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INLEDNING 
BAKGRUND 
IPCC:s nya rapport för 1,5 graders scenarierna ger nya förutsättningar för 
klimatbudgeten. WWF behöver konsolidera kriteriedokumentet för One Planet 
Plate samt uppdatera det med utgångspunkt i IPCC:s nya siffror för klimatet. 
Utgångspunkten är IPCC:s nyligen lanserade scenario om max 1,5 graders 
uppvärmning samt One Planet Plates klimatbudget på 11 kg CO2e/vecka. 
  

OM UPPDRAGET 
U&We har genomfört beräkningar och undersökt vilka belägg det det 
finns för olika beräkningsförutsättningar med hänsyn till IPCC:s 1,5 graders budget. 
Med beräkningarna och de bakomliggande förutsättningarna utreder vi 
möjligheterna att förhålla sig till One Planet Plates individbudget på 11 kg 
CO2e/vecka.  
 
Analysen och en beräkningsmodell för en klimatbudget utgångspunkt från IPCC:s 
rapport för max 1,5 graders uppvärmning beskrivs nedan. Beräkningsmodellen 
kommer även separat i excelformat. 
 

RESULTAT 
One Planet Plates individbudget på 11 kg CO2e/vecka faller inom ramen för 
beräkningarnas resultat. 
 
Budgetuträkningen för växthusgasutsläpp för maten på individnivå har delats upp i 
två tabeller.  
 
I den första tabellen har vi tagit fram den totala tillåtna budgeten per individ och år 
för CO2 och övriga växthusgaser. Vi har till att börja med utgått från IPCC:s globala 
budget för CO2 och portionerat ut den jämnt över jordens befolkning över åren 2018–
2050 (IPCC 2018, s 108). Befolkningsutvecklingen antas följa FN:s prognoser och vi 
har räknat fram ett snitt på antalet personer som kommer att befolka jorden varje år 
under åren 2018–2050 (FN 2017). Därefter har vi tagit fram en årlig budget per 
person för utsläpp av metan och lustgas omräknat till CO2-ekvivalenter. Dessa gaser 
kommer att behöva minska för att 1,5-gradersmålet ska nås, men de behöver inte 
nollas. Vi har utgått från utsläppsnivåerna av metan och lustgas som IPCC tillåter år 
2050 i sin senaste rapport (IPCC 2018, s 117–120). Budgeten för metan och lustgas har 
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sen lagts till budgeten för CO2 för att få en samlad budget för växthusgaser per 
person och år.  
 

 
Tabell 1 Total CO2e-budget per individ med IPCCs 66% sannolikhet för 1,5°grader 
 
I tabell 2 har individbudgetar för växthusgaser som kan allokeras till mat tagits fram. 
Tabellen inkluderar fyra olika budgetar för att kunna ta hänsyn till olika antaganden. 
Först är det två olika antaganden om hur stor andel av den personliga 
utsläppsbudgeten som allokeras till mat: dagens andel på ungefär 25% och en tänkt 
andel på 50%. Den högre andelen bygger på en hypotes om att den globala 
användningen av fossila bränslen minskar. I det scenariot kommer bland annat 
transporter och boende ta upp en mindre andel av den personliga utsläppsbudgeten 
och matens andel ökar som en konsekvens av det.  
 
Därefter har vi gjort två olika antaganden för hur mycket som ska dras av från den 
personliga utsläppsbudgeten för offentlig konsumtion och investeringar. Vi har 
estimerat hur många ton CO2 per capita som idag går till offentlig konsumtion och 
investeringar och sen antingen dragit av hela (övre delen av tabell 2 nedan) eller 
halva den summan (nedre delen av tabell 2) från det totala personliga 
utsläppsutrymmet. Det lägre avdraget kan motiveras av att utsläppen från offentlig 
konsumtion och investeringar förväntas gå ner (måste gå ner) om de globala 
utsläppen i övrigt minskar över tid. Med tanke på att CO2-utsläppen ska gå ner till 
noll fram till 2050 så kan det ses som ett relativt konservativt antagande. 
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Tabell 2 CO2e-budget för mat per individ med IPCCs 66% sannolikhet för 1,5°grader 
 

