
63

S W E D I S H  E C O N O M I C  F O R U M  R E P O R T  2 0 0 9

Hållbar konsumtion: (Hur) är det möjligt?

Jessica Eriksson och Karl Johan Bonnedahl, Handelshögskolan vid Umeå Universitet

Konsumtion, miljöproblem och en hållbar utveckling
Konsumtionens påverkan på miljön
Vad, hur och inte minst hur mycket vi konsumerar påverkar miljön. Genom den klassiska 
IPAT-modellen� (Ehrlich och Holdren, 1971) kan vi se miljökonsekvenserna av samhällets 
aktiviteter som en funktion av antalet konsumenter (befolkningens storlek), konsumtions-
nivån (det ekonomiska välståndet, livsstilen) och teknologin (hur välståndet produceras). Vi 
har anledning att återkomma till omfattningen och utvecklingen hos dessa variabler för att 
en hållbar utveckling ska nås men börjar med det fysiska eller kausala sambandet mellan 
konsumtionen och miljöns status.� Här innehåller konsumtionen materiella komponenter, 
innebär energiomsättning och ger upphov till rester (avfall, utsläpp), vilket har en motsva-
righet i hela ekonomins inflödes-, omvandlings- respektive avsättningssidor.

Därmed berörs även en annan utgångspunkt för kapitlet, och för hur miljöproblem 
betraktas och hanteras i samhället, nämligen konflikten mellan ekonomiska (samhälls-
vetenskapliga) och ekologiska (naturvetenskapliga) perspektiv. Medan ekonomen tar 
konsumtionen som signal för att samhälleliga värden har skapats och mänskliga behov 
tillfredställts belyser ekologen villkor för ekosystemens överlevnadsförmåga (resiliens), 
omsättningen av naturgivet kapital (malm, fisk, vatten etc) och en tilltagande oordning 
(entropi) (DesJardins, 2007). En konsekvens av det ekonomiska perspektivet är att kon-
sumtionsökningar per definition är positiva och ska eftersträvas, medan ett ekologiskt 
perspektiv istället pekar på gränser för ekonomisk verksamhet, inklusive konsumtio-
nens nivå, innehåll och utvecklingstakt. Skillnaderna i perspektiv har betydande konse-
kvenser för hur vi ser på problem, lösningar och hanteringen av målkonflikter, och en 
viktig utmaning för samhället är att så långt möjligt samordna dessa perspektiv.

Hur är då tillståndet för ekosystemen, och hur är detta relaterat till vår konsumtion? 
År 2000 påkallade FNs generalsekreterare Kofi Annan den första stora genomgången 
av tillståndet för jordens naturkapital, med fokus på välfärdskonsekvenser. Millennium 
Ecosystem Assessment (MA) visade att 60 procent  av 24 studerade ekosystemtjänster 
(färskvatten, pollinering, genetiska resurser, etcetera) var överutnyttjade (MA, 2005). 
1) I=PxAxT (environmental Impact, Population, Affluence samt Technology).
2) D v s relationen mellan I(mpact) och variablerna till höger om likhetstecknet.
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Andra beräkningar visar att den globala konsumtionen överskrider ekosystemens uthål-
liga kapacitet med 30 procent (WWF, 2008). De än mer uppmärksammande rapporterna 
från den Internationella klimatpanelen (IPCC, 2007) visar på betydande förändringar i 
klimatsystemet till följd av våra växthusgasutsläpp och scenarier med dramatiska konse-
kvenser för livet på jorden. Även i Sverige är situationen allvarlig. Miljömålsrådet (2009, 
s 2-3) bedömer att endast ett av Riksdagens sexton miljökvalitetsmål kommer att nås 
inom given tidsram och därtill att ”risken för plötsliga eller oåterkalleliga förändringar är 
överhängande” för åtminstone fyra av de övriga femton målen.

Rapporterna kopplar miljöproblemen till mänsklig verksamhet, i princip nivå och 
inriktning på konsumtionen (se även SOU 2005:51). I klimatsammanhang görs ofta 
jämförelser med miljötrycket från mänskliga aktiviteter under förindustriell tid, och 
sedan dess har såväl antalet konsumenter som konsumtionsnivån ökat kraftigt. Jor-
dens befolkning har ökat från cirka en miljard år 1800 till närmare sju miljarder vid 
2000-talets inledning, och ökningstakten är ungefär 75 miljoner individer per år. Allt 
fler tillhör dessutom medelklass, vilket är positivt ur social och ekonomisk synvinkel 
men det innebär också en högre konsumtionsnivå. Exempelvis får fler människor råd 
till semesterresor och större bostad eller att äga bil och äta kött.

Konsumtionens utveckling kan belysas genom vår förbrukning av fossil olja, en bety-
dande insatsvara i näst intill all produktion, och globalt sett en dominerande energikälla 
för boende, ätande och resande. Sedan 1980 har den globala konsumtionen av olja 
ökat med 35 procent till att 2008 uppgå till över 85 miljoner fat om dagen (EIA, 2009a). 
Prognoserna spår en fortsatt ökningstakt på ungefär en procent per år (EIA, 2009b). Vi 
svenskar är delaktiga inte minst genom importen och transportsektorn; exempelvis har 
personbilsanvändningen ökat med mer än 40 procent sedan 1980 (i fordonskilometer; 
SIKA, 2007). Med ett annat miljöbelastande exempel ökade den globala köttkonsumtio-
nen med 85 procent 1980-2003 och med 29 procent i Sverige (räknat i vikt; FAO, 2009).

Om vi fortsätter att koppla till den inledande formeln för mänsklig miljöpåverkan mås-
te vi även ta hänsyn till teknologin, som till viss del har kompenserat effekterna av 
ett ökat antal konsumenter och ökade konsumtionsnivåer. Man talar ibland om kon-
sumtionens avmaterialisering, bland annat genom det ökade inslaget av tjänster, och, 
inte minst under senare år, ökade inslag av miljöanpassade produkter och processer 
(DesJardins, 2007). Vi går mot energisnålare kylskåp, elbilar, telekonferenser, etcetera. 
Aggregerat har det funnits stora förväntningar på en ”grön tillväxt”, där ekonomisk till-
växt och konsumtion alltmer ska särkopplas från energi- och materialanvändning och 
därmed miljöpåverkan (Naturvårdsverket, 2004).

Övergången till tjänstesamhället innebär dock en relativ ökning av konsumtionens im-
materiella inslag (inte minskade materiella inslag). Vidare visar forskningsresultat på 
en så kallad rekyleffekt. Vinster såsom minskad tids- eller energiåtgång för transporter 
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äts delvis upp av förändringar i beteende och organisering, exempelvis i form av fler 
eller längre resor (Sanne, 2006). Detta tangerar problemet med ekonomins omsätt-
ningshastighet: Att vi allt snabbare tycks vilja uppgradera vår standard avseende hem-
elektronik, köksinredning med mera har följder både för material- och energianvänd-
ning och för sopberg (DesJardins, 2007). Sammantaget har visserligen koldioxid- och 
energiintensiteten i den globala produktionen fallit med 30-40 procent sedan 1970, 
men samtidigt har energikonsumtionen och koldioxidutsläppen ändå mer eller mindre 
fördubblats (IPCC, 2007, s 5).

Effektivisering har således hittills inte erbjudit en tillfredsställande lösning och sam-
mantaget kan vi konstatera ett stort och ökande tryck på miljön, där konsumtionens 
nivå, innehåll och utveckling är av central betydelse. En viktig pusselbit för att nå 
en hållbar utveckling är alltså att påverka konsumtionen i miljövänlig riktning. Om 
vi lämnar den känsliga frågan om antalet konsumenter (se t ex Ehrlich och Holdren, 
1971), med konstaterandet att en ökande befolkning innebär ett ständigt behov att 
minska miljöbelastningen per capita3, återstår två principiella möjligheter: Att minska 
konsumtionen (per individ) och att förändra dess innehåll (Gardner och Stern, 2002). 
Innehållsförändringen kan i sin tur delas upp i miljömässiga uppgraderingar (exem-
pelvis från konventionellt till ekologiskt kaffe) och ändrade konsumtionsmönster (som 
övergång till mer immateriell konsumtion; SOU 2005:51). Men vilka mekanismer står 
till buds för en sådan påverkan?

