
Hur stora är våra CO2-utsläpp?
Redovisningen bygger på siffror från narturvårdsverket. De är beräknade på konsumtion i 
Sverige. Statistiken omfattar utsläpp från svenska företag och personer som skett både 
utanför och innanför Sveriges gränser. Även internationella transporter ingår som en skat-
tning av de utsläpp som svenska företag och personer orsakar utomlands. Till detta 
kommer utsläpp från företag utanför Sverige. I utsläppen räknas således en produkts alla 
utsläpp, som skett i alla tidigare led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp 
sker. Utsläppen mäts i miljoner ton CO2-ekvivalenter. 

Vi kan först se ett översiktligt diagram över de totala utsläppen(fig 1).   

Samma utsläpp beskrivs över tid i tabell 1. 

Vi ser att transporter är hushållens största utsläppskälla. Vi ser också att de legat tämli-
gen konstant under de åtta redovisade åren. Det fanns en liten topp 2010, men jag vet 
inte vad den kan bero på. De offentliga utsläppen är också tämligen konstanta, de varier-
ar inte speciellt mycket och man ser ingen trend. För livsmedel ser man däremot en sti-
gande trend, som dock verkar plana ut efter 2012. Det kan bero på att vi äter mer klimat-
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Fig 1. Totala utsläpp i Sverige

Art 2008 2010 2012 2014 2016
Offentlig	konsum/on	och	investeringar 40,25 37,21 37,42 36,05 38,15
Transport	-	hushållens	konsum/on 22,72 26,36 22,21 20,6 21,02
Livsmedel	-	hushållens	konsum/on 14,96 15,04 20,4 19,78 19,63
Boende	-	hushållens	konsum/on 12,25 12,37 14,47 12,12 11,29
Övrigt	-	hushållens	konsum/on 9,01 8,97 9,51 9,01 8,84
Kläder,	Skor	-	hushållens	konsum/on 2,86 2,74 2,24 2,02 2,18

Totalt 102,04 102,69 106,25 99,57 101,1

Tabell 1. Utsläpp från total slutlig användning



vänligt. Övriga utsläpp är tämligen konstanta så man får dessvärre konstatera att den så 
viktiga minskningen av utsläppen ännu inte kommit igång och att därmed chansen att nå 
1,5° målet har minskat. 

Vi ska nu fördela utsläppen på ett lite annorlunda sätt: 

Här är värdena angivna i tusental ton CO2-ekvivalenter. För att jämföras med tabell 1 ska 
de alltså divideras med 1000. Tabellen sträcker sig också över nästan 30 år. Vi ser här ett 
antal tydliga trender: 

• Utrikes transporter har tredubblats och de senaste två åren har den tagit ett rejält 
skutt. Vi ska senare analysera detta och se varifrån ökningen kommer. 

• Produktanvändningen har även den tredubblats, även om volymen bara är en sjät-
tedel.  

• Utsläppen från avfallet har minskat till en tredjedel och utsläppen från uppvärmning 
är ungefär 1/10 av de från 1990.  

• De stora utsläppen är dock industrin och de inhemska transporterna. Man kan skön-
ja en liten nergång (se diagram nedan) 
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Slag 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Utrikes	transporter 3617 5013 6799 8706 8954 8376 10632
Produktanvändning	(inkl.	lös-
ningsmedel) 565 633 1339 1761 1739 1686 1694

Avfall 3742 3562 3222 2673 1924 1400 1253
Arbetsmaskiner 3166 3402 3373 3709 3702 3513 3351
Egen	uppvärmning	av	bostäder	
och	lokaler 9302 7925 6468 3357 1859 1063 969

El	och	Uärrvärme 6484 7574 4957 5952 8663 4581 4413
Jordbruk 7658 7912 7774 7052 6820 6860 7187
Inrikes	transporter 19674 19969 19867 20998 20296 17857 16590
Industri 20711 22309 21482 21084 19278 16499 17203
Markanvändning,	förändrad	mar-
kanvändning	och	skogsbruk −34396 −31125 −36595 −31451 −43947 −45455 −43727

Totalt	(exklusive	LULUCF	och	
bunker) 71304 73287 68483 66587 64282 53461 52660

Tabell 2. Utsläppen fördelade per område
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• Markanvändning är den koldioxid som upptas av växande gröda, speciellt träd. Vi 
ser att den har ökat en hel del de senare åren även om den planat ut efter 2010. 