ESTIMAT AV UTSLÄPP FRÅN OFFENTLIG KONSUMTION OCH INVESTERINGAR 
 
För Sverige har Naturvårdsverket tillhandahållit statistik för hur stor andel av 
växthusgasutsläppen som kan knytas till offentlig konsumtion och investeringar, 
men globalt sett har det inte varit möjligt att finna motsvarande statistik inom ramen 
för det här projektet (Naturvårdsverket 2018). Vi har därför istället tagit fram ett 
estimat för detta.  
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Enligt statistik från IMF allokerar Sverige ungefär 44% mer av BNP till offentlig 
konsumtion än resten av världen i genomsnitt (IMF, 2018). Vi har baserat vårt 
estimat på ett antagande om att andelen klimatutsläpp som kan knytas till offentlig 
konsumtion och investeringar då också borde vara ungefär 44% högre i Sverige än i 
världen. Resultatet är att andelen klimatutsläpp som kan knytas till offentlig 
konsumtion och investeringar för världen i genomsnitt borde vara ungefär 26%, 
jämfört med Sveriges andel på 38% (se fullständig uträkning i excelfilen, blad 2).  
 

OSÄKERHETER IPCC 
Det finns stora osäkerheter i den CO2-budget som krävs för att uppnå 1,5-
gradersmålet med 66% sannolikhet enligt IPCC (IPCC 2018, s 105–107). Budgeten är 
nu satt till totalt 420 Gton CO2 (se tabell nedan), men den kan variera upp eller ned 
ungefär 50%. Det gör också att det uträknade utsläppsutrymmet per person också 
måste antas kunna variera med ungefär 50%. I kolumnerna längst till höger i tabell 3 
nedan listas vilka faktorer som kan påverka den globala budgeten upp eller ned:  
 

• Budgeten har inte tagit hänsyn till jordens feedback-mekanismer såsom smältande 
permafrost och effekterna av dessa. Om feedback-mekanismer inkluderas ska 
budgeten minskas med 100 Gton CO2 på en hundraårig tidsskala.  

• Utsläpp av andra växthusgaser såsom metan och lustgas påverkar 
utsläppsutrymmet för CO2. Metan antas exempelvis minskas kraftigt i scenariot 
med 420 Gton CO2, men om detta inte realiseras minskas utsläppsutrymmet för 
CO2 ytterligare.  

• Effekten av att släppa ut andra växthusgaser än CO2 på jordens temperatur är 
ytterligare en osäkerhet för budgeten, där aerosolers effekt på klimatet utgör den 
största osäkerheten.  

• Det finns osäkerheter kring hur mycket jordens temperatur ökar givet ett visst 
tillskott av CO2 till atmosfären.  

• Den globala uppvärmningen sen förindustriell tid till idag har inte kunnat 
fastställas exakt vilket också bidrar till osäkerheter.  

• Mängden CO2 utsläpp sen 2011 har inte kunnat fastställas exakt vilket också kan 
påverka den återstående budgeten.   
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Tabell 3 Shows Table 2.2 (IPCC 2018, s 108)  
 

SLUTSATSER 
 

• One Planet Plates individbudget på 11 kg CO2e/vecka är kompatibel med 
IPCC:s CO2-budget för att nå 1,5-gradersmålet enligt våra beräkningar.  

• Vår rekommendation är att utgå från scenariot i den lägre delen av tabell 2 där 
maten får ta upp hälften av utsläppsutrymmet och utsläppen från offentlig 
konsumtion och investeringar antas halveras fram till 2050. Detta eftersom vi 
anser att det är rimligt att anta att utsläppen från fossila bränslen kommer att 
minska över tid över hela samhället när målet är noll CO2-utsläpp år 2050.  

• På grund av osäkerheter i IPCC:s CO2-budget rekommenderar vi att den 
personliga utsläppsbudgeten anges som ett spann.  
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OM U&WE 
U&We är en av landets ledande hållbarhetsbyråer som tillsammans med 
systerbolaget ZeroMission består av fjorton konsulter, med en bred 
naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig kompetens på bl.a. miljö- och 
klimatstrategier. 
 
U&We har varit verksamma inom hållbarhetsdriven affärsutveckling sedan år 1995. 
Vi har en ingående och djup kompetens inom både både vad gäller miljö och sociala 
aspekter. Vår syn är att hållbarhetsfrågor ska göras affärsdrivande och vara 
framgångsfaktorer i företag och organisationer. 
 
Vi beskriver oss själva som “Catalyst for Good Business”, vilket innebär att vi vill 
vara en samarbetspartner som påskyndar, förstärker och underlättar processer som 
leder till stärkta affärer. U&We består i dagsläget av tretton konsulter med olika 
bakgrund och kompetenser som arbetar med hållbar affärsutveckling inom 
områdena miljö, hälsa, etik och CSR.  
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