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Introduktion

Konsumtionskompassen (version 1.0) är ett Excelbaserat verktyg med tillhörande 
interaktiva kartor som ger en unik förståelse för variationer i hushållens klimatfotavtryck 
på postnummernivå och inom olika konsumtionsområden. Med hjälp av detta verktyg 
får Sveriges kommuner nya möjligheter att identifiera konsumtionsområden där det 
finns behov av riktade styrmedel och åtgärder, anpassade efter skillnaderna i hushållens 
konsumtionsmönster för bättre effekt. 

Konsumtionskompassen ger oss förståelse för vilka konsumtionskategorier som utgör 
så kallade hotspots och ger en bra utgångspunkt för viktiga diskussioner om varför 
konsumtionsmönstren ser ut som de gör samt vilka förändringar som samhällets aktörer 
med gemensamma krafter bör verka för att få till stånd.

Nyckelbudskap 
• Svenska kommuner har en viktig roll att spela i omställningen till ett klimatneutralt 

och hållbart samhälle genom att indirekt och direkt främja och skapa incitament för 
hållbara konsumtionsmönster.

• Konsumtionskompassen är ett Excelbaserat verktyg med interaktiva kartor som har 
utvecklats för att skapa förståelse för hushållens klimatpåverkan från konsumtion på 
kommun- och postnummernivå. 

• En analys av svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp visar på stora skillnader i 
klimatpåverkan från konsumtion mellan hushållen, från omkring 3,5 ton (CO

2
e) per 

person och år i mer resurssvaga områden till närmare 18 ton (CO
2
e) per person och år i 

de mer resursstarka (totalt).

• Verktyget bidrar till att konkretisera den omställning vi står inför. Genom att skapa 
förståelse för variationerna i hushållens klimatfotavtryck på postnummernivå 
och inom olika konsumtionsområden, ges Sveriges kommuner nya möjligheter att 
anpassa och formulera riktade styrmedel och åtgärder efter skillnaderna i hushållens 
konsumtionsmönster. 

• Konsumtionskompassen resultat har möjlighet att bidra till viktiga diskussioner 
om den samlade klimatpåverkan som våra livsstilar ger upphov, vad variationerna 
i hushållens konsumtionsmönster beror på, samt vilka förändringar i dessa som 
samhällets aktörer med gemensamma krafter kan verka för att åstadkomma.
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Resultat

• Kommunernas genomsnittliga klimatfotavtryck ligger på ungefär samma nivå, men det 
finns stora variationer inom kommunerna, på postnummernivå.

• Postnummer med höga inkomster har något högre genomsnittligt klimatfotavtryck 
från konsumtion än genomsnittet. 

• Även om kommunernas genomsnittliga klimatfotavtryck ligger på ungefär samma 
nivåer skiljer sig sammansättningen av vilka konsumtionskategorier som bidrar till 
mest klimatpåverkan mellan kommunerna.

• Kommuner i urbana områden har högre genomsnittligt klimatfotavtryck. Något som 
bland annat påverkas av att invånare i dessa områden flyger mer, medan invånare i 
kommuner med stor andel landsbygd använder mer bil. 

• I kommuner i norra delarna av Sverige använder invånarna mer energi för 
uppvärmning.

Konsumtionens globala klimatpåverkan

Ohållbara konsumtionsmönster är en av de främsta drivkrafterna bakom de 
fortsatt höga globala utsläppsnivåerna av växthusgaser (IPCC 2022). Att möta 
denna hållbarhetsutmaning kommer att kräva en fundamental omvandling av våra 
samhällen (se t.ex. Linnér and Wibeck 2020) och stora förändringar av våra nuvarande 
konsumtionsmönster (Köhler et al. 2019). I den senaste IPCC-rapporten talas det för 
första gången om att förändrade konsumtionsmönster och livsstilar kommer att bli 
avgörande för att få till stånd de kraftiga utsläppsminskningar som behövs för att lyckas 
vända utsläppskurvan nedåt (IPCC 2022). 