I det här kapitlet diskuteras mekanismer som kan användas för att styra mot en mer 
miljövänlig konsumtion. Kapitlet behandlar även samspelet mellan företag, konsu-
menter, myndigheter och andra organisationer när det gäller att lyfta fram och an-
vända olika mekanismer. Inte minst av detta skäl diskuteras ett exempel som belyser 
överväganden vid klimatmärkning av produkter. Vi avslutar med några generella impli-
kationer för inriktningen på policy.

Perspektiv på hållbar utveckling och målkonflikter
För att diskutera vägen mot hållbar konsumtion måste även hållbar utveckling behand-
las. Samtidigt som idén om hållbar utveckling kan stimulera till konkret handling har 
begreppet kritiserats för att vara vagt och komplext. En vanlig begreppsanvändning 
innebär ändå, med hänvisning till den s k Brundtlandrapporten (WCED, 1987), att 
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet ska balanseras mot varandra. Dock finns 
många sätt att se på dimensionernas vikt och olika betoning på konflikter respektive 
synergier dem emellan (Hopwood m fl, 2005).

Inom ett så kallat ”svagt” hållbarhetsperspektiv uppmärksammas miljöproblem, och 
förespråkarna ser synergier mellan ekonomiska och ekologiska mål (den s k win-win-
doktrinen; Okereke, 2007). Konsumtionens omfattning problematiseras inte och lös-
3) Utöver behovet att minska miljöbelastningen för att bibehålla ekosystemens stabilitet (således måste de hållbara 
nivåerna för utsläpp av växthusgaser per capita som diskuteras kontinuerligt krympa).
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ningarna till miljöproblemen finns i huvudsak inom det ekonomiska systemet, genom 
teknikutveckling, prisbildning, kunskap etcetera. Synsättet innebär alltså att ekono-
miska mål och medel i grunden förblir oförändrade (Redclift, 2005). Ett ”starkt” håll-
barhetsperspektiv betonar däremot ekologiska ramvillkor, såsom vad som är nödvän-
digt för att ekosystemens produktions- och reproduktionsförmåga ska bibehållas, och 
utgår från att ekonomiska värden inte kan ersätta naturvärden. Eftersom ”the world 
available to the terrestrial human population is finite” (Hardin, 1968, s 1243) sätts 
också gränser för konsumtionen. Företrädare för detta perspektiv argumenterar även 
för mer multidimensionella mått på värden utöver de ekonomiska samt för att effek-
terna av vår konsumtion måste betraktas i ett längre tidsperspektiv.

När den sociala hållbarhetsdimensionen lyfts fram handlar den om frågor som allas 
rätt till ekonomisk utveckling eller vilka som drabbas först och hårdast av klimatför-
ändringarna. Därmed framhävs konsumtionens rättvisedimensioner, både inom och 
mellan generationer, och grundläggande behov som kontrast till betalningsförmåga 
och preferenser − idag viktigast för att avgöra vem som konsumerar vad. Rättvisere-
sonemang parade med begrepp som ekologiska fotavtryck (ett mått på hur mycket 
naturresurser en människa utnyttjar) leder till att vi alla bör gå mot en genomsnittligt 
hållbar konsumtionsnivå, mot det maximala avtrycket per capita med avseende på 
koldioxidutsläpp, markanvändning med mera (WWF, 2008). Detta skulle ställa mycket 
stora krav på förändring av den svenska konsumtionen.

Vilket perspektiv som anläggs på hållbar utveckling påverkar vilka mål, prioritering-
ar mellan mål, samt lösningar som lyfts fram. Uppfattningen att det är angeläget att 
snabbt sätta in åtgärder bygger till exempel vanligen på antaganden om ekosystemens 
sårbarhet, där effekterna, exempelvis från utsläppen av växthusgaser eller näringsäm-
nen, kan vara både oförutsedda och oåterkalleliga när tröskelnivåer överskrids (Rock-
ström m fl, 2009). Utifrån ett sådant starkt hållbarhetsperspektiv kan mer radikala och 
långtgående åtgärder anses acceptabla och nödvändiga när det gäller att styra kon-
sumtionen i mer miljövänlig riktning.

Den ekonomiska tillväxten och miljön 
Under 2006 och 2007 rönte miljöfrågor massiv uppmärksamhet. Sternrapporten 
(2006), Al Gores film ”An Inconvenient Truth” och IPCC-rapporterna (samt Gores/IPCC:
s delade fredspris) var exempel på stora mediala genomslag. Samtidigt som samban-
den mellan vår konsumtion och klimatförändringarna blev allt mer accepterade beto-
nade Sternrapporten att klimatförändringarna (och därmed även problem för andra 
ekosystem) på sikt kan hämma den globala ekonomiska tillväxten. Medan IPCC:s säm-
re scenarier innebär problem för själva tillväxttanken när de tolkas enligt det ”starka” 
hållbarhetsperspektivet (se ovan), bygger Sterns analys i princip på synergier mellan 
ekonomiska och ekologiska mål (ett ”svagt” hållbarhetsperspektiv).
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Perspektiven förenas dock av att det har blivit viktigare att snabbt vidta åtgärder, och 
en utkomst av debatten som följde var att ekonomer inte behöver se en fullständig 
motsättning mellan tillståndet i miljön och förutsättningarna för ekonomin. Dels har 
det blivit klart för fler att ekonomins gränser sätts av ekosystemen, dels innebär miljö-
problemen även möjligheter för näringslivet, enskilda entreprenörer samt ytterst kon-
sumenter. Miljöhoten har således klättrat in på den ekonomisk-politiska agendan, men 
vad som hittills diskuteras är att styra konsumtionen i mer miljövänlig riktning; inte att 
minska nivåer eller omsättningstakter. Frivilliga åtaganden, ökad konsumentmedve-
tenhet, ny teknologi och stegvis internalisering av miljökostnader i priset på varor och 
tjänster utgör vanligen huvudinslag i en väg där fortsatt ekonomisk tillväxt går hand i 
hand med minskade utsläpp och minskad miljöpåverkan.

Med hänsyn tagen till att ekonomisk utveckling, i form av exempelvis produktivitets- 
och inkomstökningar, medför ökad konsumtion per capita samtidigt som jordens be-
folkning ökar är det dock totalt sett stora krav på både förbättrade teknologier och 
förändrade konsumtionsmönster som krävs om minskad resursanvändning och miljö-
påfrestning ska möta målet om fortsatt tillväxt (von Weizsäcker m fl, 1998). Ett annat 
centralt problem gäller tillväxtens och miljöåtagandenas fördelning. Rika länder som 
Sverige har avsevärt högre ekologiska fotavtryck än länder där ekonomisk tillväxt och 
tillfredställandet av konsumtionsbehov inte har nått lika långt (det svenska nyttjandet 
av jordens ekosystem är fem gånger högre än genomsnittet för världens låginkomst-
länder, WWF, 2008; se även IPCC, 2007). I ett rättviseperspektiv kan följaktligen de krav 
som ställs på en ekonomi i balans med ekosystemens kapacitet även ställa betydligt 
högre krav på anpassningen av vår konsumtion.

Vad står till buds för att förändra konsumtionen i mer 
miljövänlig riktning? 
Mekanismer och former för påverkan
En rad olika faktorer kan förklara konsumtionens nivå och inriktning. Om vi utgår från 
(enskilda) konsumenter handlar de bland annat om ekonomiska förklaringsfaktorer 
som inkomstnivå, demografiska faktorer som ålder och familjeförhållanden, individu-
ella behov och preferenser samt de senares psykologiska determinanter. Även faktorer 
som inte är direkt knutna till individen såsom strukturella förhållanden (exempelvis 
samhällsplanering), politiska mål, samt etablerade normer och värderingar är avgöran-
de för konsumtionen. De olika förklaringsfaktorerna samspelar dessutom med varan-
dra; exempelvis samspelar sociodemografiska faktorer såsom inkomst, kön och ålder 
med motivatorer som miljömedvetenhet när det gäller val av resmål, hotell, aktiviteter 
och färdmedel (jmf Jansson, 2009). Vidare är våra föreställningar, vanor och beteenden 
starkt förbundna med det moderna konsumtionssamhället, där konsumtionens centrala 
roll avspeglas både i politiska och privata mål (Michaelis, 2003; Sanne, 2007).
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För att styra konsumtionen i en mer miljövänlig riktning bör således konsumtionens 
olika förklaringsfaktorer påverkas, och för denna uppgift kan vi förlita oss på tre 
allmänna former för påverkan: marknadslösningar, offentliga styrmedel samt sam-
verkan, inom privat sektor eller mellan privata och offentliga aktörer (Lindén, 2004). 
Inom respektive form kan ett flertal olika mekanismer för förändring diskuteras, av 
vilka vi här kommer att betona information, ekonomiska incitament, regler och insti-
tutionella förutsättningar, samt situationsbetingelser i form av strukturella förutsätt-
ningar (Gärling och Schuitema, 2006).

