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Bakgrund

• Nationell redovisning av koldioxidutsläpp ett viktigt klimatpolitiskt instrument

• Behövs för att formulera och följa upp nationella klimatmål

• Internationella klimatförhandlingar

• Officiell redovisning (IFCCC): produktionsperspektiv, varje land redovisar 
utsläpp som sker inom egna gränser

• Problem: belönar utlokalisering av utsläpp

• Alternativ: konsumtionsperspektiv, varje land redovisar utsläpp från produktion 
av varor som konsumeras inom landet, oavsett var de är producerade

• Följer utsläpp hela värdekedjan från producent till slutkonsument (input-output 
analys)

• Problem: missvisande när länder har olika utsläppsintensiv produktion (t ex 
olika energimix)



Syfte

• Utveckla metod för redovisning av koldioxidutsläpp som tar hänsyn till 
teknikskillnader, och ger en mer rättvisande bild av hur internationell handel 
påverkar globala utsläpp

• Mer rättvisande bild av globala effekter av nationella klimatåtgärder.

• "Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över 
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-
och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” 

Riksdagens generationsmål
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Decoupling or delusion? Measuring emissions 
displacement in foreign trade.

• Några industrialiserade länder, däribland Sverige och UK 
har rapporterat minskade utsläpp av CO2 samtidigt med 
BNP tillväxt. 

• “provides strong evidence that decoupling GDP growth 
from CO2 emissions is possible and that CO2 tax is an 
efficient way of achieving a decrease in CO2 emission 
with fossil origin” 

Magdalena Andersson and Isabella Lövin



From: 
http://blogs.world
bank.org



Alternativ tolkning

• Både UK och Sverige är nettoimportörer av utsläpp
• Konsumtionsbaserade utsläpp har inte minskat
• Slutsats: Minskade utsläpp är snarare ett resultat av

utlokalisering av utsläppsintensiv produktion än verklig
frikoppling

• Vilken tolkning är riktigast?



Balance of emissions embodied in trade (BEET)

• 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝐵𝐵𝐶𝐶𝑖𝑖 − 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖

• Negativ BEET = nettoimportör av ”förkroppsligad” CO2

• Men: inte en tillförlitlig indikator på utlokalisering av
utsläpp

• Ett land med renare energisystem än sina handelspartner
kommer att framstå som nettoimportör, även om man 
byter exakt likadana varor (Jakob & Marchinski 2013)

• Nödvändigt att analysera vad obalansen beror på:
• Utlokalisering: negativ handelsbalans eller specialisering

(lätt export, tung import)



Dekomposition



Teknikjustering

• Specialisering så som det definieras i internationell
handelsteori är också missvisande

• Ex svensk stålindustri är mer koldixidintensiv jämfört med 
svensk ekonomi som helhet än genomsnittlig stålindustri.

• Vår lösning: standardisera teknikfaktorn när man jämför
sammansättning av export och import



Teknikjusterad BEET



Slutsatser

• UK är nettoimportör av CO2 men inte Sverige
• Båda länderna visar en negativ utveckling av 

specialisering:
– Exporten blir lättare, importen tyngre

• Förklarar en del av de minskade utsläppen på 
hemmaplan

• Behov av en fördjupad analys av drivkrafterna bakom 
en obalans i flödet av CO2 i internationell handel 
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