Den största potentialen att genom beteendeförändringar nå snabba utsläppsminskningar 
finns enligt IPCC bland de mest välutvecklade länderna (IPCC 2022) där 
överkonsumtionen är störst. De officiella siffrorna för Sveriges konsumtionsbaserade 
utsläpp låg på 9 ton koldioxidekvivalenter (CO

2
e) per person 2019 (Naturvårdsverket 

2021a). Det kan jämföras med de utsläpp som genereras inom Sveriges gränser 
(så kallade territoriella utsläpp) som samma år låg på 5 ton CO

2
e per person 

(Naturvårdsverket 2021b). För att lyckas minska de globala utsläppen är det viktigt att vi 
förstår vad det är som driver på de globala utsläppen. I det avseendet är det viktigt att 
Sverige tar ansvar även för sina konsumtionsrelaterade utsläpp och inför styrmedel och 
åtgärder för att minska dessa. Sverige utreder nu också som ett av de första länderna i 
världen möjligheten att införa ett mål för Sveriges samlade konsumtionsbaserade utsläpp 
på nationell nivå (Statens Offentliga Utredningar 2022). 

Sveriges kommuner tillämpar många av de styrmedel och åtgärder som fastställts 
på nationell nivå (Kuhlman and Farrington 2010; Purvis et al. 2019). De har en viktig 
roll att spela genom att indirekt och direkt främja och skapa incitament för hållbara 
konsumtionsmönster och beteenden på lokal nivå, såväl i kommunernas egen verksamhet 
som bland hushållen och andra aktörer. Många svenska kommuner arbetar redan idag 
aktivt för att minska klimatpåverkan från konsumtion, men saknar verktyg för att i 
detalj analysera lokala konsumtionsmönster och följa upp arbetet (Axelsson et al. 2019; 
Länsstyrelsen 2015).
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Konsumtionskompassen – ett verktyg som ökar vår 
förståelse för hur hållbara konsumtionsmönster kan nås
SEI har arbetat i många år med att förstå konsumtionens klimatpåverkan samt olika 
aktörers ansvar och möjligheter att förändra konsumtionsmönstren av varor och tjänster. 
I april 2022 lanserade SEI Konsumtionskompassen som uppskattar klimatpåverkan 
från konsumtion (ofta benämnt klimatfotavtryck eller fotavtryck) för Sveriges alla 

kommuner ner på postnummernivå. Verktyget uppskattar direkta 
och indirekta utsläpp från hushållens konsumtion för över 110 olika 
konsumtionskategorier som till exempel transporter, livsmedel och 
boende. Med direkta utsläpp avses till exempel bilens utsläpp under 
körning medan indirekta utsläpp även beräknar den klimatpåverkan 
som uppstår under produktionen av samma bil och längs med hela 
leverantörskedjan. Majoriteten av de indirekta utsläppen har genererats 
någon annanstans i världen och kan sägas importeras till Sverige för 
att tillgodose svenskarnas behov. 

Målsättningen med Konsumtionskompassen är att:

• Stödja övergången till ett hållbart samhälle genom att skapa 
bättre underlag för styrmedel och åtgärder som adresserar hållbar 
konsumtion och som är anpassade till lokala konsumtionsmönster. 

• Stödja kommunernas strategiska arbete för att minska 
klimatpåverkan från konsumtion på lokal nivå.

• Bygga kapacitet bland beslutsfattare på olika nivåer för att skapa 
förståelse för hur konsumtionsbaserade utsläpp kan adresseras 
genom riktade styrmedel och åtgärder.

Arbetet med att utveckla Konsumtionskompassen har genomförts 
av SEI i samarbete med Umeå kommun och Kalmar kommun samt 
företaget InsightOne. Arbetet har finansierats av Formas. Version 1.0 
finns tillgänglig via SEI:s webbsida: https://www.sei.org/projects-and-
tools/tools/konsumtionskompassen/

I denna sammanfattning beskriver vi hur Konsumtionskompassen 
är tänkt att användas, presenterar exempel på resultat samt ger en 
introduktion till metoden bakom verktyget.