Vilka former och mekanismer som föredras i stimulansen av miljövänlig konsumtion 
beror på uppfattningen om miljöproblemens allvar, hur snabbt man anser att åtgärder 
måste sättas in samt hur omfattande åtgärderna bör vara. I det följande diskuterar vi 
därför olika kombinationer av former och mekanismer, inklusive roller för de aktörska-
tegorier − lagstiftare och myndigheter, företag, frivilligorganisationer och konsumen-
ter − som kan påverka konsumtionens inriktning.

Marknadslösningar
Även om våra ekonomiska aktiviteter ligger bakom den ekologiskt icke hållbara utveck-
lingen finns en vitt spridd övertygelse om marknadslösningars lämplighet även för att 
lösa miljöproblem genom att skapa tydliga ekonomiska incitament och att stimulera 
uppkomsten av helt nya lösningar. Dels ställs förhoppningar till att skapa marknader 
där sådana tidigare inte har funnits (typexemplet är att prissätta föroreningar), dels 
förväntas marknadskonkurrens samt effektiv informations- och prisbildning fram-
bringa de bästa lösningarna med avseende på teknologier, organisationsformer etce-
tera. Detta ingår i en allmän föreställning där marknaden utgör norm för lösningar av 
samhällets problem, närmast oavsett vad de gäller (Armour, 1997; Ghoshal, 2005; Lunt 
m fl, 1996). Orsakerna sitter sannolikt djupt: ”Most people in the west, including policy 
analysts, have developed habits of thought that emphasise individualism, personal 
freedom and consumer sovereignty.” (Michaelis, 2003, s 931)

Prismekanismen intar en särställning bland marknadslösningarna och tanken är att pri-
ser i hög grad ska inkludera konsumtionens negativa (och positiva) miljöeffekter. Typ-
fallet är att priset för knappa naturresurser stiger så att ekonomiska aktiviteter stegvis 
justeras mot en lägre användning av den knappa resursen (exempelvis stimulerar ett 
ökat oljepris effektivare logistik och förbränningsmotorer). Prisförändringar leder även 
till nyttjande av nya eller mindre knappa resurser samt stimulans av helt nya processer 
och aktiviteter (Tietenberg, 1994). Detta förutsätter en fungerande effektiv marknad, 
inte minst med avseende på prisbildning och kapitalrörelser. Vidare förutsätts innova-
tiva företagare som agerar i konkurrens.

En annan förutsättning är att konsumenter som är informerade om priser och nyttor 
förväntas agera instrumentellt. Eftersom miljökvaliteten hör till nyttorna styrs då vår 
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efterfrågan mot hållbara varor och tjänster i takt med att vi nås av information om 
hotade miljöer och ekosystem. I den utsträckning prismekanismen fungerar, så att 
hotade fiskarter försvinner från tallrikarna och avlägsna resmål från våra semester-
planer, är marknadslösningar snabba och effektiva. I detta ligger marknadens ofta 
överlägsna geografiska räckvidd.

Samtidigt kan vi i det stora hela konstatera avgörande brister i de rena marknadslösning-
arna, i såväl prisets som informationens roller, när det gäller att komma till rätta med mil-
jöproblem. Exempelvis beskriver Stern (2006, s i) klimatförändringen som ”the greatest 
and widest-ranging market failure ever seen”. En förklaring ges i ”allmänningens tragedi”, 
ett känt dilemma utvecklat i polemik till marknadslösningarnas ”osynliga hand” (Hardin, 
1968). Det belyser hur människor som agerar självständigt och i egenintresse kommer 
att överutnyttja en gemensam och begränsad miljöresurs, trots att det strider mot mer 
långsiktiga intressen. Hardins förklaring (1968, s 1244), som har allmän bäring för relatio-
nen mellan individens konsumtion och samhällets miljöproblem, är att marginalnyttan 
från min handling tillfaller mig medan marginalkostnaden (för miljön) delas med andra. 
För en enskild fiskare i en stor sjö är det därför klokt att öka fångsterna, givet att målsätt-
ningen är att maximera inkomsterna, medan det slutar med katastrof för fiskbeståndet 
(och samhället som helhet) om alla gör samma sak (Tersman, 2004).

Problemet har således även att göra med vad människor värderar; och individen har i 
allt större utsträckning blivit konsument (Baumann, 2008; Sanne, 2007). Marknaden 
utgör dock potentiellt en effektiv form för spridning av nya normer, vilka skulle kunna 
gälla miljö, rättvisa eller samhällsengagemang. Samtidigt bygger marknader på ömse-
sidighet och förutsägbara beteenden, där eventuellt nya normer som ska översättas 
till produkt- och tjänstekvaliteter och reflekteras i prissättningen måste vara relativt 
etablerade för att marknaden ska kunna fungera effektivt (jmf Callon, 1998). Möjligen 
kan man tänka sig att nya normer internaliseras genom ett samspel mellan miljöinfor-
mation, exempelvis i form av samhällsdebatt, och prisbildning (priserna ökar till följd 
av sämre miljö/minskad råvarutillgång).

Det har dock visat sig vara mycket svårt att inkludera framtida kostnader av miljöef-
fekter. En diskutabel aspekt, belyst av Stern (2006), gäller storleken på de diskonte-
ringsfaktorer vi använder för att relatera nutida och framtida förhållanden till varan-
dra. Dessa kan i praktiken förringa framtida nyttor och kostnader i relation till nutida 
konsumtion (d v s avvika betydligt från det starka hållbarhetsperspektivets betoning 
på rättvisa mellan generationer). Frågan om hur framtida konsekvenser ska hanteras 
handlar också om huruvida kunskap finns och om konsekvenserna kan värderas mo-
netärt.4 Avgörande för ekonomer är ofta antagandet om ”substituerbarhet”, att ekono-
miska värden som byggs upp kan ersätta förlorade naturresurser. Exempelvis kan den 
energiteknologiska utveckling som drivs av vår konsumtion vara framtida invånare till 
4) Diskonteringsproblemet ökar givetvis vid avsaknad av marknader eftersom det då inte heller finns några priser som 
kan vara informationsbärare.
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nytta och kompensera för de fossila resurser som tagit slut. I denna optimistiska tolk-
ning antas således konsumtionen skapa lösningar till sina egna problem.

Därmed berörs ett annat exempel på marknadslösningar. Initiativ i form av ’grönt’ 
entreprenörskap kan bland annat resultera i ny och miljövänlig teknologi, mer miljö-
vänliga produkter och nya tjänster. Det har på senare tid även växt fram inkubatorer 
med inriktning mot att stödja just det gröna entreprenörskapet (ibland stimulerade 
med offentliga styrmedel). Entreprenöriella initiativ har samtidigt en komplicerad roll 
i relation till hållbar utveckling. I den mån grönt entreprenörskap leder till bättre tek-
nologiska lösningar behöver det inte innebära ökad konsumtion. Då lösningarna leder 
till besparingar i pengar eller tid tenderar dock detta utrymme att söka ny konsumtion 
(Sanne, 2006). Likaså stimulerar ett ökat utbud av ”miljövänliga” produkter konsum-
tionen. Vi förväntas ersätta våra gamla bilar, kylskåp och glödlampor, byta fönster och 
värmesystem. Omsättningstakten i ekonomin, vilken är ett av grundproblemen i vår 
relation till miljön, tenderar att ytterligare snabbas upp genom att miljöanpassning till-
kommer som kriterium för att konsumera. Det har också visat sig att marknadsföran-
det av gröna produkter i mångt och mycket utgör traditionell produktdifferentiering 
(och inte minst påföljande prisdifferentiering), för att locka kunder och ge företaget en 
pålitlig och miljövänlig image (Saha and Darnton, 2005).

