroende på aktuell fördelning av 

bränsleandelar i den s.k. produktionsmixen eftersom olika bränslen kan ha stor variation i 

emissionsfaktor (Stockholms stad 2009). 

 

Figur 5 Utsläpp från Transport per person i Stockholms stad. 

Sektorn Transport inkluderar vägtrafik, arbetsmaskiner, sjöfart, flyg och spårtrafik 

(Stockholms stad 2009). Ökningen i utsläpp från transporter år 2010 beror på en förändring av 

beräkningsmodellen för fordonsutsläpp mellan 2009-2010 och är således inte resultatet av 

ökad trafik (Stockholms stad 2013b). Mer effektiva motorer och fler miljöbilar har bidragit till 
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att hålla utsläppen från transporter på en jämn nivå (1990-2005), trots ett ökat trafikarbete på 

vägarna (Stockholms stad 2009). 

 

Figur 6 Utsläpp från El-användning i Stockholms stad. 

Sektorn kallad El-användning inkluderar förutom hushållsel även den stadsgas som används 

till maskiner och spisar, däremot exkluderas den el som används för uppvärmning och 

transporter, vilka istället inkluderas i kategorierna med samma namn (Stockholms stad 2009). 

Stockholms stad uppmärksammar att det råder en debatt om vilken emissionsfaktor som är 

mest lämplig att använda vid beräkning av el-användning men i stadens officiella beräkningar 

används uteslutande emissionsfaktorn för nordisk elmix (Stockholms stad 2009). Det 

poängteras dock att eftersom produktionen av el i Sverige är mer utsläppssnål än i Stockholm 

är dessa faktorer inte heller de fullt representativa för de faktiska förhållandena i staden. En 

anledning till att utsläppen från el-användning fluktuerat mycket under åren (1990-2005) 

beror på de stora variationerna i emissionsfaktorn från år till år. 

2.3.2 Konsumtionsperspektiv 

I nuläget existerar ingen modell för beräkning av den totala mängd växthusgasutsläpp som 

Stockholms stad ger upphov till ur ett konsumtionsperspektiv. Miljöförvaltningen bedömer att 

de största problemen med att beräkna utsläppen från den totala konsumtionen är bristen på 

data om invånarnas konsumtion samt svårigheterna med att uppskatta de utsläpp som 

varuproduktion ger upphov till världen över (Stockholms stad 2012b). Det har dock 

förekommit ett antal projekt med syftet att informera invånarna om hur konsumtionsval kan 

påverka miljön (Stockholms stad 2012a). 

Angående möjligheten att uppskatta utsläppen från Stockholmarnas totala konsumtion 

hänvisar miljöförvaltningen till två studier på området (SEI 2012; Naturvårdsverket 2012) och 

den ”50 procentiga skillnaden mellan de två studierna”, och säger bland annat: 

Förvaltningen anser det inte möjligt att få fram underlag för beräkning av de totala utsläppen 

av stockholmarnas klimatgaser. Data av tillräckligt god kvalitet saknas för regelbunden 

uppföljning som kan påvisa trender. Med utgångspunkt från att det inte finns lokal data att 

tillgå bedömer förvaltningen dessutom att uppskattningarna är så pass grova och innehåller så 
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stora osäkerheter att den nationella bedömningen om medelsvenskens utsläpp även borde 

kunna gälla för stockholmaren. (Stockholms stad 2012b) 

I ett PM rörande möjligheterna till denna typ av utsläppsberäkningar sägs också att: 

Miljöförvaltningen vill dock i detta PM poängtera att det inte är uppföljningen som är det 

viktigaste när det gäller klimatpåverkan från konsumtion av mat, varor och långväga resor, 

utan ett ändrat beteende. Miljöförvaltningen arbetar med olika kommunikationsprojekt för att 

öka medvetenheten om individens totala klimatpåverkan, framförallt i projektet Klimatsmarta 

stockholmare, med utgångspunkten att visa på möjligheter för den som vill göra klimatsmarta 

val. (Stockholms stad 2012a) 

Samtidigt påpekar Stockholms stad värdet av att utveckla en metod för konsumtionsbaserad 

utsläppsmätning: 

Valet av systemgränser begränsar Stockholms stads beräkningar till energianvändning för 

värme, el och transporter inom stadens gränser. Därmed exkluderas mer än hälften av alla 

utsläpp som stadens invånare och verksamheter genererar. För att kunna bedöma vilka 

åtgärder som har störst effekt vid begränsningar av stadens klimatpåverkan i stort är det 

nödvändigt att ta med alla utsläpp. (Stockholms stad 2009) 

Även om Stockholms stad saknar egen statistik gällande stadens utsläpp ur ett 

konsumtionsperspektiv pekar flera studier på att dessa utsläpp är betydligt större än ur ett 

geografiskt avgränsat produktionsperspektiv, men precis hur mycket större de beräknas vara 

varierar: SEI (2012) estimerar att utsläppen i Stockholm ur ett konsumtionsperspektiv är 

493% större än ur ett geografiskt perspektiv (15,68 respektive 2,91 ton CO2e/person år 2004-

2005) medan Nilsson och Brandt (2013) uppskattar att de totala utsläppen ur ett 

konsumtionsperspektiv för ett genomsnittligt hushåll i Stockholm är 16,2 ton CO2e/år, varav 

6,8 ton CO2e är inhemska och 9,4 ton CO2e utländska. I detta fall skulle utsläppen ur ett 

konsumtionsperspektiv (16,2 ton CO2e/år) således vara mer än dubbelt så stora som utsläppen 

ur ett geografiskt perspektiv (6,8 ton CO2e/år). 

2.4 Miljövärdering av el 

För att kunna analysera den miljöpåverkan som el ger upphov till är det nödvändigt att först 

fastställa vilken typ av elproduktion som är involverad (Sköldberg et al. 2006). Vid 

användning av ett ”medelelsbegrepp” tillskrivs varje producerad kWh egenskaperna hos 

kraftproduktionen inom en specificerad geografisk systemgräns. Det råder delade åsikter om 

vilken geografisk systemgräns som bör användas för miljövärdering med medelel, med 

Sverige, Norden och Europa som olika alternativ (Sköldberg et al. 2006). Sverige handlar el 

från det nordiska och nordeuropeiska elnätet vars övriga producenter i hög grad använder 

fossila bränslen som energiråvara (Naturvårdsverket 2008). Det faktum att vi i Norden har en 

avreglerad nordisk elmarknad är det främsta argumentet hos de som argumenterar för denna 

systemgräns (Sköldberg et al. 2006).   

Vid användning av ett ”marginalelsbegrepp” utgår man istället från den specifika typ av 

kraftproduktion som påverkas av en tillförd eller outnyttjad enhet el (Sköldberg et al. 2006). 

Den så kallade marginalen är den del av energiproduktionssektorn som påverkas på kort sikt 

när energianvändningen förändras. Den typ av kraftverk som i slutändan kommer att 
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modifiera sin drift för att tillfredsställa denna förändring utgör därmed elproduktionen på 

marginalen (Energimyndigheten 2008). 

Svenska Miljöinstitutet (2009) har sammanfattat flera olika författares vetenskapliga arbeten 

rörande miljövärdering av el och konstaterar att det råder delade åsikter om i vilka specifika 

sammanhang marginalel respektive medelel ska användas vid miljövärdering. På grund av 

den stora andelen koldioxidfri elproduktion som utgör medelel inom de svenska och nordiska 

elsystemen (mestadel kärnkraft och vattenkraft) och den mycket koldioxidintensiva 

elproduktion som till stor del utgör marginalelen (till största del kolkondens) får valet av el-

typ vid miljövärdering mycket stora konsekvenser för resultatet (Sköldberg et al. 2006). 

Vid en specifik valsituation rörande el-användning är det flera som anser att marginalel är att 

föredra för miljövärdering (Sköldberg et al. 2006). Problemet med detta synsätt är att 

marginalel har olika relevans på kort- respektive lång sikt eftersom elproduktionssystemet 

sannolikt förändras över tid, vilket innebär att tekniken för elproduktion på marginalen också 

kommer variera (Sköldberg et al. 2006). Argument för användning av medelel är bl.a. att all 

el-användning, oavsett när den tillkommit rent tidsmässigt, har lika stort ansvar för den 

marginalel som produceras och att det helt enkelt inte går att hävda att viss el-användning ska 

tillskrivas marginalegenskaper bara för att den nyligen tillkommit. Ett annat argument för 

användningen av medelel är att beräkning av utsläpp från summerad el-användning endast 

kan åskådliggöras på ett rättvisande sätt med just denna metod(Sköldberg et al. 2006). 

På grund av den problematik som beskrivits i föregående stycken angående valet av 

perspektiv för miljövärdering av el kommer arbetet i denna rapport att presentera beräkningar 

baserade på både medelel och marginalel. De emissionsfaktorer som används presenteras i 

kapitel 3.1. 

 

3 Genomförande 

Denna del av rapporten beskriver hur det gick till att samla in, uppskatta och beräkna 

utsläppsreduceringarna från de utvalda klimatåtgärderna samt förklarar hur dessa utsläpp 

fördelades på inhemska och utländska andelar. 

3.1 Metodik för uppskattning av klimatåtgärdernas utsläppsminskning 

I de fall då specifik data för en åtgärds årliga utsläppsreducering funnits att tillgå från tidigare 

studier/litteratur har denna använts i originalform, men i de fall då en årlig beräkning av 

utsläppsreduceringen inte funnits att tillgå har jag gjort en egen uppskattning av denna, 

baserat på data från andra studier och litteratur, och redovisat mina antaganden. Den specifika 

beräkningsgången för respektive åtgärd presenteras i kapitel 3.2. 

Jag valde att beräkna alla utsläpp från elanvändning i hushåll och till uppvärmning med både 

nordisk medelel och el på marginalen i det nordiska elsystemet i form av kolkondenskraft. 

Detta val gjordes för att kunna illustrera hur de potentiella utsläppsreduceringarna från 

minskad elanvändning i hushållet och till uppvärmning varierar kraftigt beroende på vilken 
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emissionsfaktor som används för elström (se kapitel 2.4 för ett djupare resonemang om 

miljövärdering av el). Emissionsfaktorerna hämtades från Elforsk (2009) och var 70 g 

CO2/kWh för nordisk medelel och 1000 g CO2/kWh för kolkondens på marginalen. 

Det är vanligt att presentera utsläppen av växthusgaser i form av koldioxidekvivalenter 

(CO2e). En koldioxidekvivalent är ”mängden av en viss växthusgas, t.ex metan, uttryck som 

den mängd koldioxid som ger samma växthuseffekt” (Nationalencyklopedin 2013). På grund 

av problem med att finna bra emissionsfaktorer i form av CO2e använde jag CO2 för dessa 

beräkningar. Övriga åtgärders utsläppsminskning presenteras dock i CO2e. Detta är således en 

förenkling vid beräkning och den behandlas i diskussionen i kapitel 5.1. 

Vid beräkning av åtgärder som involverar el-användning och endast effektförbrukning i form 

av Watt funnits konverterade jag detta till kilowattimmar (kWh) per år. Beräkningsexempel: 

energiförbrukningen under ett år från en 60 W glödlampa beräknas enligt: 

 Årsförbrukning 0,060 kW 24 h 365 525,6 kWh.      

Jag använde sedan årsförbrukningen i kWh för att beräkna den årliga utsläppsreduceringen 

genom att multiplicera detta värde med emissionsfaktorn (utsläppen av växthusgaser per 

kWh) för kolkondensel på marginalen och nordisk medelel: 

 El-reducering (kWh) Emissionsfaktor (g CO2/kWh) Utsläppsbesparing (g CO2).    