Svenska hushållens klimatpåverkan från 
konsumtion
En jämförelse mellan samtliga kommuner i Sverige med data från 
Konsumtionskompassen visar att hushållens totala utsläpp per person 
ligger på ungefär samma nivå i de flesta kommuner med 6,3 ton CO

2
e 

per person och år i genomsnitt (exklusive utsläpp från offentlig sektor 
och investeringar). Se Figur 1. 

Som framgår av Tabell 1 är transporter den konsumtionskategori som 
genererar mest utsläpp per person, följt av livsmedel och därefter 
konsumtion som relaterar till hushållens boende och konsumtion av 
möbler och liknande. 

Figur 1. Klimatpåverkan (CO
2
e) från hushållens totala konsumtion  

i Sveriges kommuner (2019).SEI:s Konsumtionskompass
Totala utsläpp per person, år och kommun 
6,272.4 kg CO2e = Totala utsläpp per person i genomsnitt
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SEI:s Konsumtionskompass
Totala utsläpp per person och kommun (Sverige)
6,272.4 kg CO�e = Totala utsläpp per person i genomsnitt
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Det är viktigt att komma ihåg att det inte nödvändigtvis är de produkter 
som genererar högst klimatpåverkan per kilo producerad enhet som 
bidrar till högst klimatpåverkan totalt sett. Det kan också vara produkter 
som svenskarna konsumerar mycket av och vars sammanlagda 
klimatpåverkan leder till stora utsläpp. Till exempel genererar svenskarnas 
konsumtion av frukt och grönsaker ungefär lika stora klimatutsläpp som 
av kött (per år/vecka). Det beror ju inte på att de förstnämnda har lika stor 
klimatpåverkan per producerat kilo som kött utan på att vi i genomsnitt 
äter mer av dessa totalt sett.

Klimatpåverkan från konsumtion på postnummernivå

Konsumtionskompassen presenterar detaljerade uppskattningar 
för Sveriges alla postnummerområden för över 110 olika 
konsumtionskategorier. Postnummer med 20 eller färre invånare är dock 
exkluderade av hänsyn till personlig integritet. Verktyget har även en 
funktion som listar de fem postnummer som har högst respektive lägst 
utsläpp per person inom de övergripande konsumtionskategorierna. Som 
illustreras i Tabell 2 framgår det tydligt att fotavtrycken kan skilja sig 
markant mellan olika postnummer inom en och samma kommun.

Tittar vi på Sverige som helhet framkommer än större skillnader från 
omkring 3,5 ton (CO

2
e) per person och år i mer resurssvaga områden 

till närmare 18 ton (CO
2
e) per person och år i de mer resursstarka (totalt 

och exklusive klimatpåverkan från offentlig sektor och investeringar). 
Genom att skapa förståelse för variationerna i hushållens klimatfotavtryck 
på postnummernivå och inom olika konsumtionsområden ges Sveriges 
kommuner nya möjligheter att anpassa och formulera riktade styrmedel 
och åtgärder efter skillnaderna i hushållens konsumtionsmönster. 
Konsumtionskompassen har härigenom också bättre möjlighet att 
bidra till viktiga diskussioner om varför konsumtionsmönstren ser ut 
som de gör och varför de skiljer sig åt, samt vilka förändringar i dessa 
som samhällets aktörer med gemensamma krafter kan verka för att 
åstadkomma. Skillnader i hushållens konsumtionsmönster kan också 
jämföras med hjälp av Konsumtionskompassens kartfunktion, se 
Figur 2. Här framträder skillnaderna mellan olika postnummer och 
konsumtionskategorier tydligt. 