Offentliga styrmedel 
En mängd olika styrmedel finns att tillgå för de organ som har att hantera miljöpro-
blem för det allmännas räkning. Kategorin ekonomiska styrmedel kan relateras till 
marknadsmisslyckanden. Eftersom dagens produktion och konsumtion inte till fullo 
beaktar samhällsekonomiska kostnader i form av skador på hälsa och miljö måste steg 
tas för att internalisera miljökostnader och skapa incitament för hållbar produktion 
och konsumtion (Helby m fl, 1999; Stern, 2006). I en mer politiknära terminologi mot-
svarar detta principen att förorenaren ska betala. Detta kan åstadkommas genom att 
miljörelaterade subventioner, avgifter eller skatter riktas mot olika skeden i en livscy-
kel vilket tydliggör var miljöpåverkan är störst (Naturvårdsverket, 2006). Exempelvis 
kan global uppvärmning motarbetas genom subvention av investeringar i alternativa 
bränslen (framställningsskedet), trängselavgifter (användningen) och koldioxidskatt 
(avyttringen).

En fråga gäller då vilken nivå en internalisering ska sikta på för att påverka beteendet 
i önskad riktning. Naturvårdsverket (2004) konstaterar att undantagsregler och allt-
för låga skattenivåer för prisokänsliga resurser ofta har givit otillräckliga styreffekter. 
Å andra sidan kan en hög grad av internalisering ha oönskade fördelningspolitiska 
konsekvenser: I princip skulle höginkomsttagare kunna fortsätta med ett högt ekolo-
giskt fotavtryck i sin konsumtion medan låginkomsttagare prisades ut från bilism och 
utlandssemestrar (här blir styrmedel som individuella kvoter lika principiellt rimliga 
som politiskt svårhanterliga). 
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Vidare måste internaliseringsstrategier vara uthålliga, så att inte endast tillfälliga ef-
fekter uppnås. De som har möjlighet att ändra sitt beteende kan göra det så länge det 
är lönsamt, men om det är lätt att ändra tillbaka kan varaktigheten vara begränsad (ett 
exempel är de s k flexifuel-bilarna och möjligheten att välja bensin när bensinpriset är 
mer fördelaktigt än etanolpriset). Det finns också mycket som tyder på att styrmedel 
bör kombineras för att nå goda resultat, bland annat när ett ändrat beteende först 
kräver investeringar. Exempelvis kan en subvention i form av en miljöbilspremie kom-
bineras med skattereduktion eller avgiftsbefrielse för alternativa drivmedel. 

Ett huvudområde för administrativa styrmedel gäller samhällsbyggandet. Detta kan 
påverka konsumtionen till exempel genom att lokaltrafiken byggs ut eller genom att 
sophanteringen förändras. Till de viktigaste instrumenten för att styra konsumtionens 
strukturella förutsättningar, inte minst våra upplevda behov av, och möjligheter till, 
transporter, hör miljöbalken och plan- och bygglagen. Användningen av samhällspla-
nering och andra administrativa styrmedel för att åstadkomma hållbarhet försvåras 
dock i praktiken av målkonflikter: Vägar som ökar trafik och utsläpp byggs med annat 
än miljömål i sikte. Ett annat konkret exempel är den s k pumplagen (SFS 2005:1248) 
som infördes för att underlätta för miljöfordon genom att öka tillgängligheten av bio-
bränslen. Samtidigt som fler stationer idag tillhandahåller biobränslen, har ett annat 
resultat blivit att bensinstationer på landsbygden lagt ner sin verksamhet då de ansett 
det olönsamt att investera i pumpar för biobränslen. En av många möjliga effekter av 
detta är att människor kör längre sträckor än tidigare för att fylla på drivmedel.

Andra huvudformer av administrativa styrmedel är tillståndsgivning, påbud och för-
bud. Tillstånd och restriktioner (förbud) är betydligt vanligare än påbud (information 
kan däremot utformas på påbudsliknande sätt). Ett förbud, som att förbjuda biltrafik 
inom ett område, har fördelen att vara potentiellt snabbt och effektivt i att hindra ett 
visst beteende i den mån det finns ett effektivt kontrollsystem eller om regelverket 
upplevs som rimligt. Samtidigt kan förbud vara svåra att genomföra på grund av mot-
stånd från intresseorganisationer och delar av allmänheten. Människor kan även hitta 
kryphål i regler eller ignorera dem för att kunna fortsätta med sitt invanda beteende 
(Lindén, 2004); ett typiskt exempel är sopsortering. Det är därför viktigt att kombinera 
sådana åtgärder med information om orsakerna (t ex biltrafikens skadeverkningar; 
Gärling och Schuitema, 2006).

Myndigheterna har således en mycket viktig roll att fylla när det gäller information om 
konsumtionens miljökonsekvenser, något som har visat sig viktigt för att styra indivi-
ders beteende i miljövänlig riktning (Fransson och Gärling, 1999). Även här är det rele-
vant att anta ett livscykelperspektiv och inte endast informera om sådant som produk-
ters kemikalieinnehåll utan även miljöbelastningen i produktions-, användnings- och 
avfallsled (Naturvårdsverket, 2004, 2006). Det finns många möjliga kanaler för infor-
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mation, till exempel utbildning, produktdeklarationer eller allmänna rekommendatio-
ner. Ett exempel på det senare är de nya miljöanpassade kostråd som livsmedelsverket 
arbetat med sedan 2006. I jämförelse med lagstiftning och regelverk är dock informa-
tion en både frivillig och mer långsiktigt verkande åtgärd (Lindén, 2004).

Olika offentliga styrmedel är vanligen auktoritativa och således relativt effektiva. De är 
dock vanligen kommunala eller nationella (med EU-samarbetet som ett av de viktigare 
undantagen). På så vis har de en begränsad geografisk räckvidd som kräver långsamma 
och komplicerade processer för att överbryggas (jmf de globala klimatförhandlingar-
na). Om nationella styrmedel inte harmonierar med internationella förhållanden finns 
både risk för konkurrensnackdelar och anklagelser om protektionism. 

Samverkansformer 
Vid sidan av de mer renodlade marknads- respektive offentliga lösningarna finns mel-
lanformer där producenter, konsumenter, frivilligorganisationer och myndigheter på 
olika sätt samverkar för att åstadkomma en mer hållbar konsumtion. En orsak till den 
stigande populariteten hos dessa former är misstro mot regleringar samt att många 
olika intressenter kan delta och göra sina röster hörda (jmf Boström och Klintman, 
2008). Denna typ av samverkan kan vara harmonisökande och äga rum mellan jäm-
bördiga parter, men många exempel karaktäriseras av konflikterande positioner och 
parter som har radikalt olika styrkeförhållanden. Exempel som visar på hur industri-, 
konsument- och miljöintressen samt regeringar och forskarsamhället ingår i komplexa 
samspel med avgörande betydelse för konsumtionens miljökonsekvenser är EUs för-
handlingar med bil- och kemikalieindustrierna om gränser för koldioxidutsläpp respek-
tive kemikalielagstiftning.

Vissa processer där det offentliga ingår kan betecknas som frivilliga överenskom-
melser. Det kan handla om partnerskap mellan statliga och privata organisationer, 
eller dialoger mellan multipla intressentkategorier (Lindén, 2004). Ett exempel på 
det senare är överenskommelsen om att upphöra med klorblekningen vid de svens-
ka massafabrikerna. Initialt deltog frivilligorganisationer, därefter myndigheter, och 
slutligen industrin i diskussionerna, med resultatet att klorgas slutande användas för 
blekning 1994 (Bingel m fl, 2002).

Samverkan kan också påverka samhälleliga strukturer. Utvecklingen av nya drivme-
del och utbyggnaden av stationer för påfyllning av dessa är ett tydligt exempel (Nicol, 
2009). Utan goda möjligheter att fylla på drivmedel begränsas möjligheterna att ändra 
konsumtionen, och det blir också svårt för näringsidkarna att sälja miljöfordon. Därför 
samverkar ofta lokala myndigheter, högskolor och privata företag för att stödja fram-
ställning och införande av bränslen, fordon och nödvändig infrastruktur. 