Ser vi specifik på industriutsläppen ser de ut som i tabell 3: 

Vi ser att livsmedel-, metall-, kemi-, papper- och övrigt har minskat sina utsläpp, för 
livsmedelsindustrin med ⅔. Mineralindustrin är stort sett oförändrad medan raffinaderier 
och järn- och stålindustrin har ökat. De är dessutom de som har de största utsläppen. Ut-
släppen härrör i huvudsak från förbränning av industriella restgaser från koksverk samt 
järn- och stålproduktionsprocessers användning av koks som reduktionsmedel i masug-
nar i järn- och stålindustrin, kalcinering av kalksten och dolomit för cementproduktion i 
mineralindustri samt förbränning av industriella restgaser i raffinaderier och diffusa ut-
släpp vid raffinaderier (exempelvis utsläpp från vätgasproduktion samt läckage från 
rörledningar). Som konsument kan man undvika ökning genom att  så långt möjligt inte 
använda stål, bygga hus av trä och köra på fossilfritt bränsle. 

Ser vi transporternas utsläpp så visas de i tabell 4. 

Man förvånas över de stora utsläppen för sjöfarten men det beror på att svenska aktörer 
har vunnit marknadsandelar på bunkringsmarknaden dels genom att de var tidigt ute 
med att kunna erbjuda låg-svavlehaltigt bränsle och dels för att ett stort konkurrerande 
danskt företag gick i konkurs år 2014. Produktionen av restolja (eldningsolja 2-5) har ökat 
på grund av större efterfråga på låg-svavelhaltigt bränsle där restolja sedan sålts som bil-
ligare hög-svavelhaltigt bränsle. Hur mycket rederierna väljer att bunkra i Sverige har 
också att göra med hur bränslepriset i Sverige förhåller sig jämfört med andra länder och 
fartygets rutter i övrigt. 
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Industri 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Livsmedelsindustri 956 947 817 610 489 391 341
Metallindustri	(exkl.	järn-	och	
stål) 1356 1280 1138 1183 804 737 790

Kemiindustri 2045 2076 2151 1962 1721 1248 1341
Övrig	(gruvindustri,	trävaruhandel	
m.m.) 2583 2501 1995 1562 1553 1297 1466

Pappers-	och	massaindustri	samt	
tryckerier 2348 3507 2749 2313 1600 878 929

Raffinaderier	samt	distribu/on	av	
olja	och	gas 2157 2286 2455 2611 3038 2930 2860

Mineralindustri	(exkl.	metaller) 3500 3202 3539 3541 3311 3222 3203
Järn-	och	stålindustri 5766 6511 6638 7303 6762 5796 6272
Totalt 20711 22309 21482 21084 19278 16499 17203

Tabell 3 Utsläppen fördelade på industri

Art 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2017
Interna/onellt	flyg 1354 1458 1955 1964 2140 2199 2791
Interna/onell	sjöfart 2263 3555 4844 6742 6815 6177 7841
Totalt 3617 5013 6799 8706 8954 8376 10632

Tabell 4. Utsläpp från transporter



För luftfarten gäller att den ger lika mycket utsläpp som hela personbilstrafiken i Sverige. I 
Sverige flyger vi mer än fem gånger så mycket som det globala genomsnittet. I diagram-
met nedan ser vi hur flygets utsläpp ändrats sedan 1990. 

Måttenheten är här miljoner ton CO2-ekvivalenter. Jämför vi med tabell 1 ser vi att flyget 
står för ca 10% av de totala utsläppen i Sverige. Flygresor är för många den största källan 
till utsläpp. Den svenska befolkningen flyger i genomsnitt utomlands en gång per år, vilket 
är dubbel så ofta jämfört med nittiotalet, och fem gånger mer än det globala genomsnit-
tet. Att resa mer sällan och vara borta längre när man väl reser är ett sätt att minska sin 
klimatpåverkan. Att välja tåget eller resa kollektivt är alltid bättre jämfört med en fos-
sildriven bil. En medelstor bil släpper ut i snitt nästan 2 kg växthusgaser per mil.  

Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp motsvarar i genomsnitt 10 ton per person, vilket 
är avsevärt högre än det globala genomsnittet. Konsumtionen av vissa livsmedel, såsom 
importerat rött kött, har också stor betydelse för att klimatpåverkan till följd av svensk kon-
sumtion. I genomsnitt orsakar konsumtionen av livsmedel cirka två ton per person i 
Sverige. 
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Fig 2  Klimatpåverkan från svenska flygresor
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