Konsumtionskompassen har vidare en funktion genom vilken 
användaren kan få förslag på vad som vore klimatsmarta förändringar av 
livsstilar och beteenden. För livsmedel listas till exempel en rad åtgärder 
som handlar om allt från ”Byt ut köttet”, ”Minska matsvinnet” till ”Ät mat 
som är i säsong”. För många konsumtionsområden har kommunerna inte 
någon direkt rådighet att förändra hushållens konsumtionsbeteenden 
men det finns samtidigt mycket kommunerna kan göra för att stimulera 
hushållen att konsumera mer hållbart. Genom att öka förståelsen 
för vad som kan vara klimatsmarta beteendeförändringar vill 
Konsumtionskompassen stimulera till reflektion och diskussion om vilka 
styrmedel och åtgärder kommunen har möjlighet att genomföra, så som 
till exempel informationskampanjer, rådgivning, eller arbeta för att främja 
hållbar konsumtion genom översiktsplaneringen. 

Konsumtionskategorier Ton CO
2
e /

person/år
Andel av 

utsläppen

Transporter 2,57 42%

Bil 1,02 40%

Flyg 1,02 39%

Kollektivtrafik 0,10 4%

Övrigta 0,44 17%

Livsmedel inkl. restaurang 1,50 24%

Boende och möbler 1,15 18%

Kultur, sport och fritidb 0,43 6%

Övrigtc 0,37 6%

Kläder och skor 0,25 3%

Totalt 6,27 100%

Tabell 1. Svenska hushållens klimatfotavtryck (2019) i genomsnitt 
enligt SEI:s Konsumtionskompass. Till detta tillkommer utsläpp från 
offentlig sektor och investeringar, något som Naturvårdsverket 
(2021) uppskattar till ca 3,7 ton CO

2
e per person och år. 

a. Inkl. fordonsunderhåll, parkering, båt, tåg m.m.  
b. Inkluderar trädgård, husdjur, paketresor med mera.  
c. Inkluderar till exempel telefontjänster, försäkringar, finansiella 
tjänster, personlig omvårdnad, smycken och diverse andra tjänster som 
frisör och tandläkare.

Tabell 2. Beräkningar från Konsumtionskompassen. Illustration 
av hur fotavtrycken kan skilja sig inom en och samma kommun 
med exempel från två konsumtionskategorier i Stockholms 
kommun (2019). Tabellen visar fotavtrycken i de fem 
postnummer som har högst respektive lägst klimatpåverkan  
(kg CO

2
e/person och år).

Livsmedel och  
alkoholfria drycker Transporter och fordon

Postnummer
Befolkning 

(antal)

kgCO
2
e/

person
Postnummer

Befolkning 

(antal)

kgCO
2
e/

person

16752 611 1872 11523 1316 11159

11739 1004 1871 11456 906 10451

11225 817 1859 16771 1559 9718

12630 383 1843 11145 253 7636

11164 237 1835 16763 801 6986

16374 2673 853 16373 2399 1264

16370 3108 835 11417 1189 1236

16373 2399 826 16364 2935 1229

16368 2836 790 11415 861 1061

16371 2886 786 11416 756 887
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Klimatpåverkan från konsumtion starkt kopplad till 
hushållens inkomstnivåer 
Förutom att jämföra klimatfotavtrycken mellan hushållen på postnummernivå, kan 
Konsumtionskompassen användas för jämförelser mellan kommuner, med genomsnittet 
för länen samt mellan kommungrupper i enlighet med Sveriges kommuner och regioners 
(SKR) kommungruppsklassificering (2017), samt med Sverige i genomsnitt. 

Klimatfotavtrycken ligger på ungefär samma nivå (i genomsnitt) i de flesta kommunerna. 
Några konsumtionskategorier visar dock på stora skillnader, framför allt flygresor och 
energianvändning. Flygresandet är betydligt högre i de större städerna samt i kommuner 
med högre genomsnittliga inkomster. Klimatpåverkan kopplat till energianvändningen 
uppvisar också stora skillnader, här finns dock inte någon stark koppling till 
inkomstnivåer utan det är tydligt att energianvändningen påverkas av andra faktorer, till 
exempel att kommunen ligger i norra Sverige med större behov av uppvärmning. 