De koldioxidfotavtryck som hämtats från Mike Berners-Lee’s bok ”How bad are banans?” är 

baserade på de utsläpp av CO2e per kWh som är fallet i Storbritannien (UK). Denna bok 

presenterar inte de besparingar utsläppsreducerande åtgärder ger upphov till utan enbart de 

koldioxidfotavtryck som olika produkter och åtgärder har, men eftersom boken presenterar 

hur mycket CO2e som t.ex. en dusch och ett bad ger upphov till är det möjligt att använda 

skillnaden mellan dessa två värden som en uppskattning av utsläppsbesparingen vid valet att, i 

detta fall, duscha istället för att bada. Hur jag genomfört denna uppskattning framgår i större 

detalj i anslutning till respektive åtgärd i kapitlet 3.2. Eftersom utsläppen i Storbritannien är 

ca 600 g CO2e per kWh (Berners-Lee 2010) behövde jag konvertera dessa utsläppsmängder 

till marginalel och nordisk medelel och använde då formeln 

 
Brittisk utsläppsmängd (kg CO2e)

Utsläpp med Marginalel resp. Nordisk medelel 1,0 kg CO2/kWh resp. 0,070 kg CO2/kWh.

0,6 kg CO2e/kWh

     

Av denna anledning är det dock viktigt att poängtera att fotavtrycken ska betraktas som grova 

uppskattningar när de appliceras på Sverige, i synnerhet som Berners-Lee (2010) understryker 

att även originaldatan (som är baserad på förhållandena i Storbritannien) är ungefärlig på 

grund av de många osäkerheter och antaganden som krävs för att göra en livscykelanalys. 

Åtgärderna har sorterats in i vad jag valt att kalla kategorier (El-användning, Uppvärmning 

etc.) vilka i sin tur tillhör en viss aktivitet (Bo, Äta, Resa eller Shoppa). 
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3.2 Beräkning av utsläppsreducering per åtgärd 

3.2.1 Bo 

El-användning 

Använd lock på kastrullen vid matlagning. 

Att använda lock kan innebär en minskning av energikonsumtionen med 20% 

(Energimyndigheten 2009b). I Sverige används i snitt cirka 130 kWh/år/person i ett 2-

personshushåll till matlagning på spisen (Zimmermann 2009). Jag gjorde antagandet att denna 

förbrukning enbart bestod av matlagning utan lock och kunde då beräkna en (hypotetisk) 

maximal energibesparing på 26 kWh (0,2 130 kWh).   Detta resulterar i en årlig 

utsläppsreducering av 26 kg CO2/person för marginalel   (26 kWh 1,0 kg CO2/kWh)  

och 1,8 kg CO2/person för nordisk medelel (26 kWh 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 26 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 1,8 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Använd vattenkokare. 

En vattenkokare kräver enbart 0,11 kWh för att koka upp 1 liter vatten medan en 

gjutjärnsplatta kräver 0,19 kWh för att utföra samma uppgift (Palm 2009). Jag gjorde 

antagandet att en person i snitt kokar 2 liter vatten per dag vilket innebar en reducering av 

energiförbrukningen med 58,4 kWh per år ((0,19 kWh 0,11 kWh) 2 365)    om 

vattenkokare användes istället för kastrull. Detta skulle resultera i en årlig utsläppsreducering 

av 58,4 kg CO2 för marginalel (58,4 kWh 1,0 kg CO2/kWh)  och 4,1 kg CO2 för nordisk 

medelel (58,4 kWh 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 58,4 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 4,1 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Ha rätt temperatur i kyl och frys. 

Temperaturen i kyl och frys bör vara 5°C respektive -18°C. Elförbrukningen ökar med 5% per 

grad för temperaturer under -18°C (Energimyndigheten 2009a). I Sverige är den 

genomsnittliga elförbrukningen för en upprättstående frys 372 kWh/år för en familj (26-64 år 

gamla familjemedlemmar) (Zimmermann 2009). För att beräkna utsläppsbesparingarna från 

en höjning av temperaturen i frysskåp gjorde jag antagandet att den genomsnittliga 

temperaturen var -19°C före sänkning. På så vis kunde utsläppsreduceringen för höjning av 

temperaturen 1°C (till -18°C) beräknas (hypotetiskt) till 17,7 kg CO2/år med marginalel 

((372 372 /1,05) kWh 1,0 kg CO2/kWh)   och 1,2 kg med nordisk medelel 

((372 372 /1,05) kWh 0,070 kg CO2/kWh).   

Årlig utsläppsreducering: 17,7 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 1,2 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Diska i diskhon istället för under rinnande vatten. 
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En effektiv handdiskning med medelvarmt vatten och sparsam vattenanvändning har ett 

fotavtryck på 540 g CO2e. Att diska för hand med mycket överdriven användning av vatten 

har ett fotavtryck på 8 kg CO2e (Berners-Lee 2010). Totalt kan utsläppen alltså minskas med 

7,46 kg CO2e (8 kg CO2e 0,540 kg CO2e).  Dessa data baseras på de brittiska utsläppen av 

CO2e per kWh (~0,6 kg CO2e/kWh) och behövde således konverteras till marginalel (1,0 kg 

CO2/kWh) och nordisk medelel (0,070 kg CO2/kWh). Att konvertera på detta sätt innebär en 

mycket ungefärlig uppskattning eftersom det inte tar i åtanke alla de faktorer och antaganden 

som författaren baserat sina beräkningar på, och det faktum att viss data presenteras som 

CO2-ekvivalenter och annan data enbart som CO2 gör osäkerheten ännu större. Med dessa 

förutsättningar beräknade jag den maximala utsläppsbesparingen till 12,4 kg CO2 per disk 

med marginalel (((7,46 kg CO2e/kWh)/0,6 kg CO2e/kWh) 1,0 kg CO2/kWh)  och 0,87 kg 

CO2 per disk med nordisk medelel 

(((7,46 kg CO2e/kWh)/0,6 kg CO2e/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  Med tanke på att de data 

som presenterades för denna åtgärd gällde ett extremfall, med mycket stor vattenanvändning 

vid diskning, gjorde jag antagandet att 1 stor diskning per vecka var rimligt. 

Utsläppsreduceringen för om en person som normalt sett handdiskar 1 gång per vecka under 

rinnande vatten skulle börja diska i diskhon istället blir således 646,5 kg CO2/år med 

marginalel (52 12,4 kg CO2/kWh)  och 45,3 kg CO2 med nordisk medelel

(52 0,87 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 646,5 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 45,3 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Installera snålspolande munstycke. 

Ett snålspolande munstycket i en elektriskt uppvärmd dusch kan reducera upp till 1 ton i 

koldioxidutsläpp för en familj på 4 personer där alla duschar 15 min per dag (Berners-Lee 

2010). Den individuella reduceringen beräknade jag således till 250 kg CO2e per år 

(1000 kg CO2e/4).  Dessa siffror baseras på de brittiska utsläppen av CO2e per kWh (~0,6 kg 

CO2e/kWh) och behövde således konverteras till marginalel (1,0 kg CO2/kWh) och nordisk 

medelel (0,070 kg CO2/kWh). Att konvertera på detta sätt innebär en mycket ungefärlig 

uppskattning eftersom det inte tar i åtanke alla de faktorer och antaganden som författaren 

baserat sina beräkningar på, och det faktum att viss data presenteras som CO2-ekvivalenter 

och annan data enbart som CO2 gör osäkerheten ännu större. Med dessa förutsättningar 

beräknade jag den maximala utsläppsbesparingen till 416,7 kg CO2 per person med 

marginalel (((250 kg CO2e/kWh)/0,6 kg CO2e/kWh) 1,0 kg CO2/kWh) och 29,2 kg CO2 

per person med nordisk medelel 

(((250 kg CO2e/kWh)/0,6 kg CO2e/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 416,7 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 29,2 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Stäng av duschen när du schamponerar och tvålar in dig. 

Med denna åtgärd kan en normal dusch på 42 l reduceras till 24 l varmvatten vilket innebär en 

reduktion på 380 kg CO2 per år (förutsätter kolkondenskraft på marginalen) 
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(Naturvårdsverket 2008). Om nordisk medelel används istället skulle utsläppsreduceringen bli 

26,6 kg CO2 (((380 kg CO2)/1,0 kg CO2/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 380 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 26,6 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Duscha istället för att bada. 

En dusch kan ge upphov till mellan 90 g CO2e och 500 g CO2e beroende på tid i duschen (3 

respektive 6 min) typ av vattenuppvärmning (effektiv gas-panna respektive elektrisk 

varmvattenberedare) samt användning av snålspolande munstycke eller ej (Berners-Lee 

2010). Ett bad kan ge upphov till mellan 0,5 kg och 2,6 kg CO2e beroende på hur välfyllt det 

är och huruvida en gas-panna (mest effektivt) eller elektrisk uppvärmning (minst effektivt) 

används för att hetta upp vattnet (Berners-Lee 2010). Utsläppsminskningen per eluppvärmt 

bad (välfyllt) som ersätts med dusch (6 min) beräknade jag till 2,1 kg CO2e/dusch 

(2,6 kg CO2e/kWh 0,5 kg CO2e/kWh).  Dessa siffror baseras på de brittiska utsläppen av 

CO2e per kWh (~0,6 kg CO2e/kWh) och behövde således konverteras till marginalel (1,0 kg 

CO2/kWh) och nordisk medelel (0,070 kg CO2/kWh). Att konvertera på detta sätt innebär en 

mycket ungefärlig uppskattning eftersom det inte tar i åtanke alla de faktorer och antaganden 

som författaren baserat sina beräkningar på, och det faktum att viss data presenteras som 

CO2-ekvivalenter och annan data enbart som CO2 gör osäkerheten ännu större. Med dessa 

förutsättningar beräknade jag den maximala utsläppsbesparingen till 3,5 kg CO2 per dusch 

med marginalel (((2,1 kg CO2e)/0,6 kg CO2e/kWh) 1,0 kg CO2/kWh)  och 0,25 kg CO2 per 

dusch med nordisk medelel (((2,1 kg CO2e)/0,6 kg CO2e/kWh) 0,045 kg CO2/kWh).  Jag 

antog att en person som gillar att bada tar 2 bad per vecka, om dessa ersätts med dusch blir 

utsläppsreduceringen 364 kg CO2/år med marginalel (2 52 3,5 kg CO2/kWh)   och 25,5 kg 

CO2/år med nordisk medelel (2 52 0,25 kg CO2/kWh).   

Årlig utsläppsreducering: 364 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 25,5 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Byt ut gamla hushållsapparater. 

Byte av kylskåp till en ”effektiv” motsvarighet sparar i genomsnitt 132 kWh/år/hushåll. Byte 

av vertikalt frysskåp sparar i genomsnitt 218 kWh/år/hushåll. Byte av ett kyl-frysskåp till en 

effektiv version (både kyl och fyrs i samma enhet) sparar i genomsnitt 296 kWh/år/hushåll. 

Byte av samtliga kyl-apparater i ett hushåll medför en genomsnittlig besparing på 390 

kWh/år/hushåll. Genomsnittlig energibesparing vid byte till energieffektiv tvättmaskin uppgår 

till 10 kWh/år/hushåll, klädtorkare 45 kWh/år/hushåll och diskmaskin 11 kWh/år/hushåll. 

(Zimmermann 2009). 

Den totala årliga energibesparingen om kyl/frys, tvättmaskin, klädtorkare och diskmaskin byts 

ut beräknade jag till 456 kWh (390 kWh 10 kWh 45 kWh 11 kWh).    Vid beräkning med 

marginalel blir utsläppsreduceringen 456 kg CO2/år (456 kWh/år 1,0 kg CO2/kWh) . Om 

nordisk medelel används istället blir reduceringen av utsläpp 31,9 kg CO2/år 

(456 kWh/år 0,070 kg CO2/kWh).  
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Årlig utsläppsreducering: 456 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 31,9 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Byt ut gammal hemelektronik. 