Vidare kan samverkan innebära aktiviteter som syftar till att informera om mer hållbara 
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konsumtionsmönster och om hur dessa kan realiseras. Exempel kan vara informations-
sajter, kampanjer, rapportförfattande, studiecirklar och kurser riktade till medlemmar, 
allmänheten, företag eller myndigheter (jmf Naturvårdsverket, 2004). Tillväxtverket 
arbetar exempelvis med att samordna olika aktörer för att utveckla kunskapen om 
hållbar och regional utveckling i fjällregionerna. Ett vardagsnära exempel på samver-
kan kring information är Svenska Naturskyddsföreningens Miljövänliga veckan där för-
eningen bland annat i samarrangemang med olika butiker genomför ”matvandringar” 
med information om klimatvänlig mat. 

Som det sistnämnda exemplet visar är inte alltid stat och myndigheter direkt deltagande 
parter. Former för samverkan inom den privata sektorn kan exempelvis gälla överens-
kommelser och initiativ inom en bransch, som utbildningsinsatser, miljöledningssystem, 
standarder och märkning (Lindén, 2004; Naturvårdsverket, 2004). Dessa typer av initia-
tiv har ofta informativa inslag, och kan i slutänden komma att påverka kunskapen om, el-
ler attityderna till, konsumtionens miljöpåverkan. Vidare innehåller de ofta ekonomiska 
incitament, såtillvida att de deltagande företagen eventuellt kan ta ut ett högre pris eller 
behålla en marknadsposition genom certifiering eller någon typ av marknadsföring.

Ett exempel på metoder som kan ge företaget en god image och indirekt användas i 
prissättningen är miljöledningssystem. Sådana syftar dock primärt till att påverka in-
terna processer och matchas sällan med målsättningar utifrån vad som behövs för 
att uppnå hållbarhet (MacDonald, 2005). Miljömärkning riktas däremot direkt mot 
inköpare och konsumentled. En märkning bygger i normalfallet på en standard som 
reglerar vilka krav en produkt, process eller organisation måste uppfylla för att erhålla 
märket, och syftar till att påverka köparens val och minska dennes sökkostnader 
genom lättillgänglig information. 

I följande tabell sammanfattas översiktligt genomgången av vägar mot mer miljöan-
passad konsumtion. Kolumnerna anger de tre huvudformerna inom vilka påverkan 
sker; d v s vilka aktörer är drivande och med vilken auktoritet sker därmed respektive 
förändringsinitiativ? Raderna anger de fyra huvudkategorier av åtgärder, eller medel, 
som har behandlats, vilka samtliga i princip kan förekomma i alla tre former. Tabellen 
ger exempel från konsumtionsområdet transporter, ett område som i vårt högmobila 
samhälle ingår i en mängd andra konsumtionshandlingar såsom inköpsresor, semes-
trar, varornas logistik m m.
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Tabell 1: Mekanismer och former för påverkan av konsumtionen med exempel 
från transporter.

Exemplet klimatmärkning
Bakgrund
I det här avsnittet exemplifieras en samverkansprocess som avser styra om produktio-
nen, upplysa och möjliggöra en mer miljövänlig konsumtion. Exemplet gäller den på-
gående utvecklingen av en klimatmärkning för mat (www.klimatmarkningen.se). Lik-
nande initiativ är mycket populära och även om de inte utgör rena marknadslösningar 
speglar de den mycket stora tilltron till marknadens (företags och konsumenters) för-
måga att lösa olika omvärldsproblem, inklusive miljöproblem. Exemplet illustrerar 
även hur klimatfrågan diskuteras i en för den dagliga konsumtionen central sektor, 
vilken har ett relativt stort bidrag till utsläppen av växthusgaser.

Klimatmärkningsprojektets övergripande syfte är att minska klimatpåverkan genom att 
skapa ett märkningssystem för mat där konsumenterna kan göra medvetna klimatval 
och företagen kan stärka sin konkurrenskraft (Klimatmärkning för mat, s.3). Projektet 
startades av KRAV under 2006, och relativt snart gick Svenskt Sigill in som partner i pro-
jektet. Under 2007 fick projektet ytterligare medlemmar i form av Milko, Lantmännen, 
LRF, Scan och Skånemejerier. Under 2008 genomfördes en remissrunda med ett utkast 
på regelförslag som fokuserade tre livsmedelskategorier. 2009 presenterades regler om 
djurhållning, fiske, förpackningar, gårdsskötsel, transporter, växtodling samt växthusod-
ling på projektets webbplats, men i skrivande stund har inget märke lanserats.

Det finns flera argument för miljömärkningar, exempelvis att de kan stödja konsumtio-
nen i rätt riktning, att de skapar ny kunskap, ger koncis information, utvecklas i en sam-
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arbetsorienterad process samt sprider inflytande mellan ett antal aktörer (Boström 
och Klintmann, 2008). Miljömärkningar är dock ofta omtvistade och härnäst belyses 
diskussioner som förts om den svenska klimatmärkningen för livsmedel, och övergri-
pande beslut i utformningen av märkningen.5 

Synpunkter på klimatmärkning 
I allmänhet har projektet ”Klimatmärkning för mat” rönt ett stort intresse från an-
dra aktörer i och kring livsmedelssektorn. Förespråkarna har framhållit vikten av 
att minska livsmedelssektorns klimatpåverkan samt att agera snabbt för att möta 
klimathotet. En klimatmärkning har också fått ett uttalat stöd från regeringen som 
tidigt gjorde klart att man på detta område inte ville ha regleringar utan istället satte 
sin tilltro till marknadens aktörer och befintliga märkningsorganisationer (Carlgren 
och Erlandsson, 2007).

Samtidigt har även en hel del kritik lyfts fram; särskilt när konkreta frågor kring pro-
jektet ”Klimatmärkning för mat” har diskuterats. Kritik har bland annat kommit från 
ekologiska odlare, branschorganisationer, handelsledet och frivilligorganisationer i 
remisser,6 allmän debatt och intervjuer (Eriksson och Bonnedahl, 2009). Några orga-
nisationer har hävdat att klimatmärkningen inte är tillräckligt radikal och riskerar att 
inte ge de avsedda effekterna (en vanlig kritik mot miljömärkningar, Boström och Klint-
mann, 2008). En annan farhåga gäller alltför snabba beslut och enande kring en speci-
fik standard innan kunskapen om problem och lösningar är tillräcklig. Förespråkarna av 
en standard framhåller dock att det dels finns omfattande kunskap att bygga på, dels 
att det är viktigt att handla snabbt för att sedan successivt förbättra standarden.

Framför allt har det funnits en oro för att projektet ”Klimatmärkning för mat” betonar 
ett enskilt hållbarhetskriterium framför andra. På en konkret nivå skulle en effekt kun-
na bli att konventionellt jordbruk bedöms som mer klimatvänligt än ekologiskt jord-
bruk då användningen av bekämpningsmedel kräver mindre bearbetning av marken 
och därmed kan ge lägre utsläpp av växthusgaser. Bruket av bekämpningsmedel stri-
der dock mot andra miljömål (Andresen m fl, 2008). Svaret från projektorganisationen 
bakom den planerade klimatmärkningen är att den underliggande standarden endast 
ska användas tillsammans med system som tar hänsyn till miljö som helhet, samt att 
klimatfrågan kräver särskild uppmärksamhet.

Det finns också en oro för huruvida mindre företag kommer att ha möjlighet och råd 
att hantera den dokumentation som krävs (jmf Paulavets och Mont, 2008), och att 
projektet på så vis skulle gynna större företag. Dessutom har initiativet kritiserats för 
att ha potentiellt protektionistiska effekter, trots att avsikten är att klimatmärkningen 

5) Uppgifterna bygger på data insamlade inom ramen för ett forskningsprojekt drivet av författarna och finansierat av 
Handelsbankens forskningsstiftelser 2008-2011.
6) Denna kritik tydliggörs bl a i de remissvar som inkom i maj 2008. Se http://www.krav.se/Om-KRAV/KRAV-tycker/Re-
missvar-2008/.
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även ska omfatta import. Inledningsvis är dock initiativet geografiskt begränsat till Sve-
rige, undantaget fiske som har en nordisk dimension.