De största städerna (grupp A1) har i genomsnitt ett högre klimatfotavtryck än andra 
kommungrupper, följt av landsbygdskommuner med turistnäring (grupp C9) och därefter 
kommuner på pendelavstånd från de största städerna (B1). Kommungrupp C7 är den 
grupp som uppvisar lägst klimatfotavtryck totalt sett. Se Figur 3. 

Även om de genomsnittliga klimatfotavtrycken ligger på ungefär samma nivåer skiljer 
sig sammansättningen av konsumtionskategorierna åt. Av Figur 3 framgår återigen 
att flygresor är den kategori som visar störst skillnad mellan kommuner i olika 
kommungrupper – hushållen i urbana områden flyger mer. Bilresor visar dock en omvänd 

Figur 2. Exempel på interaktiva kartor från Konsumtionskompassen. Hushållens klimatfotavtryck (CO
2
e) per person och år (2019) i Umeå kommun per 

postnummerområde för bilresor (vänster bild) respektive konsumtion av kläder (höger bild).

Konsumtion av kläderBilanvändning
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Figur 3. Beräkningar från Konsumtionskompassen. Skillnader i genomsnittliga klimatfotavtryck beräknat utifrån SKR:s 
kommungruppsklasser (Sveriges kommuner och landsting 2017)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
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bild – här illustreras tydligt att landsbygdsbefolkningen kör mer bil. Kollektivtrafikresandet 
är som förväntat också allra högst i de största städerna (A1) och lägst på landsbygden (C9). 
Livsmedelskonsumtionen ligger på ungefär samma nivå i alla kommungrupper. 

Kommunens rådighet att påverka hushållens konsumtion

För att komma närmare långsiktiga klimatmål som fastställts inom ramen för till exempel 
Parisavtalet eller Sveriges planer om att etablera ett ”nettonoll” mål för konsumtionsbaserade 
utsläpp till 2045 (Statens Offentliga Utredningar 2022), är det nödvändigt att se till helheten 
och adressera hushållens konsumtion inom alla områden. Det kan dock vara klokt att börja 
med de områden som uppvisar högst klimatpåverkan, så kallade ”hotspots”. 

Våra livsstilar och konsumtionsmönster formas till stor del av de normer som omger de 
sociala grupper vi identifierar oss med (e.g. Power and Mont 2010). För att förändra dessa 
är det viktigt att vi skapar en gemensam förståelse för sambandet mellan konsumtion 
och klimatpåverkan så att vi tillsammans kan hjälpas åt att förändra normerna kring vilka 
konsumtionsmönster som accepteras i vårt samhälle. Konsumtionskompassen kan bidra 
till viktiga diskussioner och reflektioner om dessa frågor. Verktyget ökar vår förståelse för 
helheten i våra konsumtionsmönster och för hur dessa skiljer sig mellan postnummerområden, 
något som stärker kommunernas möjligheter att identifiera mer riktade styrmedel och åtgärder 
att applicera på lokal nivå. Verktyget kan även användas för att öka förståelsen för styrmedel 
som kan behövas på nationell nivå. 
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Metoden i korthet

Konsumtionskompassen bryter ner de konsumtionsbaserade utsläppen från nationell till 
kommun- och postnummernivå. På nationell nivå tillhandahåller Statistiska centralbyrån 
(SCB) statistik över de svenska hushållens konsumtion med hjälp av statistiksystemet 
”Klassificering av individuell konsumtion efter ändamål (COICOP)”. COICOP är ett 
statistiskt klassificeringssystem som utvecklats av FN (Förenta Nationerna 2018) och 
som används internationellt för att följa upp hur mycket hushållen konsumerar i kronor 
(SEK) av olika konsumtionskategorier. COICOP-systemet kan även användas för att 
beräkna de utsläpp som genererats för att producera och använda de varor och tjänster 
som ingår i de olika konsumtionskategorierna. Statistiken kopplad till COICOP utgör en 
viktig bas i Konsumtionskompassen. Verktygets första version (1.0) som publicerades i 
april 2022 bygger huvudsakligen på data från år 2019 (om ej annat anges) som då var det 
senaste tillgängliga året för en stor del av den statistik som verktyget bygger på. 