Vid byte till ljud- och bildapparater med en standby-förbrukning på under 0,5 Watt och en 

total avstängning av samtliga apparater mellan klockan 00:00 och 06:00 uppnås en 

genomsnittlig energibesparing på 84 kWh/år/hushåll (Zimmermann 2009). Om bärbara 

datorer ersätts med likvärdiga enheter med 20 Watt konsumtion i påslaget-läge och 0,5 Watt i 

standby-läge, stationära datorer ersätts med bärbara datorer med 20 Watt konsumtion i 

påslaget-läge och 0,5 Watt i standby-läge och stationära datorer med kringutrustning ersätts 

med bärbara datorer med 20 Watt konsumtion i påslaget läge och 0,5 Watt i standby-läge 

samt 8 Watt konsumtion för modem/printer/scanner etc. erhålls en genomsnittlig 

energibesparing på 187 kWh/år för hus respektive 115 kWh/år för lägenheter (Zimmermann 

2009). 

Den totala årliga utsläppsminskningen (genomsnittlig) vid byte till energieffektiv ljud- bild- 

och datorutrustning beräknade jag till 235 kg CO2 med marginalel 

(84 kWh ((187 kWh 115 kWh) / 2) 1,0 kg CO2/kWh)    och 16,5 kg CO2 med nordisk 

medelel (84 kWh ((187 kWh 115 kWh) / 2) 0,070 kg CO2/kWh).    

Årlig utsläppsreducering: 235 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 16,5 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Undvik stand-by läge och stäng av hemelektronik fullständigt. 

För att beräkna utsläppsreduceringen som uppnås genom att undvika stand-by gjorde jag ett 

godtyckligt urval av produkter från olika produktkategorier vilka presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 Standbyförbrukning för ett urval av hemelektronikprodukter. 

Apparat Förbrukning (Watt) 

Mobilladdare 0,26 

Datorskärm 1,13 

Stationär dator 2,84 

Bärbar dator 8,9 

Multifunktionskrivare 5,26 

Digitalbox med inspelning 43,46 

Kaffekokare 1,14 

DVD-spelare 1,55 

Spelkonsol 1,01 

Mikrovågsugn 3,08 

Överspänningsskydd 1,05 

Summa 69,7 

Källa: Data hämtad från Lawrence Berkeley National Laboratory (2013). 
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Denna uppskattning stämmer relativt väl överens med de data som Energy Saving Trust 

(2012) presenterar för standby-förbrukningen i brittiska hem vilken varierar mellan 47-81 

Watt. Jag gjorde antagandet att samtliga apparater står oanvända under 75% (18 timmar) av 

dygnet, vilket vid en total avstängning (vid strömbrytaren) skulle medföra en minskning av 

den årliga energiförbrukningen på 458 kWh (0,0697 kW 18h 365).   Detta skulle reducera 

utsläppen av koldioxid med 457,9 kg CO2 med marginalel (458 kWh 1,0 kg CO2/kWh)  och 

32,1 kg med nordisk medelel (457,9 kWh 0,070 kg CO2/kWh). . 

Årlig utsläppsreducering: 457,9 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 32,1 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Använd lysdiodlampor och lågenergilampor. 

Vid byte av samtliga glödlampor och halogenlampor till lågenergilampor (CFL) eller LED-

lampor i ett hus och en lägenhet uppnås en genomsnittlig besparing på 517 kWh/år respektive 

305 kWh/år (Zimmermann 2009). 

Den genomsnittliga årliga utsläppsminskningen vid byte till energieffektiv belysning 

beräknade jag till 411 kg CO2 med marginalel ((517 kWh 305 kWh) / 2 1,0 kg CO2/kWh)   

och 28,8 kg CO2 med nordisk medelel ((517 kWh 305 kWh) / 2 0,070 kg CO2/kWh).   

Årlig utsläppsreducering: 411 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 28,8 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Släck lamporna i tomma rum. 

En 60 Watt glödlampa är jämförbar med en 15 Watt lågenergilampa (U.S. Department of 

Energy 2012). Jag beräknade att en 60 Watt glödlampa som lämnas påslagen under ett helt år 

ger upphov till 525,6 kg CO2 med marginalel (0,060 kW 24h 365 1,0 kg/kWh)    

respektive 36,8 kg CO2 med nordisk medelel (0,060 kW 24h 365 0,070 kg/kWh).    En 15 

Watt lågenergilampa som lämnas påslagen under ett helt år beräknades ge upphov till 131,4 

kg CO2 med marginalel (0,015 kW 24h 365 1,0 kg/kWh)    och 9,2 kg CO2 med nordisk 

medelel (0,015 kW 24h 365 0,070 kg/kWh).    

För att ta hänsyn till att lågenergi- och glödlampor ger upphov till vitt skilda utsläppsmängder 

antog jag att 50% lågenergi- och 50% glödlampor används i en bostad. Att släcka lamporna i 

1 rum som normalt sett alltid är upplyst ger då upphov till en genomsnittlig 

utsläppsminskning på 328,5 kg CO2 med marginalel ((525,6 131,4) / 2)  och 23,0 kg CO2 

med nordisk medelel ((36,8 9,2) / 2).  

Årlig utsläppsreducering: 328,5 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 23 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Tvätta med tvättmaskinen i 40°C istället för i 60˚C.  

Att tvätta i 30°C istället för 40°C kan spara 100 g CO2e utsläpp per tvätt (Berners-Lee 2010). 

Om utsläppen per 10°C som värmen sänks antas vara densamma oavsett temperatur skulle en 

sänkning från 60°C till 40°C innebära en besparing på 200 g CO2e per tvätt. Jag gjorde 
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antagandet att en person kör 2 tvättar i veckan, då blir den årliga besparingen 20,8 kg CO2e 

(2 52 0,2 kg CO2e).   

Dessa data baseras på de brittiska utsläppen av CO2e per kWh (~0,6 kg CO2e/kWh) och 

behövde således konverteras till marginalel (1,0 kg CO2/kWh) och nordisk medelel (0,070 kg 

CO2/kWh). Att konvertera på detta sätt innebär en mycket ungefärlig uppskattning eftersom 

det inte tar i åtanke alla de faktorer och antaganden som författaren baserat sina beräkningar 

på, och det faktum att viss data presenteras som CO2-ekvivalenter och annan data enbart som 

CO2 gör osäkerheten ännu större. Med dessa förutsättningar beräknades den årliga 

utsläppsbesparingen till 34,7 kg CO2 per person med marginalel 

(((20,8 kg CO2e)/0,6 kg CO2e/kWh) 1,0 kg CO2/kWh)  och 2,4 kg CO2 per person med 

nordisk medelel (((20,8 kg CO2e)/0,6 kg CO2e/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 34,7 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 2,4 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Lufttorka tvätten istället för att använda torktumlare/torkskåp. 

Ingen investering nödvändig.  

Att lufttorka all tvätt ger en besparing på 980 kg CO2 per år pga. den minskade 

energianvändningen förutsatt beräkning med kolkondensel på marginalen (Naturvårdsverket 

2008). Jag beräknade att om nordisk medelel används istället skulle utsläppsreduceringen bli 

68,6 kg CO2 (((980 kg CO2)/1,0 kg CO2/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 980 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 68,6 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

 

Uppvärmning 

Sänk värmen i bostaden. 

Att sänkt värmen i bostaden (uppvärmning med direktverkande el) en till två grader kan spara 

0,7-1,4 ton CO2 per år, förutsatt kolkondensel på marginalen (Naturvårdsverket 2008). 

(Naturvårdsverket 2008). Jag beräknade att om nordisk medelel används istället skulle 

utsläppsreduceringen bli uppskattningsvis 49,0-98,0 kg CO2 

(((700 resp. 1400)kg CO2/1,0 kg CO2/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  

Årlig utsläppsreducering: 700-1400 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 49,0-98,0 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Isolera vinden. 

Vid användning av direktverkande el för uppvärmning kan en tilläggsisolering av taket spara 

1,1-2,1 ton CO2/år i ett livscykelperspektiv (Naturvårdsverket 2008). Jag beräknade att om 

nordisk medelel används istället skulle utsläppsreduceringen bli uppskattningsvis 77-154 kg 

CO2/år (((1100 resp. 2100)kg CO2 /1,0 kg CO2/kWh) 0,070 kg CO2/kWh).  
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Årlig utsläppsreducering: 1100-2200 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 77-154 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Installera luftvärmepump. 

Detta stycke bygger på data, antaganden och räkneexempel från Energimyndigheten (2008) 

som jag anpassat till de emissionsfaktorer jag valt att använda. Uppvärmning med 

direktverkande el i en villa med ett värmebehov på 20000 kWh ger upphov till mellan 1400-

20000 kg CO2-utsläpp beroende på om nordisk medelel eller kolkondens på marginalen 

används (20000 kWh/år 0,070 resp. 1,0 kg CO2/kWh).  Värmefaktorn hos värmepumpar är 

normalt mellan 2 och 3,2. En värmefaktor på 2 innebär att utsläppen blir 700-10000 kg CO2 

(0,070 resp. 1,0 kg CO2/kWh 20000/kWh/år / 2)  och med en värmefaktor på 3,2 blir 

utsläppen 437,5-6250 (0,070 resp. 1,0 kg CO2/kWh 20000/kWh/år / 3,2).  Med en 

värmepump minskar således utsläppen - beroende på värmefaktor - med mellan 10000-13750 

kg CO2/år (20000-10000 resp. 20000-6250) vid beräkning med kolkondens på marginalen 

och 700-962,5 kg CO2/år (1400-700 resp. 1400-437,5) med beräkning med nordisk medelel. 

Årlig utsläppsreducering: 10000-13750 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 700-963 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 

Byt till fjärrvärme. 

Detta stycke bygger på data, antaganden och räkneexempel från Energimyndigheten (2008) 

som jag anpassat till de emissionsfaktorer jag valt att använda. Uppvärmning med 

direktverkande el i en villa med ett värmebehov på 20000 kWh ger upphov till mellan 1400-

20000 kg CO2 beroende på om nordisk medelel eller kolkondens på marginalen används 

(20000 kWh/år 0,070 resp. 1,0 kg CO2/kWh).  Utsläppsreduceringen som ett byte till 

fjärrvärme medför är beroende av vilken typ av bränsle som används i fjärrvärmesystemet. I 

ett fjärrvärmesystem med nästan enbart biobränslen blir utsläppen från en villa 1000-2900 kg 

CO2/år, och i ett fjärrvärmesystem med högre andel fossila bränslen (25%) blir utsläppen från 

en villa 2200–6200 kg/år (Energimyndigheten 2008). Jag uppskattade därmed att 

utsläppsreduceringen vid byte från direktverkande el till fjärrvärme beräknat med kolkondens 

på marginalen var 13800-19000 kg CO2/år (20000-6200 resp. 20000-1000) och med nordisk 

medelel (-4800)-400 kg CO2/år (1400-6200 resp. 1400-1000). När utsläppsminskningen 

betraktas ur ett nordiskt medelels-perspektiv finns det alltså en risk att utsläppen blir större 

(ökning med 4800 kg CO2/år) efter byte till fjärrvärme om fjärrvärmenätet har stor andel 

fossila bränslen. Eftersom detta arbete endast syftar till att analysera utsläppsreduceringar 

(och för att undvika problem med att jämföra resultatet av denna åtgärd med de övriga) gjorde 

jag valet att göra en förenkling och sätta den lägsta utsläppsreduceringen till 0 kg CO2 istället 

för de beräknade utsläppsökningen på 800 kg CO2. Detta kan motiveras med att valet att 

uppgradera till fjärrvärme inte skulle äga rum om hushållet visste att de skulle öka sina totala 

utsläpp avsevärt. 

Årlig utsläppsreducering: 13800-19000 kg CO2 vid beräkning med marginalel i form av 

kolkondenskraft respektive 0-400 kg CO2 vid beräkning med nordisk medelel. 
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Övrigt 

Använd e-post. 