En varning för protektionism är ibland kopplad till förespråkandet av internationella 
standarder. På området klimatmärkning för livsmedel finns också internationella initia-
tiv. Ett exempel är klimatdeklarationer lanserade av the International EPD Consortium 
(med sekretariat i Sverige och länkar till organisationer såsom EU-kommissionen och 
Miljöstyrningsrådet). Klimatdeklarationer baseras på livscykelanalyser (LCA) och ingår 
som en del i miljödeklarationer (environmental product declarations). 

Vissa kritiker har även antytt att projektet ”Klimatmärkning för mat” handlar om att 
stärka de befintliga märkningsorganisationerna och deras varumärken. På samma 
sätt som tidigare forskning har visat att konsumentens tilltro till en märkning och 
den information som förmedlas sjunker om de uppfattar att det är producenten som 
ligger bakom märkningen (Wandel, 1997) kan en klimatmärkning som kopplas sam-
man med varumärkesbyggande för märkningsorganisationen tappa i förtroende hos 
konsumenterna.

En allmän problematik som ibland diskuteras är att miljömärkningar kan användas för 
greenwashing (Paulavets och Mont, 2008); marknadsföring och andra aktiviteter som 
syftar till att ge en miljövänlig image till processer eller produkter som egentligen har 
allvarliga miljö- och/eller hälsoeffekter. Översatt till en klimatmärkning för livsmedel 
innebär detta exempelvis att produkter som egentligen inte är speciellt nyttiga eller 
miljövänliga i övrigt skulle kunna framställas som positiva genom en låg klimatpåver-
kan. Sett enbart till klimateffekter skulle till exempel en jämförelse mellan läsk och 
mjölk troligen utfalla till läskens fördel.

Det ovanstående tangerar synpunkter som förts fram från flera intressenter som 
handlar om att konsumenterna kommer att ha svårt att förstå den planerade klimat-
märkningen. Konsumenterna kan komma att uppfatta ”Klimatmärkning för mat” som 
miljövänlig mer generellt, eller kanske till och med som en etisk märkning, eller så 
skulle just betoningen på klimat kunna förvirra konsumenterna; har inte de tidigare 
miljömärkningarna varit miljövänliga? Att konsumenter ofta har begränsad kunskap 
om innehållet i miljömärkningar är välkänt (Nilsson m fl, 2004).

Hur ska märket utformas? 
Vilken information en märkning kan ge till konsumenten och huruvida märkningen 
hjälper till att minska konsumenternas sökkostnad beror på dess utformning. I ett sys-
tem med obligatorisk märkning kan vissa produkter märkas som direkt skadliga för 
miljön (negativ märkning). I en frivillig (positiv) märkning kan en produkt antingen ha 
ett märke eller vara utan det. Vidare kan en positiv märkning antingen vara exklusiv, 
förutsätta att en absolut standard eller gräns uppnås (som för KRAV eller Bra miljöval), 
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eller generell, ange en nivå på någon miljörelaterad skala (energiklass för kylskåp el-
ler CO2-utsläpp för bilar). ”Klimatmärkning för mat” är inriktat mot ett frivilligt posi-
tivt märke utan nivåindelning (vilket öppnar för synpunkten att klimatmärkningen kan 
överdriva marginella skillnader mellan produkter (jmf Boström och Klintmann, 2008).

Valet att inrikta sig mot en positiv märkning utan nivåindelning är relaterat till över-
vägandet om märkningen ska baseras på kriterier för enskilda produkter eller för pro-
duktionssystem. Projektet ”Klimatmärkning för mat” har valt en märkning baserad på 
kriterier för produktionssystem. Bland kriterierna har ett antal faktorer som tidigare 
forskning visar har stor klimatpåverkan inkluderats (t ex användning av fossilt bränsle 
samt lustgasutsläpp från konstgödselproduktion). Valet motiveras framför allt av be-
hovet att spara tid, eftersom alternativet skulle vara att genomföra livscykelanalyser 
(LCA) för varje specifik produkt. Genom att bygga på produktionssystem blir det dock 
omöjligt att ange en produkts klimatpåverkan i form av exakta siffror. 

Ett annat val gäller om standarden ska vara absolut, baserad på total klimatpåverkan, 
eller relativ, med olika regler för olika produktkategorier. I projektet ”Klimatmärkning 
för mat” har man valt att inom varje produktkategori ha en absolut standard. Mellan 
produktkategorier är dock märkningen relativ; det bästa inom varje kategori kan mär-
kas. Detta har inneburit en hel del kritik; ger det konsumenten rättvisande information 
om kött kan märkas? Är det bättre att påverka konsumenterna att köpa så miljövänligt 
kött som möjligt och stimulera klimatvänlig köttproduktion, eller bör man försöka styra 
konsumtionen bort från klimatmässigt sämre produktkategorier? Här har det säkert 
spelat in i ställningstagandet att organisationer i, och med nära koppling till, köttpro-
duktionen deltar i projektet.

Det är således många faktorer som har betydelse för om, och i vilken utsträckning, en 
miljömärkning påverkar konsumtionen i rätt riktning. De handlar om märkets trovär-
dighet hos konsumenterna (jmf Nilsson m fl, 2004), märkningens utformning och hur 
väl konsumenterna förstår märkningen, men givetvis även huruvida konsumenter så-
väl som producenter väljer att följa märkningen, samt om de åtgärder som märket står 
för verkligen reducerar miljöpåverkan. De diskussioner vi har skissat ovan är exempel 
på utfall av samspelet mellan olika aktörer under utvecklingen av en klimatstandard 
som har påverkat standardens slutliga utformning. Det är dock många och ibland mot-
stridiga synpunkter som förs fram (av vilka ett fåtal har rymts här), vilka också ska ba-
lanseras mot initiativtagarnas och tilltänkta märkesanvändares strategiska intressen. 
Ambitionen att skapa en bred svensk standard för klimatmärkning av mat innebär ex-
empelvis att viktiga producenter och livsmedelshandeln måste acceptera standarden 
innan konsumenterna får en chans att välja.
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Vägar mot mer miljövänlig konsumtion
Möjligheter att påverka konsumtionen
Vi har diskuterat olika mekanismer som kan påverka konsumtionen i mer miljövänlig rikt-
ning och presenterat ett konkret exempel från de populära samverkansformerna. Denna 
popularitet kan ses som ett resultat av de ’rena’ formernas begränsningar. Medan stater 
och myndigheter har en hög formell auktoritet begränsas de ideologiskt av tilltron till mark-
nadslösningar och individens integritet, geografiskt till territoriet för myndighetsutövande 
och jurisdiktion och, med avseende på ändamålsenligheten i utformandet av åtgärder, av 
ansvaret för en mängd andra delvis konflikterande mål (miljökvalitetsmål får ge vika för 
framkomlighetsmål när vägar byggs, tillväxtmål när skatter sätts, etcetera).

Offentliga styrmedel kan visserligen vara mycket effektiva, men processerna är ofta 
långsamma och tenderar att rikta uppmärksamheten på mål (och därmed åtgärder) 
som jämförda med de ekonomiska välfärdsmålen (sysselsättning, konsumtion, etce-
tera) ligger långt in i framtiden. Exempel ges av hanteringen av Sveriges miljömål och 
de globala klimatförhandlingarna. De senare belyser även den politiska svårigheten att 
åstadkomma de internationella avtal som är nödvändiga i den globala konkurrensregim 
där nationella initiativ för den gemensamma miljön riskerar att bestraffas på det ekono-
miska området. Detta blir mycket tydligt om en regering överväger avgiftshöjningar eller 
skatteväxling till nackdel för energiintensiv industri. Istället för att en sådan internalise-
ring direkt sätter igång den marknadsmekanism som riktar produktion och konsumtion 
mot renare energikällor och lägre förbrukning per enhet kan industriproduktionen flyt-
tas utomlands och konsumtionens miljöprestanda i värsta fall försämras.

Därmed berörs två av marknadslösningarnas stora fördelar; räckvidden och effekti-
viteten. I relation till målet att minska konsumtionens miljöeffekter kan dock effekti-
viteten snarast vara en motverkande kraft. I praktiken prioriterar marknaderna ökad 
omsättning; erfarenheterna visar tydligt att konsumtionstakterna drivs upp högre än 
vad resurseffektiviseringen når. På något sätt måste således marknadernas kortsiktig-
het och närsynthet, det vill säga prioriteringen av (min) konsumtion idag över (andras) 
konsumtion imorgon, balanseras. 