För en sammanfattande metodbeskrivning samt datakällor hänvisar vi till vår 
metodsammanfattning (Rahmati-Abkenar et al. 2022). Här kan i korthet beskrivas 
att metoden i huvudsak bygger på två övergripande ansatser, bottom-up och top-
down, som i sin tur bygger på ett antal olika metodologiska ansatser för att möjliggöra 
nedbrytningen av utsläppen inom olika konsumtionskategorier på postnummernivå: 

A. Bottom-up: För bilresor (14 % av de totala utsläppen) har klimatpåverkan från den 
faktiska konsumtionen uppskattats med data från Transportstyrelsen.

B. Top-down: För all övrig konsumtion har uppgifter som finns tillgängliga på nationell 
eller kommunal nivå fördelats ut på postnummernivå på fyra olika sätt: 

1.  MOSAIC-profildata (48 % av de totala utsläppen). Klimatpåverkan kopplat till 60 
COICOP-kategorier fördelats ut på postnummernivå med hjälp av data för så kallade 
MOSAIC-profiler (InsightOne 2022). Denna data bygger på socio-ekonomiska data och 
enkätdata för 44 olika konsument- eller livsstilsprofiler fördelade över hela Sverige. 
Datauppsättningen inkluderar hushållens årliga utgifter per livsstilsgrupp. MOSAIC-
datan skalas gentemot SCB:s statistik som utgör stommen i modellen.

2.  Hushållens utgiftsundersökning (8 % av de totala utsläppen). En undersökning 
om hushållens utgifter från SCB (Statistiska Centralbyrån 2017) per kommunklass 
har använts som underlag för att uppskatta utsläppen på kommunnivå för 18 olika 
COICOP-grupper.

3.  Inkomster (8 % av de totala utsläppen). För 29 COICOP-kategorier, för vilka 
inga detaljerade uppgifter om livsstilsgruppernas konsumtionsmönster finns 
tillgängliga, har skalats ner till postnummernivå enbart på basis av hushållens 
inkomster per postnummerområde. Många av de COICOP-kategorier som fördelas 
genom denna metod är olika typer av tjänster som överlag bidrar till lägre 
konsumtionsbaserade utsläpp.

4.  Andra metoder (22 % av de totala utsläppen). Fyra COICOP-kategorier har fördelats 
ut på postnummernivå med andra metoder. Det gäller fjärrvärme, el och övrig 
uppvärmning samt flygresor. Fjärrvärmedata har fördelats ner på postnummernivå 
med hjälp av Boverkets databas för energideklarationer. El- och övrig uppvärmning 
på kommunnivå har skalat ner till postnummernivå på basis av hushållens 
bostadsstorlekar (kvm). Flygtrafikens utsläpp har beräknats utifrån data från 
Naturvårdsverket om Sveriges totala utsläpp från flygresor på nationell nivå. 

Konsumtionskompassens beräkningar hamnar cirka ett ton högre än Sveriges officiella 
beräkningar som sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB). Det beror på att 
Konsumtionskompassen till skillnad från SCB:s beräkningar inkluderar klimatpåverkan 
från långväga flygresor samt flygets så kallade höghöjdseffekter, det vill säga att när flyg 
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på högre höjder förbränner bränsle bidrar det till nära en fördubbling av klimateffekten 
(Kamb and Larsson 2019) 

Fortsatt arbete

Verktygets första version (1.0) kan ses som en prototyp och SEI har ambitionen 
att söka fortsatt finansiering för att vidareutveckla verktyget. SEI ser fram emot 
en nära dialog med verktygets huvudsakliga målgrupp – Sveriges kommuner – och 
välkomnar kommentarer och förslag på verktygets fortsatta utveckling, gärna via: 
konsumtionskompassen@sei.org 
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