Utsläppen från ett vanligt e-mail är 4 g CO2e (livscykelperspektiv). Ett vanligt brev (25 g, 

nytt papper) har fotavtrycket 200 g CO2e (Berners-Lee 2010). Eftersom de flesta människor i 

Sverige troligen redan använder e-post för majoriteten av sina brev är det orealistiskt att tänka 

sig ett fall där en plötslig och total omställning från traditionella brev till e-post kan vara 

aktuell. För beräkning av den årliga utsläppsreduceringen antog jag dock att ifall t.ex. en 

egenföretagare går över till att skicka fakturor via e-mail istället för post skulle 200 brev per 

år kunna vara en rimlig siffra. Den totala utsläppsreduceringen blir i så fall 

200 (0,2 kg CO2e 0,004 kg CO2e) 39,2 kg CO2e.    

Årlig utsläppsreducering: 39,2 kg CO2e. 

Säg nej till direktreklam. 

Jag kunde inte hitta data för utsläppen från svensk direktreklam men för USA finns det källor 

som uppskattar den genomsnittliga mängden årlig direktreklam per person till 18,6 kg (41 

pounds) vilket enligt uppskattning ger upphov till 47,6 kg CO2 per person/år (Ecofx.org 

2009). I brist på data för Sverige används siffrorna för USA i dessa beräkningar. 

Årlig utsläppsreducering: 47,6 kg CO2e. 

Källsortera och återvinn mera. 

År 2011 behandlades 4,3 miljoner ton hushållsavfall genom materialåtervinning (33%), 

biologisk behandling (15%), energiåtervinning (51%) och deponering (1%) (Avfall Sverige 

2011). Jag kunde inte hitta data för den utsläppsreduktion som ökad källsortering och 

återvinning skulle medföra i Sverige, men i USA har man beräknat att en ökning av 

återvinningen av hushållsavfall och kompostering från 32,5% (2006 års nivå) till 50% skulle 

reducera växthusgasutsläppen med 70-80 miljoner ton CO2e/år (United States Environmental 

Protection Agency 2009). Genom att anta en befolkningsmängd i USA (år 2009) på ca 307 

miljoner människor (US Census Bureau 2012), och en genomsnittlig reducering på 75 

miljoner ton CO2e/år, beräknade jag att utsläppsminskningarna per person var 

uppskattningsvis 0,244 ton per år 6((75 10  ton CO2e)/307000000).  I brist på specifik data 

för Sverige får detta fungera som en mycket ungefärlig uppskattning av den potentiella 

utsläppsreduceringen från ökad materialåtervinning. 

Årlig utsläppsreducering: 244 kg CO2e. 

 

3.2.2 Resa 

Lokalt 

Ta bussen istället för bilen till jobbet eller byt till miljöbil. 
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Att pendla till jobbet med personbil 5 gånger i veckan 20 km tur och retur orsakar utsläpp på 

1 ton CO2e årligen om en Volvo V70 bensin används och 0,3 ton CO2e årligen om en Ford 

Focus E85 används (Naturvårdsverket 2008). Att pendla till jobbet med buss 5 gånger i 

veckan 20 km tur och retur orsakar utsläpp på 0,4 ton CO2e årligen (Naturvårdsverket 2008). 

Med dessa data beräknade jag att den största utsläppsreducering som är möjlig att uppnå 

genom att byta från pendling med personbil till buss är 0,6 ton CO2e 

(1,0 ton CO2e 0,4 ton CO2e).  Jag beräknade också att om bensinbilen ersätts med 

miljöbilen blir utsläppsreduceringen 0,7 ton CO2e/år (1,0 ton CO2e 0,3 ton CO2e).

Eftersom valet av ett av dessa alternativ i stort sett utesluter miljövinsterna med att också välja 

det andra fick de båda ingå i samma åtgärd. Jag tog därför ett genomsnitt av 

utsläppsminskningen från de två ovanstående alternativen och använde det som uppskattad 

utsläppsreducering, vilken var 650 kg CO2e ((600 kg CO2e + 700 kg CO2e) / 2).  

Årlig utsläppsreducering: 650 kg CO2e. 

 

Globalt 

Ta tåget inom Sverige istället för flyget. 

En resa från Göteborg till Stockholm och tillbaka med flyg släpper ut 160 kg CO2e jämfört 

med de 3 kg CO2e som släpps ut från motsvarande tågresa (svensk elmix) (Naturvårdsverket 

2008). För att beräkna den årliga utsläppsreduceringen gjorde jag antagandet att en person 

som inte reser så mycket inom Sverige gör 2 resor under året.  Genom att ta tåget istället för 

flyget minskar denna person utsläppen med 314 kg CO2e/år 

((160 kg CO2e 3 kg CO2e) 2).    

Årlig utsläppsreducering: 314 kg CO2e. 

Res mindre med flyg. 

En flygresa från Sverige till Thailand tur och retur orsakar utsläpp på 2,2 ton CO2e medan en 

flygresa från Stockholm till medelhavet ger upphov till utsläpp av 450 kg CO2e 

(Naturvårdsverket 2008). Att helt avstå från en flygresa (i synnerhet en mycket lång sådan) 

kan således spara stora mängder utsläpp men om den årliga semesterresan ändå kräver att flyg 

används finns det stora utsläppsbesparingar att göra genom att välja ett närmare resmål: jag 

beräknade att om Thailandsresan byts ut mot en resa till medelhavet blir utsläppsbesparingen 

1750 kg CO2e (2200 kg CO2e 450 kg CO2e).  

Årlig utsläppsreducering: 1750 kg CO2e. 

 

3.2.3 Äta 

Minska matsvinnet. 
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Ifall mängden livsmedel per person som slängs minskar från de ungefär 1,3–2,0 kg som 

slängs per vecka i Sverige kan utsläppen reduceras med 140-200 kg CO2e årligen 

(Naturvårdsverket 2008). 

Årlig utsläppsreducering: 140–200 kg CO2e. 

Ät mindre kött och mer vegetariskt. 

Att handla vegetariskt kan reducera utsläppen från matkonsumtion med 283 kg 

CO2e/år/person (jämfört med den genomsnittliga svenska matkonsumtionen) medan att 

substituera den normala mängden gris- och kycklingkött i matkassen med nötkött kan 

innebära en ökning av utsläppen med 398 kg CO2e/år/person (Åström et al. 2013). Den 

minsta utsläppsbesparingen för denna åtgärd är således 283 kg CO2e/år/person (när man går 

över till vegetarisk kost från genomsnittlig kost) och den högsta 681 kg CO2e/år/person (när 

man byter från en kost med hög andel nötkött till en vegetarisk kost (283 kg CO2e+398 kg 

CO2e)). 

Årlig utsläppsreducering: 283-681 kg CO2e. 

Köp närproducerat och efter säsong. 

Att handla lokalproducerat kan minska utsläppen med 53 kg CO2e/år/person (jämfört med 

den genomsnittliga svenska matkonsumtionen) och att handla efter svensk säsong kan 

innebära en utsläppsminskning på 97 kg CO2e/år/person (Åström et al. 2013). 

Årlig utsläppsreducering: 50-97 kg CO2e. 

 

3.2.4 Shoppa 

Köp hållbara varor eller begagnat och reducera antalet inköp. 

”Shopping” står för omkring 15% av utsläppen från privat konsumtion (Naturvårdsverket 

2008) och inkluderar kläder, elektronik, skönhetsprodukter, sportutrustning, samt diverse 

olika varor och tjänster mm. 

Innebörden av denna åtgärd är att åskådliggöra hur stora utsläpp som uppstår vid produktion 

av varor, och den utsläppsbesparing som kan resultera från att avstå från ett inköp. I Tabell 2 

presenteras därför fotavtrycken från produktion och transport av en handfull produkter inom 

denna kategori. 

Tabell 2 Utsläpp av CO2e från produktion (inkl. transport) av ett antal konsumentprodukter 

Produkt Utsläpp kg CO2e (produktion inkl. transport) 

Mobiltelefon (iPhone 5) 60 (80% av totalt 75 kg CO2e) (Apple Inc 2012b) 

Dator (15-tum Macbook Pro) 420 (75% av totalt 560 kg CO2e) (Apple Inc 2012a) 

Ett par jeans (av bomull) 6 (Berners-Lee 2010) 

Ett par skor 11,5 (Berners-Lee 2010) 

Ett halsband 300 i genomsnitt (200-400 beroende på ursprung 
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(Berners-Lee 2010)) 

Summa 797,5 

Varorna i Tabell 2 täcker inte in alla typer av produkter som inkluderas i denna kategori, 

men representerar ett antal olika produktgrupper. Jag beräknade att en person som 

normalt sett inhandlar ovanstående 5 produkter (eller liknande) varje år och väljer att 

avstå från detta ett år minskar utsläppen från shopping med ca 797,5 kg CO2e/år.  

Årlig utsläppsreducering: 797,5 kg CO2e. 

 

3.3 Fördelning av inhemskt- och utländskt utsläppsbidrag inom de olika 

aktiviteterna 

För att uppskatta de utsläppsreducerande åtgärdernas geografiska påverkan använde jag 

miljöräkenskapsdata från SCB för privat konsumtion (SCB 2011c). Dessa data är uppdelade 

enligt FN:s COICOP-klassning (United Nations Statistics Division 2013) med 12 

övergripande kategorier för hushållens konsumtion: mat och icke-alkoholhaltiga drycker; 

alkohol, tobak och narkotika; kläder och skor; boende, vatten, elektricitet, gas och andra 

bränslen; möbler, hushållsutrustning och underhåll; hälsa; transport; kommunikation; 

rekreation och kultur; utbildning; restauranger och hotell; diverse varor och service. Dessa 

övergripande kategorier är i sin tur indelade i mer specifika underkategorier.  

Utsläppen från privat konsumtion är antingen direkta eller indirekta. Direkta utsläpp är 

utsläpp som uppkommer vid personlig förbränning av bränsle, t.ex. för uppvärmning i huset 

eller som drivmedel till bilen. Indirekta utsläpp är utsläpp som uppkommer vid produktion av 

de varor konsumenten inhandlar (SCB 2011a). Miljöräkenskapsdatan från SCB redovisar de 

indirekta utsläppen från privat konsumtion efter konsumtionskategori och jag använde således 

dessa data för att fördela utsläppen från alla åtgärder av denna typ. De åtgärder som gav 

upphov till en reducering av de direkta utsläppen bedömde jag som att de enbart reducerade 

de inhemska utsläppen. 

SCB:s miljöräkenskaper var uppdelade som antingen inhemska eller totala utsläpp. För att 

kunna analysera hur utsläppen för de olika COICOP-klasserna fördelade sig geografiskt var 

jag tvungen att beräkna mängden utsläpp i utlandet.  Jag beräknade mängden utländska 

utsläppen genom att subtrahera den inhemska utsläppsmängden från den totala 

utsläppsmängden enligt: 

 (Total utsläppsmängd) - (Inhemsk utsläppsmängd) = Utländsk utsläppsmängd.  

Med hjälp av den beräknade utländska utsläppsmängden och den redan kända inhemska 

utsläppsmängden kunde jag sedan formulera hur stor andel (%) av utsläppen i varje COICOP-

klass som skedde inhemskt respektive i utlandet: 

 
Inhemsk (resp. utländsk) utsläppsmängd  

klass
100 Andel inhemska (resp.utländska) utsläpp (%),

klassTotal utsläppsmängd
klass
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där klass motsvarar den COICOP-klass som avses. Se Bilaga 1 för den sammanställda listan 

över de olika klassernas utsläppsmängd och inhemska/utländska fördelning. 