De rent individualistiska respektive kollektiva formernas svagheter talar för att föränd-
ringar av konsumtionen i praktiken måste betraktas som ett komplext samspel mellan 
olika mekanismer och aktörer, privata såväl som offentliga. Det behövs således ofta kom-
binationer av styrmedel för att konsumtionen mer substantiellt ska ändras i en miljövän-
lig riktning. På individnivå inbegriper detta att steget från miljövänlig attityd till handling 
ska tas (Lindén 2004, s 23ff). Om kunskap om effekterna av beteendet saknas blir det 
svårt att agera i enlighet med ett eventuellt miljöengagemang, samtidigt som förekom-
sten av praktiska barriärer i de vardagliga beslutssituationerna kan utgöra hinder i över-
sättningen av motivation till handling. Information behövs för att stödja förändringar i re-
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gelverk, och strukturella förändringar kan behövas för att människor ska kunna realisera 
ambitioner att konsumera miljövänligt utan alltför stora kostnader.

Sannolikt krävs även att olika mekanismer kan stödja parallella förändringar i normer 
och värderingar samt i beteenden. Förändringar i beteenden (t ex genom ekonomiska 
incitament) som inte kopplas till motsvarande förändringar i värderingar kan lätt av-
brytas om incitamentet försvinner. I sådana fall är den temporära beteendeföränd-
ringen endast ytlig. Sådana förändringar kan avspegla en allmän debatt och snabbt 
uppflammande intressen och oro som försvinner, t ex när medieintresset har lagt sig. 
En annan variant på mer ytliga förändringar är att intresset inledningsvis läggs mer på 
att visa initiativkraft och utveckla nya produkter, processer och märkningar, som ska ge 
konsumenterna möjlighet att välja mer miljövänligt, men att utvecklingen därefter inte 
innebär någon progression vad gäller miljöpåverkan.

Mer djupgående förändringar kan således relateras till värderingar och normer hos 
marknadens aktörer (Hay, 2005). Att försöka stödja mer omfattande normförändringar 
innebär dock en mer djupgående kritik med budskapet att marknaden och politiken 
står för allvarliga misslyckanden; det ymniga välfärdshorn som konsumenter och po-
litiker tror sig ha sett visar sig vid närmare betraktelse inte vara en natur på obestånd 
som mänsklig ingenjörskonst inte lyckats frikoppla oss ifrån. 

För att framför allt på lång sikt skapa medvetenhet, och påverka djupt liggande nor-
mer och värderingar, är information och utbildning viktigt (Fransson och Gärling, 1999) 
Sådana insatser kräver dock dialog snarare än envägskommunikation. Människor be-
höver tillsammans diskutera problem och möjliga lösningar för att komma fram till 
kreativa idéer och för att skapa en gemenskap kring behovet av förändring (jmf Micha-
elis, 2003). Samtidigt är policy och tydliga spelregler viktiga för att sätta övergripande 
ramar och staka ut färdvägen.

Av de olika mekanismer som förekommer i strävandet efter hållbarhet kan klimatmärk-
ningsfallet som behandlades illustrera hur utbud och efterfrågan mer indirekt kan på-
verkas; nya frågor och problembeskrivningar förs upp till diskussion mellan inblandade 
aktörer och kan även spridas vidare i branschen och samhället. Konsumenterna kan 
genom att få information om livsmedlens klimatpåverkan börja fundera över vad deras 
konsumtion betyder på andra områden. Principiellt antar vi att olika steg i riktning mot 
mer miljövänlig konsumtion och ökad medvetenhet kan leda till snöbollseffekter. På 
motsvarande sätt kan företag och andra organisationer tvingas utveckla sin kunskap 
när de ställs inför nya konkurrerande standarder och miljömärkningar. En mer negativ 
tolkning skulle innebära att standarder och märkningar inte är tillräckligt kraftfulla för 
att påverka konsumtionen i miljövänlig riktning. Det saknas dock fortfarande mer in-
gående kunskap om effekterna av standarder och miljömärkningar. Naturvårdsverkets 
konstaterande från 2004 att ”Det finns indikationer som pekar på att fokus ligger för 
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mycket på utveckling av nya verktyg än på utvärderingar och studier av existerande 
verktyg för att kunna förbättra dessa” (s 52) är sannolikt relevant även idag.

Mot bakgrund av detta citat samt diskussionen kring den svenska klimatmärkningen 
av livsmedel kan ett centralt dilemma lyftas fram: att handla snabbt och aktivt vidta 
åtgärder eller vänta tills kunskapen är mer utvecklad. När det gäller standarder och 
märkningar är det svårt att veta vilka de bästa systemen är, och därför kan det vara 
lämpligt att tillåta så kallad institutionell konkurrens, särskilt i ett tidigt skede. Det är 
också viktigt med oberoende utvärderingar och jämförelser av olika verktyg för att 
öka trovärdigheten i systemen. Förekomsten av tydliga målsättningar för minskad 
miljöpåverkan från konsumtion inom olika sektorer torde på sikt också hjälpa till 
att få standarder och märkningar att fungera väl; företag vill förhoppningsvis arbeta 
med verktyg som ger en god måluppfyllelse. För att öka räckvidden och genomslaget 
kan internationella standarder vara att föredra, men även om en överenskommel-
se är internationell kan den ha cementerande effekter; genom att hindra enskilda 
initiativ eller institutionell konkurrens.

Oavsett hur det sker är det väsentligt att skapa institutionellt stöd och normer för 
att stimulera nya lösningar och snabb handling. Behovet av nya institutionella ar-
rangemang kan exemplifieras av s k ”cap and trade”-system (t ex EU:s Emission Tra-
ding System (ETS)). I princip kan då reglering, baserad på kollektiva processer och 
naturvetenskaplig forskning, sätta ekologiskt hållbara tak för konsumtionen (via 
produktionsledet) medan traditionellt effektiva marknadsmekanismer används för 
att reglera det ekonomiska utbytet inom de ramar som ekosystemen klarar. De 
problem som denna typ av system hittills har visat upp handlar om att taken inte 
har anpassats till ekosystemen utan till socio-ekonomiska prioriteringar. Till detta 
hör att stora förorenare har tilldelats ”rätt” att just förorena. Medan detta kan 
vara ekonomiskt rationellt skulle en etiskt mer relevant, om än praktiskt och real-
politiskt mycket svår, utgångspunkt vara ekosystemens mottagningskapacitet och 
att tilldelningen sker på individnivå.

Därmed berörs även den fundamentala frågan om huruvida konsumtionen de facto går 
i en mer miljövänlig riktning eller om vi endast strävar efter hållbarhet. I det mest före-
kommande perspektivet (bl a avspeglat i EU ETS) ses alla mekanismer som i någon mån 
minskar negativ miljöpåverkan som tillräckliga eller som ett bra steg i rätt riktning. Alter-
nativet utgår istället från uppskattningar av hur stora minskningar av utsläpp eller annat 
som behövs för att vända utvecklingen och nå hållbarhet (så kallad backcasting). Sådana 
övergripande uppskattningar kan brytas ned till olika mål för olika sektorer och ytterst 
för olika företag och konsumentgrupper; en modell som om den fullföljs innebär betyd-
ligt strängare mål för den rika världens konsumenter med stora ekologiska fotavtryck. 
Hittills har dock särskilt målen för konsumenter varit relativt ospecificerade.
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Dessa två perspektiv anknyter givetvis till den problembild och de prioriteringar som 
antas: Erkänner vi en obalans mellan ekonomiska processer och ekologisk uthållighet? 
Hur värderar vi allmänningen i relation till den egna konsumtionsnyttan? Moralfiloso-
fen Thomas Anderberg (2001) skriver att vi lägger ner större möda på att finna ursäk-
ter att blunda än på att söka förändra. Perspektiven anknyter då även till de principiella 
vägar som nämndes i kapitlets inledning; att minska konsumtionen (per individ) och 
att förändra dess innehåll. Vi menar att det är viktigt att inte endast se på energieffek-
tivitet och andra relativt avgränsade miljömässiga uppgraderingar, vilket hittills varit 
det vanligt förekommande, utan att se på materialåtgång, avyttring och hela livscykeln 
relaterad till en konsumtionshandling. Dessutom måste miljökonsekvenserna av den 
totala konsumtionen vara i fokus, då absolut miljöbelastning är det enda ekologiskt 
relevanta. Detta innebär att ekonomins omsättningshastighet måste skärskådas, och 
därmed även det samhällsekonomiska tillväxtbegreppet. En avgränsad effektivitetsori-
entering som miljölösning kan ge en moment 22-liknande situation som endast beak-
tar driften och ignorerar resursanvändning i stort: Lyckas vi med ständiga förbättringar 
måste vi ständigt köpa nya produkter med bättre miljöprestanda (efter lågenergilam-
pan, etanolbilen etcetera kommer annat) och skrota gamla produkter.

En slutbedömning och styrmedelsimplikationer
Den svenska konsumtionen, både till nivå och till utveckling, är långt ifrån långsiktigt 
hållbar. Det behövs således en förändring i vad vi konsumerar; hur det tillverkas, dist-
ribueras och förbrukas. Förändringsbehovet gäller konsumtionsslag (d v s att förbättra 
tjänstens eller varans miljöegenskaper) såväl som konsumtionens totala nivå och ut-
vecklingstakt. I detta är givetvis satsningar på nya mer miljövänliga produkter och pro-
cesser samt fortsatta effektiviseringar viktigt. Dock är inte effektiviseringar tillräckliga 
för att styra konsumtionen i en riktning där omsättningshastigheten för produkter inte 
längre ökar. Det behövs således också målsättningar som fokuserar på att stimulera ex-
empelvis produktkvalitet för ökad livslängd samt återvinning och reparationsverksam-
heter. En särskild poäng med att försöka stävja takten på produktutbyten är att den 
typen av konsumtion torde vara mer frikopplad från basbehov än annan konsumtion.

Valet av medel för att påverka konsumtionen är inte enbart beroende av effektiviteten 
hos tillgängliga former och mekanismer utan även av målsättning. Är syftet att redu-
cera den totala miljöpåverkan så att konsumtionen ryms inom gränserna för ekosyste-
mens kapacitet, eller är det att minska miljöbelastningen per konsumerad enhet? Vi 
menar att en viktig uppgift för policy är att sätta konkreta mål som utgår från konsum-
tionens ekologiskt möjliga miljöpåverkan. Utan sådana tydliga mål är det svårt att veta 
om olika mekanismer är effektiva, och höga mål kan också vara viktiga för att stimulera 
företagen att göra relevanta och innovativa satsningar. Målen bör vara ekologiskt ab-
soluta men socialt relativa, i betydelsen att det konsumtionsutrymme vi har (inom de 
ekologiska gränserna) ska delas globalt och över generationerna. Den svenska utma-
ningen är således i princip större än den globalt genomsnittliga.
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Det finns många goda förslag på åtgärder (se t.ex. SOU 2005:51), men för att nå verk-
ningsfulla, djupgående och långvariga effekter och undvika ett konsumtionsbeteende 
som endast relativt eller partiellt är miljövänligt, är det särskilt viktigt att arbeta med 
motivatorer i form av ändrade värderingar och normer. Information och utbildning kan 
vara viktiga mekanismer här, men dialog och erfarenhetsutbyte kan spela en särskilt 
viktig roll eftersom (över)konsumtion ofta handlar om människans roll i samhället. Föl-
jande exempel på åtgärdsförslag adresserar konsumtionen ur ett vitt perspektiv och 
bygger bland annat på ställningstagandet att konsumtionen måste ske inom ramarna 
för ekosystemens reproduktionsförmåga. En allmän policyimplikation är även att of-
fentliga beslutsfattare har övergripande ansvar att balansera motstridiga intressen 
inom ramarna för de villkor som ekosystemen ger.

• Eftersträva full internalisering av konsumtionens miljökonsekvenser. Det  inne 
 bär exempelvis kraftiga ökningar av skatter och avgifter för användning av  
 fossila bränslen. Vad gäller risken för försämrad internationell konkurrens 
 kraft bör miljööverenskommelser ges högsta prioritet i det internationella  
 samarbetet (inte minst inom EU och WTO), men myndigheter bör även i  
 högre grad se möjligheterna i termer av nya industrier och konkurrensför 
 delar som en tidig omställning kan ge.

• Försök bör även göras att prissätta ekosystemtjänster ( jmf Millennium Eco 
 system Assessment, 2005). En anledning är begreppets potentiella funk 
 tion som länk mellan de ekonomiska och ekologiska systemen och tillhörande  
 begreppsapparater, en annan att anpassa marknadsmekanismen mot  
 naturens faktiska komplexitet, vilken innebär att konsumtionen av en “vara”  
 kan ha betydande konsekvenser för andra delar av ekosystemet. Vidare bör,  
 för en effektiv styrfunktion, “förorenaren betalar” i möjligaste mån gälla  
 oavsett industripolitiska och andra hänsyn.

• Rikta subventioner. I första hand bör miljöskadliga subventioner och skatte-  
 och avgiftslättnader avvecklas. Detta skulle bland annat ge mer relevanta  
 kostnader för yrkesfisket och flygtrafiken, med goda konsekvenser för de  
 marina ekosystemen och klimatsystemet. I andra hand kan subventioner  
 användas för att under en övergångsperiod stödja nya konsumtionsmönster.

• Vid bedömningen att full internalisering av de kollektiva problem som  
 konsumtionens miljökonsekvenser utgör inte är görlig torde mer kollektiva  
 lösningar vara nödvändiga. För sådana krävs normförändringar, eftersom  
 låsningen till den individuella konsumentens autonomi och integritet både  
 principiellt (se allmänningens tragedi) och empiriskt utgör hinder för hållbar  
 utveckling. En förändring kräver breda utbildningsinsatser snarare än infor- 
 mation. Viktigt är också att förebilder skapas, både på person- och organisa 
 tionsnivå.
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• En förändring mot mer kollektiva lösningar skulle även kräva institutionellt  
 stöd. Här bör lagstiftning och andra former för offentlig styrning utvärderas  
 med avseende på sina effekter. Vilken styrning ger exempelvis aktiebolags 
 lagen och en exploateringslag som minerallagen i relation till miljöbalken och  
 Riksdagens miljömål? Viktigt är att ett institutionellt stöd, såväl lokalt som  
 sammantaget, ges för hållbar utveckling. Till detta hör även former som  
 trängselavgifter, miljözoner och satsningar på kollektivtrafik.

• Med beaktande av de gränser som den svenska konkurrensrätten och EU-lag 
 stiftningen tillåter är den offentliga upphandlingen en stark omställnings  
 kraft som medvetet måste användas för att skapa volymer åt producenter  
 med miljöanpassade produkter och tjänster (energi, fordon, textilier, elektro- 
 nik m m). Detta kan både påverka utbudet för privata konsumenter och bidra  
 till en norm- och attitydpåverkan i riktning mot hållbarhet. Särskild vikt bör  
 läggas vid att stimulera ökad produktlivslängd och därmed minska ekonomins  
 omsättningstakt.

• Offentliga investeringar kan även användas för att stimulera uppkomsten av  
 alternativa näringar. Här kan särskilda insatser läggas vid åtgärder som kan  
 minska den totala miljöbelastningen och möjliggör kollektiva lösningar,  
 exempelvis bilpooler och returmarknader.

• Samhällsorganens möjligheter att påverka konsumtionens miljöeffekter  
 genom den fysiska planeringen är synnerligen goda. Detta gäller i första hand  
 transporterna som är av stor betydelse för ett flertal miljökonsekvenser, som  
 buller, partiklar och klimatförändring. Med medel som plan- och bygglagen,  
 miljöbalken och enskilda program bör en huvudmålsättning vara att verka  
 för ett minskat mobilitetsbehov och viktiga inslag är en funktionsintegre- 
 rad planering och miljöprövning av trafikorienterad handel.

• Försiktighetsprincipen bör tillämpas på ett sätt som termen antyder. Den i  
 många fall omvända bevisbördan måste ändras så att bland annat ämnen  
 med sannolikt betydande miljöskadlighet ska förbjudas. En sådan tillämpning  
 skulle också ge väsentliga positiva effekter på människors hälsa.
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