Det framgår inte tydligt huruvida den uppskattning som SCB gjort av de importerade 

utsläppen förutsatte att varorna i fråga producerats under svenska produktionsförhållandet 

eller om de tagit hänsyn till den specifika produktionstekniken och förhållandena i 

produktionslandet. Om hänsyn inte tagits till förhållandena i produktionslandet är det vanligt 

att utsläppen i utlandet underskattas (SCB 2011b). Detta är värt att ha i åtanke men behandlas 

inte i djupare detalj i denna rapport. 

Eftersom SCB:s siffror för utsläppen från elström bygger på el-användningen under ett helt år 

måste siffrorna vara baserade på medelel, och inte marginalel. Således är det endast möjligt 

att uppskatta de inhemska/utländska växthusgasutsläppen från medelel med hjälp av dessa 

data. Med tanke på hur komplicerade beräkningar med marginalel är (se kapitel 2.4) kunde 

jag inte dra några slutsatser om var dessa utsläpp reduceras geografiskt sett vid utförandet av 

de aktuella klimatåtgärderna, utan valde att presentera dessa utsläpp fristående och oberoende 

av geografisk fördelning i resultatet. De inhemska respektive utländska utsläppen för de olika 

åtgärderna beräknades enligt: 

 
Andel inh. (resp. utl.) utsläpp (%)

klass
Utsläpp/åtgärd (kg CO2/CO2e) Inh. (resp. utl.) utsläpp/åtgärd (kg CO2/CO2e)

100
.   

Respektive åtgärds utsläppsreducering analyserades således med avseende på SCB:s 

geografiska utsläppsstatistik, med undantag för de åtgärder som gav upphov till direkta 

utsläppsreduceringar, eftersom dessa endast påverkar de inhemska utsläppen. Nedan följer en 

redovisning av hur den geografiska påverkan utvärderades för respektive aktivitet, kategori 

och åtgärd (se bilaga 1 för en fullständig tabell): 

Hushåll 

El-förbrukning: Samtliga åtgärder inom denna kategori påverkar utsläppen indirekt och 

tillhör COICOP-klassen elström (nr 04.5.1). I denna kategori sker 84,8% av utsläppen 

inhemskt och 15,2% utländskt och således fördelades samtliga åtgärders reducerade utsläpp 

enligt detta förhållande. 

Uppvärmning: Samtliga åtgärder inom kategorin Uppvärmning förutsätter direktverkande el 

som existerande uppvärmningsteknik eftersom det på så sätt är möjligt att åskådliggöra hur 

stor mängd utsläpp som kan besparas vid installation av modernare uppvärmningslösning som 

t.ex. fjärrvärme. Åtgärderna i denna kategori tillhör således COICOP-klassen elström (nr 

04.5.1) med en fördelning av 84,8% inhemska- och 15,2% utländska utsläpp. 

Övrigt: De två åtgärderna ”Använd e-post” och ”Säg nej till direktreklam” påverkar i första 

hand hur mycket posttjänster som används (även om den förstnämnda också involverar 

elanvändning till dator) och tillskrevs därför COICOP-klassen posttjänster (nr 08.1.0) med en 

fördelning av 52,8% inhemska och 47,2% utländska utsläpp. Åtgärden ”Källsortera och 

återvinn mera” skiljer sig från de övriga aktivitetern eftersom den avser omhändertagandet av 

uttjänta produkter och de utsläppsreduceringar som detta ger upphov till i form av minskat 

behov av nyproduktion, minskade utsläpp från soptippar etc. vilket gör att 
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utsläppsbesparingarnas ursprung är mycket svårt att uppskatta. Som en mycket grov 

uppskattning fördelade jag därför utsläppen från denna åtgärd i enlighet med de totala 

indirekta utsläppens ursprung. Dessa utsläpp benämns som summa indirekta med en 

fördelning på 49,5% inhemska och 50,5% utländska utsläpp. 

Resa 

Lokalt: Åtgärden ”Ta bussen istället för bilen till jobbet eller byt till miljöbil” innebär en 

minskning av lokala utsläpp pga. minskad drivmedelsanvändning och är således en direkt 

utsläppsreducering. Detta betyder att hela utsläppsreduceringen sker inhemskt.  

Globalt: Eftersom åtgärderna ”Ta tåget inom Sverige istället för flyget” och ”Res mindre med 

flyg” minskar resandet med flyg tillhör de COICOP-klassen lufttransporter (nr 07.3.3) med 

en fördelning av 38,8% inhemska och 61,2% utländska utsläpp. 

Äta 

Åtgärderna ”Minska matsvinnet” och ”Köp närproducerat och efter säsong” innebär att 

utsläppen från den övergripande COICOP-klassen mat (nr 01.1) reduceras. Således sker 

44,6% av utsläppsreduktionen inhemskt och 55,4% utländskt. Åtgärden ”Ät mindre kött och 

mer vegetariskt” minskar utsläppen från köttkonsumtion och tillhör således COICOP-klassen 

kött med inhemska utsläpp på 60,8% och utländska utsläpp på 39,2%. 

Shoppa 

Denna aktivitet innehåller endast en åtgärd, ”Köp hållbara varor eller begagnat och reducera 

antalet inköp”, vilken utgörs av 5 olika produkter från olika konsumtionskategorier. Eftersom 

utsläpp från varuproduktion är av indirekt typ delades produkterna upp efter den COICOP-

klass de bäst motsvarade: mobiltelefonen tillhör klassen teleutrustning (nr 08.1.2) med 21,3% 

inhemska och 78,7% utländska utsläpp, datorn tillhör klassen it-utrustning mm. (nr 09.1.3) 

med 21,3% inhemska- och 78,7% utländska utsläpp, jeansen tillhör klassen kläder (nr 03.1.2) 

med 25,8% inhemska- och 74,2% utländska utsläpp, skorna tillhör klassen skor (nr 03.2.1) 

med 17,5% inhemska- och 72,5% utländska utsläpp och halsbandet tillhör klassen smycken 

mm. (nr 12.3.1) med 33,3% inhemska- och 66,7% utländska utsläpp. 

4 Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av studien i två separata delkapitel. I det första delkapitlet 

(4.1) presenteras resultatet inom samtliga kategorier och aktiviteter och här används 

beräkningarna för nordisk medelel för kategorierna El-användning och Uppvärmning. I det 

andra delkapitlet (4.2) jämförs resultaten för marginalel i form av kolkondenskraft med 

nordisk medelel för de två kategorierna El-användning och Uppvärmning. 
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4.1 Åtgärdernas utsläppsreducering ur ett produktions- och 

konsumtionsperspektiv 

I denna del redovisas de beräknade utsläppsreduceringarna (se kapitel 3.2) efter kategori och 

aktivitet. Samtliga åtgärders utsläpp, fördelade efter inhemskt/utländskt bidrag (med min- och 

maxvärden), finns presenterade i Bilaga 2. I denna del redovisas endast data för El-

användning och Uppvärmning beräknat med nordisk medelel. I kapitel 4.2 behandlas 

resultaten från beräkning med marginalel i form av kolkondenskraft och jämförs med 

resultaten med nordisk medelel. Utsläppsreduceringen från kategorierna El-användning och 

Uppvärmning presenteras i kg CO2 och utsläppsreduceringen från övriga kategorier 

presenteras i kg CO2e. När utsläppsreduceringar från El-användning eller Uppvärmning 

summeras med utsläpp från andra kategorier används därför beteckningen CO2/CO2e. Denna 

beteckning används också när utsläppsreduceringar från olika kategorier förekommer i samma 

diagram. 

Den sammanlagda utsläppsreduceringen från aktiviteterna är 5478-6772 kg CO2/CO2e. Av 

dessa utsläpp sker mellan 55,9% och 59,3% (3060-4019 kg CO2/CO2e) inhemskt och mellan 

44,1% och 40,7% (2418-2753 kg CO2/CO2e) i utlandet, beroende på minimalt eller maximalt 

utsläppsscenario. Den sammanlagda utsläppsreduceringen per kategori uppdelad efter 

geografiskt ursprung visas i Figur 7. 
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Figur 7 Total utsläppsreducering inom- respektive utanför Sverige för respektive aktivitet/kategori (blå och röda 

staplar) och andelen inhemska utsläpp inom respektive aktivitet/kategori (grön linje). De kategorier vars 

utsläppsreducering beräknats variera inom ett interval (se kapitel 3.2) presenteras i diagrammet som Max- och Min-

scenarior. 

Att minska det globala resandet (en kategori som består av 2 åtgärder) ger upphov till den 

största utsläppsreduceringen, 2064 kg CO2e, följt av kategorierna Uppvärmning (max-

scenario), 1615 kg CO2, Äta (max-scenario), 978 kg CO2e och Shoppa, 798 kg CO2e. 

Kategorin Resa-Lokalt har den högsta andelen inhemska utsläpp (100%) följt av El-

användning och Uppvärmning (båda 84,8%) medan Resa-Globalt och Shoppa har de lägsta 

andelarna inhemska utsläpp (38,8% respektive 25,1%).  

Dessa resultat liknar de som Stockholms stad (2008) erhöll i sitt projekt ”Konsumera 

smartare” vid mätning av utsläppsminskningen hos ett antal hushåll i Stockholms stad. Deras 

resultat visade att den största minskningen kom från kategorin de kallade ”Rekreation inkl. 

flyg” (391 kg CO2), följt av ”Bostad” (165 kg CO2) och ”Transport” (145 Kg CO2). Åtgärder 

riktade mot att minska utsläpp från flyg och bostad var således de viktigaste också i deras 

resultat, även om de faktiska utsläppsmängderna inte är jämförbara, vilket beror på olika urval 

av aktiviteter och det faktum att i Stockholms stad mättes den faktiska utsläppsreduceringen 

och inte den potentiella reduceringen vilken beräknas i denna rapport. Det faktum att 

kategorin El-användning kräver fler åtgärder för att nå samma utsläppsreducering som andra 
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kategorier överensstämmer med de resultat som Jones och Kammen (Jones & Kammen 2011) 

redovisar för utsläppsminskningar i amerikanska hushåll. 

Utsläppsreduceringen för respektive åtgärd varierar mellan de olika kategorierna och 

aktiviteterna, detta illustreras i Figur 8. Kategorin Resa-Globalt sänker utsläppen mest per 

åtgärd (1032 kg CO2e) följt av Resa-Lokalt (650 kg CO2e), Uppvärmning (max-scenario, 404 

kg CO2), Äta (max-scenario, 326 kg CO2e) och Shoppa (beräknat som genomsnittlig 

utsläppsreducering per bortvalt produktinköp, 160 kg CO2e). Den i särklass minst effektiva 

kategorin är El-användning som endast ger upphov till en reducering av utsläppen på 24 kg 

CO2 per åtgärd. 
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Figur 8 Utsläppsreducering per åtgärd, med undantag för kategorin Shoppa som presenterar utsläppsreducering per 

produkt inom åtgärden. De kategorier vars utsläppsreducering beräknats variera inom ett interval (se kapitel 3.2) 

presenteras i diagrammet som Max- och Min-scenarior. 

Den inbördes ordningen mellan de absoluta utsläppsreduceringarna per åtgärd är jämförbar 

med de resultat Jones och Kammen (2011) presenterar för den potentiella 

utsläppsreduceringen i ett amerikanskt genomsnittshushåll, vars viktigaste åtgärd var ett byte 

av hushållets 2 bilar till mer bränsle-snåla varianter, följt av förändrad diet. Även i studien av 

Dietz et al. (2009) var den åtgärd som gav upphov till störst utsläppsminskning ett byte till 
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bränslesnål bil, följt av andra åtgärder relaterade till transport samt bostadens 

väderbeständighet, uppvärmning och hushållsutrustning. 
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Figur 9 Sammanlagd utsläppsreducering fördelad efter inhemskt och utländskt ursprung, uppdelat i det maximala- 

respektive minimala beräknade utsläppsscenariot. 

Fördelningen av reducerade utsläpp med avseende på inhemskt respektive utländskt ursprung 

presenteras i Figur 9. I max-scenariot (vänstra halvan av diagrammet) reduceras de inhemska 

utsläppen med 4019 kg CO2/CO2e (59,3% av totala minskningen) och de utländska utsläppen 

med 2753 kg CO2/CO2e (40,7% av totala minskningen). I min-scenariot (högra halvan av 

diagrammet) reduceras de inhemska utsläppen med 3060 kg CO2/CO2e (55,9% av totala 

minskningen) och de utländska utsläppen med 2418 kg CO2/CO2e (44,1% av totala 

minskningen). 

En produktionsbaserad utsläppsinventering för en svensk stad (Figur 10), i detta fall liknande 

Stockholms stads modell (se kapitel 2.3.1), inkluderar de två kategorierna El-användning och 

Uppvärmning i aktiviteten Bo, samt de lokala resor som görs inom aktiviteten Resa (resor 

mellan städer och utlandsresor exkluderas). I max-scenariot (till vänster i diagrammet) orsakar 

dessa tre kategorier tillsammans utsläpp på 2602 kg CO2/CO2e av vilka 88,6% (2305 kg 
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CO2/CO2e) sker inhemskt och 11,4% (296 kg CO2/CO2e) utanför landet. I min-scenariot (till 

höger i diagrammet) orsakar dessa tre kategorier tillsammans utsläpp på 1813 kg CO2/CO2e 

av vilka 90,3% (1637 kg CO2/CO2e) sker inhemskt och 9,7% utanför landet (176 kg 

CO2/CO2e). 
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Figur 10 Jämförelse av inkluderade och exkluderade utsläpp i en geografisk inventering av en stad, uppdelat i det 

maximala- respektive minimala beräknade utsläppsscenariot. 

Andelen reducerade utsläpp inom landet är mycket stor i jämförelse med de kategorier som 

inte inkluderats i en geografisk utsläppsinventering för en stad, nämligen Bo-Övrigt, Resa-

Globalt, Äta och Shoppa. Jämfört med dessa är förhållandet mellan inhemska och utländska 

utsläpp det motsatta. I max-scenariot orsakar dessa fyra aktiviteter och kategorier en 

utsläppsminskning på totalt 4170 kg CO2e av vilka 41,1% (1713 kg CO2e) sker inom landet 

och 58,9% (2457 kg CO2e) sker utanför landet. I min-scenariot orsakar dessa fyra aktiviteter 

och kategorier en utsläppsminskning på totalt 3665 kg CO2e varav 38,8% (1424 kg CO2e) 

sker inom landet och 61,2% (2242 kg CO2e) i utlandet (se Figur 10). 

Utsläppsreduceringen i utlandet är totalt 12,7-8,3 gånger större (beroende på max/min-

scenario) för de exkluderade aktiviteterna/kategorierna sett till belopp (2242-2457 kg CO2e 
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respektive 176-296 kg CO2/CO2e), och 0,9-0,7 gånger mindre i fråga om reducerade utsläpp 

inom landet (1424-1713 kg CO2/CO2e respektive 1637-2305 kg CO2e). 

4.2 Jämförelse av marginalel (kolkondens) och nordisk medelel 

Huruvida marginalel i form av kolkondenskraft eller nordisk medelel används vid beräkning 

av utsläppsreduceringen inom de två elströmsberoende kategorierna El-användning och 

Uppvärmning har en mycket stor betydelse för resultatet (se Figur 11). 
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Figur 11 Den sammanlagda utsläppsreduceringen från kategorierna El-användning och Uppvärmning med 

marginalel respektive nordisk medelel, uppdelat i det maximala- respektive minimala beräknade utsläppsscenariot. 

Med marginalel i form av kolkondenskraft (emissionsfaktor 1,0 kg CO2/kWh) är den 

sammanlagda utsläppsreduceringen för de två kategorierna El-användning och Uppvärmning 

inom aktiviteten Bo 30412-41062 kg CO2, varav 4812 kg CO2 är från El-användning och 

25600-36250 kg CO2 från Uppvärmning. Med nordisk medelel (emissionsfaktor 0,070 kg 

CO2/kWh) är den sammanlagda reduceringen från El-användning och Uppvärmning 1163-

1952 kg CO2. Ur detta marginalelsperspektiv är reduceringen av utsläpp från kategorin El-
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användning (4812 kg CO2) ensam större än från de tre aktiviteterna Resa, Äta och Shoppa 

tillsammans (4490 kg CO2e). 

Vid jämförelse av utsläppsreducering per åtgärd mellan marginalel i form av kolkondenskraft 

och nordisk medelel för de två kategorierna El-användning och Uppvärmning är det tydligt att 

åtgärder inom kategorin Uppvärmning är de som påverkas mest dramatiskt av valet av 

emissionsfaktor för elström vid beräkning (se Figur 12). 
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Figur 12 Utsläppsreducering per åtgärd inom de olika kategorierna och aktiviteterna, uppdelat i det maximala- 

respektive minimala beräknade utsläppsscenariot. 

Utsläppsminskningen per åtgärd för kategorin Uppvärmning är 6400-9063 kg CO2 vid 

beräkning med marginalel i form av kolkondenskraft och 207-404 kg CO2 vid beräkning med 

nordisk medelel. Utsläppsminsknigen per åtgärd för kategorin El-användning är 344 kg CO2 

vid beräkning med marginalel i form av kolkondenskraft och 24 kg CO2 vid beräkning med 

nordisk medelel. 



 
35 

5 Diskussion 

Resultaten visar att metoden för att redovisa växthusgasutsläpp påverkar de uppmätta 

utsläppsminskningarna från klimatåtgärder på hushållsnivå kraftigt (Figur 10). Med det urval 

av åtgärder som analyseras i denna rapport reduceras utsläppen i en svensk stad ur ett 

geografiskt avgränsat produktionsperspektiv med 1813-2602 kg CO2/CO2e, vilket exkluderar 

utsläpp på 3665-4170 kg CO2e vilka hade inkluderats om utsläppsmätningen skett ur ett 

konsumtionsperspektiv. Således exkluderas mer än 50% av de potentiella 

utsläppsbesparingarna från dessa åtgärder om utsläppsmätningen sker ur ett traditionellt 

produktionsperspektiv istället för ett konsumtionsperspektiv. Av de exkluderade utsläppen 

sker en mycket stor andel, 58,9%-61,2% i utlandet, och dessa utsläpp hade således inte heller 

inkluderats i utsläppsmätningen om Sverige som land hade använts som systemgräns istället 

för en svensk stad. Det går därmed att konstatera att även om invånarna i staden har en stor 

möjlighet att minska utsläppen inom övriga delar av landet så är möjligheten att reducera 

utsläpp i andra delar av världen minst lika stor. 

Med hela landet som systemgräns istället för en enskild stad (Figur 9) inkluderas 59,3%-

55,9% av utsläppsminskningen från åtgärderna medan 40,7%-44,1% exkluderas eftersom de 

sker i utlandet. Precis som med det geografiska stadsperspektivet (som diskuterades i 

föregående stycke) sker alltså den potentiella utsläppsreducering som landet i stort kan 

åstadkomma (med hjälp av åtgärderna i denna rapport) till stor del i utlandet. 

Resultaten i denna rapport visar att vissa åtgärdskategorier, El-användning i synnerhet, kräver 

att konsumenten utför betydligt fler åtgärder för att nå samma resultat som t.ex. förändrade 

matvanor, resvanor eller shopping-vanor medför (Figur 8), vilket stämmer överens med 

tidigare studier (Jones & Kammen 2011). Detta indikerar att ur ett produktionsperspektiv 

exkluderas åtgärder som relativt sett är mer effektiva att utföra i fråga om den mängd utsläpp 

de reducerar. Det faktum att den absoluta mängden exkluderade utsläpp är betydligt större än 

inkluderade utsläpp när en svensk stad används som systemgräns (Figur 10), trotts betydligt 

fler åtgärder (21 mot 7), är inte speciellt märkvärdigt med tanke på den relativt rena 

energiproduktionen på den nordiska elmarknaden. Att utsläppsminskningen från olika typer 

av åtgärder är beroende av de specifika egenskaperna hos regionen i fråga har också visats av 

Jones och Kammen (2011).  

Åtgärderna inom aktiviteten Bo (kategorierna El-användning, Uppvärmning och Övrigt) är i 

flera fall engångsåtgärder (t.ex. byte till lågenergilampor och installation av energieffektiv 

hushållsutrusning). Andra författare har uppmärksammat detta faktum och resonerat om att 

dessa åtgärder därmed kan betraktas som enklare att utföra eftersom de inte kräver någon 

beteendeförändring hos individen (Jones & Kammen 2011). Resultaten (Figur 8) visar att ett 

uteblivet inköp av en genomsnittlig konsumtionsvara ger upphov till en utsläppsbesparing på 

160 kg, vilket är nästan lika mycket som från 7 åtgärder relaterade till minskad el-användning 

i hushållet. Att endast utföra engångsåtgärder för att minska utsläppen från bostadens el- och 

värmeanvändning, utan tanke på hur livsstil och den personliga konsumtionen påverkar 

utsläppen, kan således innebära att hela utsläppsvinsten från de förstnämnda kategorierna 

enkelt görs ogjord på grund av ett enda ”extra” inköp. När utsläppsmätningar enbart utförs 

produktionsbaserat (geografiskt avgränsat) är risken således att konsumenten invaggas i en 
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falsk känsla av att hon gjort vad hon kunnat för att minska sina utsläpp, fast hon i själva 

verket – på grund av aningen ökad shoppingfrekvens eller andra förändringar i livsstil – ökat 

sina totala utsläpp av växthusgaser. 

Att använda marginalel i form av kolkondenskraft (istället för nordisk medelel) för att 

uppskatta utsläppsreduceringar medför att förhållandet mellan utsläppen från bostad och de 

övriga kategorierna påverkas kraftigt (Figur 11). Med detta perspektiv blir 

utsläppsreduceringen från reducerad el-användning jämförbar med åtgärder för reducerad 

klimatpåverkan från lokalt resande, matkonsumtion och shopping sett per åtgärd. Utsläppen 

från Uppvärmning sett ur ett marginalperspektiv är de som reduceras mest per åtgärd, 6400-

9063 kg CO2, och ger således upphov till mycket större utsläppsreducering än nästkommande 

kategori Resa-Globalt, 1032 kg CO2e/åtgärd (se Figur 8 och Figur 12). Detta understryker att 

hur man väljer att betrakta utsläppsreduceringar från minskad el-användning påverkar 

betydelsen av att utvärdera växthusgasutsläpp ur ett konsumtionsperspektiv.  

Med andra ord, vid antagandet att reducerad el-användning i ett svenskt hushåll reducerar 

utsläppen från den genomsnittliga elektricitet som inhandlas på den nordiska elmarknaden är 

det mycket viktigt att mäta utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv. Detta beror på att 

elproduktionens låga emissionsfaktor bidrar till att utsläppen ur ett produktionsperspektiv blir 

relativt små. Om man däremot anser att reducerad el-användning i hushållet istället påverkar 

utsläppen från kolkraft på marginalen blir följaktligen betydelsen av att mäta utsläppen 

konsumtionsbaserat inte fullt lika stor med tanke på de stora utsläppsminskningar som 

åtgärder för minskad elkonsumtion nu kan medföra på egen hand. Detta betyder dock inte att 

konsumtionsperspektivet är överflödigt i marginalelsfallet eftersom utsläppen från 

konsumtion fortfarande står för en stor andel av utsläppen, men andelen är dock inte alls lika 

stor som i fallet med nordisk medelel.  Att betrakta dessa utsläppsminskningar ur ett 

marginalperspektiv är dock sannolikt missvisande av flera olika anledningar och bör endast 

användas som ett teoretiskt resonemang (se kapitel 2.4). 

5.1 Osäkerheter och förenklingar 

Osäkerheten är stor i de siffror som presenteras i denna rapport på grund av de många 

antaganden om användning och systemgränser som krävs för att uppskatta dessa utsläpp. Det 

faktum att denna rapport sammanställt data från många olika källor, vars egna specifika 

beräkningsmetodik varierat i många olika avseenden, ökar osäkerheten i resultaten ytterligare. 

Det är viktigt att poängera att på grund av det relativt begränsade antalet åtgärder som 

studerats i denna rapport, samt det varierande antalet åtgärder inom respektive område, är det 

inte säkert att denna undersökning är en fullt rättvis representation av de faktiska 

möjligheterna som ett genomsnittligt hushåll har att minska sina växthusgasutsläpp. 

Nedan listas ett antal specifika osäkerhetfaktorer och förenklingar som påverkat de olika 

beräkningsmomenten: 

Metod för beräkning av utsläppsreducering per åtgärd (kapitel 3.1 och 3.2): 

 Vid beräkning av den totala årliga utsläppsreduceringen från olika åtgärder gjorde jag 

i vissa fall – när dessa data saknades hos ursprungskällan - godtyckliga uppskattningar 

om t.ex. det antal tvättar, bad eller diskningar som en genomsnittlig person kunde 
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tänkas utföra per år. Detta medför således en osäkerhet som skulle kunna ha undvikits 

ifall dessa godtyckliga uppskattningar istället skulle ha ersatts med relevant data 

angående genomsnittliga användningsvanor. 

 Vid beräkning av utsläppsreducering från åtgärder som påverkar elkonsumtionen har i 

flera fall ursprungsdata från ett land annat än Sverige konverterats till svenska 

förhållanden med hjälp av de olika ländernas emissionsfaktorer. 

 Problematiken som beskrivits tidigare i rapporten angående valet av princip för 

miljövärdering av el samt emissionsfaktor medför att de beräkningar i denna rapport 

som rör elanvändning måste betraktas med detta i åtanke, särskilt med tanke på hur 

stor påverkan dessa val kan ha för storleken på den beräknade utsläppsreduceringen. 

 Åtgärden ”Byt till fjärrvärme” visade sig vid beräkning kunna ge upphov till en stor 

ökning av utsläppen vid användning av nordisk medelel vid antagandet att 

fjärrvärmenätet som hushållet ansluter sig till har stor andel fossila bränslen. Eftersom 

syftet i denna rapport var att analysera åtgärdsval som minskar hushållets 

växthusgasutsläpp gjorde jag antagandet att hushållet i fråga inte hade gjort valet att 

byta till fjärrvärme om de visste att detta skulle öka deras klimatpåverkan avsevärt (se 

kapitel 3.2.1 för beräkning) och satte således intervallet för utsläppsminskningen till 0-

400 kg CO2 istället för (-4800)-400 kg CO2. 

Fördelning av inhemskt och utländskt utsläppsbidrag inom de olika aktiviteterna 

(kapitel 3.3): 

 Det råder en osäkerhet angående huruvida SCB:s data rörande importerade utsläpp 

från varuproduktion tagit hänsyn till produktionsförhållandena i ursprungsländerna 

eller istället förutsatt att varorna producerats under svenska förhållanden. Om denna 

hänsyn inte tas finns det en risk att utsläppen i utlandet underskattas (SCB 2011b) 

vilket således skulle ha påverkat mina beräkningar i denna rapport på samma vis. 

 De åtgärder vars utsläppsdata baserat sig på utländska förhållanden har i 

beräkningarna i detta avsnitt kombinerats med de svenska data som gäller för 

utsläppsursprung hos varor som konsumeras i Sverige. Detta sker vid fördelning av 

utländska och inhemska utsläppsandelar (kapitel 3.3) och resulterar således i en 

osäkerhet i fråga om hur rättvisande det är att fördela utsläppsminskningar beräknade 

under förhållanden i utlandet enligt den svenska utsläppsstatistiken. 

Gemensamt för alla beräkningsmoment: 

 De data som använts för att uppskatta utsläpp i denna rapport varierar med avseende 

på den geografiska region som använts vid beräkning. Viss data är baserad på svenska 

förhållanden och andra på amerikanska, brittiska etc. I ett idealfall skulle all dessa data 

vara baserade på svenska förhållanden. 

 I beräkningarna har data från olika årtal kombinerats. De flesta av de rapporter som 

använts som dataunderlag i detta arbete är mindre än 10 år gamla. Vid fördelningen av 

utsläppsandelar med avseende på utländskt respektive inhemskt ursprung efter 
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COICOP-klass användes dock data från år 2008 på samtliga åtgärder. Att kombinera 

data från ett tioårsintervall medför en ytterligare osäkerhet i beräkningarna. 

 Det faktum att utsläppen för el-användning beräknades i CO2 (på grund av den valda 

emissionsfaktorn) och övriga utsläpp i CO2e ökar också osäkerheten vid jämförelse av 

dessa utsläpp. På grund av den stora variation som kan förekomma mellan olika källor 

(t.ex. Svensk Energi 2010; Stockholms stad 2009; Elforsk 2009; Elforsk n.d.) och från 

år till år i fråga om emissionsfaktorer för elproduktion är denna osäkerhet troligen 

försumbar i sammanhanget på grund av den mycket större övergripande osäkerhet som 

omger dessa data. 

 Huruvida utsläpp av koldioxid från förnybara källor (biobränsle) inkluderats eller 

exkluderats i de estimerade växthusgasutsläppen har inte tagits någon hänsyn till i 

någon av beräkningarna i denna rapport. 

6 Slutsats 

Resultaten i denna rapport visar att det är viktigt att betrakta växthusgasutsläppen från 

hushållets aktiviteter ur ett konsumtionsperspektiv för att kunna åskådliggöra den fulla 

potentialen hos utsläppsreducerande åtgärder som utförs på hushållsnivå. Att endast betrakta 

växthusgasutsläppen från hushållen i en svensk stad ur ett produktionsperspektiv kan innebära 

att mer än 50% av den utsläppsreducering som kan åstadkommas med hjälp av bättre 

klimatbeteende exkluderas i mätningen och således inte uppmärksammas. 

Att mäta utsläpp av växthusgaser konsumtionsbaserat är av särskild vikt i ett land som 

Sverige på grund av de relativt låga utsläpp som orsakas av den produktion av elström som 

används i landet. Dessa låga utsläpp bidrar nämligen till att de totala utsläppen ur ett 

produktionsperspektiv är relativt låga och åtgärder som görs för att reducera dessa typer av 

utsläpp får följaktligen också de låg effekt, i synnerhet i jämförelse med åtgärder för att 

minska utsläppen från konsumtion. Huruvida utsläpp från elström betraktas ur ett medelel-

perspektiv eller ett marginalperspektiv kan också ha mycket stor påverkan på hur viktig 

reducerad el-användning bedöms vara. 

Konsumtionsperspektiv spelar också en viktig roll för att uppmärksamma hushållen på hur 

stor klimatpåverkan ett enskilt konsumtionsval kan ge upphov till, och sätta detta i relation till 

det ofta betydligt större antal reduceringsåtgärder som måste genomföras i hushållet i fråga 

om elanvändning för att uppnå samma effekt. 
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Bilaga 1 Växthusgasutsläpp från privat konsumtion (COICOP) 

Lista över utsläppen från privat konsumtion i Sverige år 2008. 

 

 

  

Kategori Nr Totalt Inhemsk Utländsk Inhemsk Utländsk Inhemsk Utländsk Inhemsk Utländsk

01.1.1 Bröd och spannmålsprodukter 1172248 554338 617910 47,3 52,7

01.1.2 Kött 2621895 1595274 1026621 60,8 39,2

01.1.3 Fisk och skaldjur 228580 35498 193082 15,5 84,5

01.1.4 Mjölk, ost och ägg 2592601 1713874 878727 66,1 33,9

01.1.5 Oljor och fetter 332472 147671 184801 44,4 55,6

01.1.6 Frukt 1515931 165962 1349968 10,9 89,1 5504790 6826619 44,6 55,4

01.1.7 Grönsaker 1748725 608363 1140362 34,8 65,2

01.1.8 Socker, sylt, honung, choklad och konfekt 914878 366588 548290 40,1 59,9

01.1.9 Salt, kryddor, soppor, såser, homogeniserad barnmat mm. 424955 76130 348825 17,9 82,1

01.2.1 Kaffe, te och kakao 336532 70031 266501 20,8 79,2

01.2.2 Mineralvatten, läsk och juice 442591 171060 271530 38,6 61,4

02.1.1 Sprit 68473 6093 62380 8,9 91,1

02.1.2 Vin 236675 37655 199020 15,9 84,1

02.1.3.1 Starköl 105416 48699 56717 46,2 53,8 175262 435459 28,7 71,3

02.1.3.2 Öl klass I o II 79537 35636 43901 44,8 55,2

02.2 Tobak 120620 47179 73441 39,1 60,9

03.1.1 Material till kläder 14518 2727 11792 18,8 81,2

03.1.2 Kläder 960994 247569 713425 25,8 74,2

03.1.3 Klädaccessoarer, sybehör och garn 53285 12583 40702 23,6 76,4 314690 984721 24,2 75,8

03.1.4 Lagning, hyra och tvätt av kläder 8076 5176 2899 64,1 35,9

03.2.1 Skor 260934 45780 215154 17,5 82,5

03.2.2 Reparation och hyra av skor 1604 855 749 53,3 46,7

04.1.1 Faktisk hyra i hyresrätter, kallhyra 1119140 812349 306792 72,6 27,4

04.1.2 Bostadsrätt, nyttjandevärde kallhyra 660154 479185 180969 72,6 27,4

04.2.1 Småhus, nyttjandevärde kallhyra 1699580 1206806 492774 71,0 29,0

042..2 Fritidshus, nyttjandevärde kallhyra 149525 106172 43353 71,0 29,0

04.3 Varor och tjänster för underhåll av bostaden 138312 50458 87854 36,5 63,5 6220715 1785545 77,7 22,3

04.5.1 Elström 2842936 2411940 430997 84,8 15,2

04.5.2 Gas 19045 5491 13554 28,8 71,2

04.5.3 Flytande bränslen; olja, fotogen och gasol 149896 52962 96934 35,3 64,7

04.5.4 Fasta bränslen; ved, kol, pellets och flis 94319 58899 35419 62,4 37,6

04.5.5 Fjärrvärme 1133352 1036452 96900 91,5 8,5

05.1.1 Möbler, armatur, inredningsartiklar o tablor 587551 133580 453972 22,7 77,3

05.1.2 Mattor, inkl inläggning 36021 8930 27091 24,8 75,2

05.1.3 Möbelreparationer 3090 1647 1443 53,3 46,7

05.2 Hushållstextilier 135851 28946 106905 21,3 78,7

05.3.1 Större hushållsapparater som tilläggsutrustning 75297 12185 63112 16,2 83,8

05.3.2 Mindre elektriska hushållsapparater 46964 7189 39774 15,3 84,7 378419 1142272 24,9 75,1

05.3.3 Reparation av hushållsapparater 929 495 434 53,3 46,7

5.4 Husgeråd 238035 65030 173005 27,3 72,7

05.5.1 Större motordrivna apparater och verktyg 39479 9924 29555 25,1 74,9

05.5.2 Mindre verktyg, trädgårdsutrustn, tillbehör, batterier o lampor 86270 19741 66529 22,9 77,1

05.6.1 Förbrukningsvaror och rengöringsartiklar 206965 47896 159068 23,1 76,9

05.6.2 Hushållstjänster; städning, tvätt o hyra av hushållsutrustning 64240 42857 21383 66,7 33,3

061..1 Läkemedel och vitaminer 225199 40341 184858 17,9 82,1

06.1.2 Andra sjukvårdsprodukter 17762 3947 13815 22,2 77,8

06.1.3 Glasögon,linser, etc 66146 27778 38368 42,0 58,0

Hälsa 06.2.1 Öppen hälso- o sjukvård, patientavgifter 72318 35910 36409 49,7 50,3 170127 334725 33,7 66,3

06.2.2 Tandvård, patientavgifter 90861 45241 45621 49,8 50,2

06.2.3 Sjukgymnast,gchiropraktor, terapeut, mm; patientavgifter 22511 11895 10615 52,8 47,2

06.3 Sluten sjukvård, patientavgifter 10053 5014 5039 49,9 50,1

07.1.1 Bilar 790528 109850 680678 13,9 86,1

07.1.2 Motorcyklar, skotrar, mopeder o motorcross 59970 9515 50455 15,9 84,1

07.1.3 Cyklar 33660 7091 26569 21,1 78,9

07.2.1 Reservdelar och tillbehör 163147 27628 135519 16,9 83,1

07.2.2 Driv- o smörjmedel; bensin, diesel, olja, glykol o k-sprit 1365478 297247 1068230 21,8 78,2

07.2.3 Underhåll och reparation 280884 139701 141183 49,7 50,3

07.2.4.1-4 Diverse avgifter persontransport 0 - - 2415737 3537823 40,6 59,4

07.2.4.5 Bilförmån och bilhyra 344224 240629 103596 69,9 30,1

07.3.1 Järnvägstransporter 149294 99734 49560 66,8 33,2

07.3.2 Vägtransporter; taxi o långväga busstransporter 126414 97170 29244 76,9 23,1

07.3.3 Lufttransporter 1443145 559294 883850 38,8 61,2

07.3.4 Sjötransport 389521 262884 126637 67,5 32,5

07.3.5 Kollektivtrafik 772969 547490 225479 70,8 29,2

07.3.6 Andra transporttjänster; flyttning 34328 17506 16822 51,0 49,0

08.1.1 Posttjänster 32864 17340 15524 52,8 47,2

Kommunikation 08.1.2 Teleutrustning 25403 5421 19983 21,3 78,7 185682 253378 42,3 57,7

08.1.3 Teletjänster; fast, mobil och internet 380793 162921 217872 42,8 57,2

Andel (%) Andel (%)

Hushåll, vatten, 

elektricitet och 

andra bränslen

Transport

Totalt för sektorn (ton)

Mat och icke-

alkoholhaltiga 

drycker

Alkohol, tobak 

och narkotika

Kläder och skor

Utsläpp (ton)

Möbler, 

hushålls-

utrustning 

och 

hushållsservice

COICOP-klass
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Källa: Data från SCB (SCB 2011c) och FN (2013). 

09.1.1 Utrust för att ta emot, spela in o återge ljud/bild; tv, rado mm 126473 23664 102809 18,7 81,3

09.1.2 Kameror, övrig fotoutrustning och optiska instrument 29828 5907 23921 19,8 80,2

09.1.3 It-utrustning; pc, skrivare, tillbehör o kalkylatorer, skrivmask 127579 25550 102030 20,0 80,0

09.1.4 Film, cd, kasetter; inspelade och oinspelade 85562 28128 57434 32,9 67,1

09.1.5 Reparation av audiovisuell, foto- och, It-utrustning 5218 2760 2458 52,9 47,1

09.2.1 Större varaktigafritidsvaror; husvagnar, båtar o sportutrustning 189795 60945 128850 32,1 67,9

09.2.2 Musikinstrument och utrustning öfr inomhusaktiviteter 18636 4769 13868 25,6 74,4

09.2.3 Reparation och underhåll av större fritidsvaror 53547 33452 20094 62,5 37,5

09.3.1 Leksaker, spel, juldekorationer, fyrverkeriutrustning o hobbyartiklar 147972 40354 107618 27,3 72,7

09.3.2 Sport-, fiske- och campingutrustning mm 116942 26022 90920 22,3 77,7

09.33 Blommor, trädgårdsväxter, julgranar, jord, gödning o krukor 949843 331512 618331 34,9 65,1 1893522 2316398 45,0 55,0

09.3.4 Husdjur, djurmat o djurutrustning 419115 251999 167116 60,1 39,9

09.3.5 Vererinärs- och andra tjänster för djur; djurpensionat etc 56787 45199 11588 79,6 20,4

09.4.1 Sport- och rekreationstjänster; hyra av utrustning, deltagaravgifter 281664 193507 88157 68,7 31,3

09.4.2 Kulturella tjänster; bio, museer, tv-avgifter, foto- och framkallning 364139 232584 131555 63,9 36,1

09.4.3 Spel; nettot av satsade belopp minus utbetalda vinster 190242 135565 54677 71,3 28,7

09.5.1 Böcker inkl läroböcker, exkl frimärksalbum 71347 32637 38710 45,7 54,3

09.5.2 Tidningar och tidskrifter 155059 65141 89918 42,0 58,0

09.5.3 Övriga trycksaker 21693 9519 12174 43,9 56,1

09.5.4 Skrivmaterial 22465 7165 15300 31,9 68,1

09.6 Paketresor 776015 337145 438871 43,4 56,6

Utbildning 10 Utbildning, fritidshemsavgifter 28182 17576 10606 62,4 37,6 17576 10606 62,4 37,6

11.1 Restauranger, caféer, andra matserveringar, kiosker och automater 1550203 836338 713865 54,0 46,0

11.2 Hotell- och annan övernattningsservice 268131 144668 123463 54,0 46,0

12.1.1 Hår- och skönhetsvård 177130 104214 72915 58,8 41,2

12.1.2 Elektriska apparater för personlig omvårdnad 13464 1404 12060 10,4 89,6

12.1.3 Andra varor för kropps- och skönhetsvård 321475 78748 242726 24,5 75,5

12.3.1 Smycken och ur inkl reparationer 76057 25327 50730 33,3 66,7

12.3.2 Andra personl varor, tex väskor, barnvagnar, -stolar o div accesoasrer 78970 14237 64733 18,0 82,0

12.4.01 Barnomsorg 3908 2613 1295 66,9 33,1 502544 644126 43,8 56,2

12.4.02 Äldreomsorg 30822 21052 9770 68,3 31,7

12.4.03 Personlig assistent 29985 20054 9931 66,9 33,1

12.4.04 Individomsorg 2662 1780 882 66,9 33,1

12.5 Försäkringstjänster 100816 62619 38197 62,1 37,9

12.6 Finansiella tjänster 233261 126827 106435 54,4 45,6

12.7 Diverse övriga tjänster; begravning, avgifter för intyg o service 78120 43668 34451 55,9 44,1

Direkta 11226771 11226771 0 100,0 0,0

Summa indirekta 37912098 18784371 19127727 49,5 50,5

Summa total 49138869 30011142 19127727 61,1 38,9

981006 837329 54,0 46,0

Diverse varor

 och tjänster

Fritidsaktivieter

 och kultur

Restaturanger

 och hotell
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Bilaga 2 Utsläppsminskning per åtgärd fördelad geografiskt 

Tabell över de utsläppsreducerande åtgärdernas utsläppsmängder. 

 

Nr Namn Inhemsk Utländsk

Använd lock på kastrullen vid matlagning. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Använd vattenkokare. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Ha rätt temperatur i kyl och frys. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Diska i diskhon istället fö runder rinnande vatten. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Installera snålspolande munstycke. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Stänga av duschen när du schamponerar och tvålar in dig. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Duscha istället för att bada. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Byt ut gamla hushållsapparater. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Byt ut gammal hemelektronik. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Undvik stand-by läge och stäng av hemelektronik fullständigt. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Använd lysdiodlampor och lågenergilampor. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Släck lamporna i tomma rum. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Tvätta lätt smutsad tvätt i 40°C istället för i 60˚C. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Lufttorka tvätten istället för att använda torktumlare/torkskåp. 04.5.1 Elström 84,8 15,2

Totalt (avrundat till heltal) 286 84,8% 51 15,2%

Min Max Min Max Min Max Min Max

Sänk värmen i bostaden. 700 1400 49 98 04.5.1 Elström 84,8 15,2 41,6 83,1 7,4 14,9

Isolera vinden. 1100 2100 77 154 04.5.1 Elström 84,8 15,2 65,3 130,7 11,7 23,3

Installera luftvärmepump. 10000 13750 700 962,5 04.5.1 Elström 84,8 15,2 593,9 816,6 106,1 145,9

Byt till fjärrvärme.* 13800 19000 0 400 04.5.1 Elström 84,8 15,2 0,0 339,2 0,0 60,8

Totalt (avrundat till heltal) 25600 36250 826 1615 701 1370 125 245

84,8% 84,8% 15,2% 15,2%

Min Max Min Max Min Max Min Max

Totalt för kategorierna El-användning och Uppvärmning 30412 41062 1163 1952 987 1655 176 296

(avrundat till heltal) 84,8% 84,8% 15,2% 15,2%

Använd e-post. 08.1.1 Posttjänster 52,8 47,2

Säg nej till direktreklam. 08.1.1 Posttjänster 52,8 47,2

Källsortera och återvinn mera.  (Summa indirekta) 49,5 50,5

Totalt (avrundat till heltal) 167 50,4% 164 49,6%

Min Max Min Max Min Max Min Max

30743 41393 1494 2282 1153 1822 341 460

77,2% 79,8% 22,8% 20,2%

Ta bussen istället för bilen till jobbet eller byt till miljöbil. (Direktutsläpp) 100,0 0,0

Totalt (avrundat till heltal) 650,0 100% 0,0 0%

Ta tåget inom Sverige istället för flyget. 07.3.3 Lufttransporter 38,8 61,2

Res mindre med flyg på semestern. 07.3.3 Lufttransporter 38,8 61,2

Totalt (avrundat till heltal) 800 38,8% 1264 61,2%

Totalt för aktiviteten Resa (avrundat till heltal) 1450 53,4% 1264 46,6%

Min Max Min Max

Minska matsvinnet. 01.1-2 Mat och dryck 44,6 55,4 62,4 89,2 77,6 110,8

Ät mindre kött och mer vegetariskt. 01.1.2 Kött 60,8 39,2 172,1 414,0 110,9 267,0

Köp närproducerat och efter säsong. 01.1-2 Mat och dryck 44,6 55,4 22,3 43,3 27,7 53,7

Totalt för aktiviteten Äta (avrundat till heltal) 257 547 216 431

54,3% 55,9% 45,7% 44,1%

Köp hållbara varor eller begagnat för att reducera antalet inköp:

Mobiltelefon 08.1.2 Teleutrustning 21,3 78,7

Dator 09.1.3 It-utrustning mm. 20,0 80,0

Jeans 03.1.2 Kläder 25,8 74,2

Skor 03.2.1 Skor 17,5 82,5

Halsband 12.3.1 Smycken mm. 33,3 66,7

Totalt för aktiviteten Shoppa (avrundat till heltal) 200 25,1% 597 74,9%

Min Max Min Max Min Max Min Max

Totalt alla aktiviteter: 34728 45883 5478 6772 3060 4019 2418 2753
(avrundat till heltal) 55,9% 59,3% 44,1% 40,7%

Min Max Min Max Min Max Min Max

31062 41712 1813 2602 1637 2305 176 296

90,3% 88,6% 9,7% 11,4%

1424 1713 2242 2457

38,8% 41,1% 61,2% 58,9%

0,9 0,7 12,7 8,3

*åtgärden "Byt till fjärrvärme" resulterade i en utsläppsökning på 4800 kg med nordisk medelel men sattes till 0 för att förenkla beräkningarna, se kap 5.1 för mer utförligt resonemang.

Nordisk medelelMarginalel (kolk.)
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Skillnad mellan "inkluderade kategorier" och "exkluderade kategorier" (ggr):

Min Max

Inkluderade kategorier: El-användning (Bo) + Uppvärmning (Bo) + Lokalt (Resa):

Exkluderade kategorier: Övrigt (Bo), Globalt (Resa), Äta, Shoppa: 3665 4170


