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1. Bakgrund 
Med anledning av IPCC:s släpp av sin ”Sixth Assessment Report” (AR6) önskar 
WWF stöttning med att verifiera att den klimatbudget som har satts för One Planet 
Plate fortfarande håller. Utgångspunkten är att budgeten ska ligga i linje med IPCC:s 
scenarier för max 1,5 graders uppvärmning. Klimatbudgeten i One Planet Plate är 
sen tidigare satt till 11 kg CO2e/vecka och person. 
 

2. Om uppdraget 
U&We har genomfört beräkningar och undersökt vilka belägg det finns för olika 
individbudgetar som allokeras till mat med hänsyn till IPCC:s uppdaterade scenarios 
för maximalt 1,5 graders uppvärmning. Med beräkningarna utreder vi möjligheterna 
att förhålla sig till One Planet Plates individbudget på 11 kg koldioxidekvivalenter 
(CO2e)/vecka.  
 
Analysen och en beräkningsmodell för en klimatbudget med utgångspunkt från 
IPCC:s uppdaterade scenarios för maximalt 1,5 graders uppvärmning i AR6 beskrivs 
nedan. Beräkningsmodellen finns i sin helhet i en separat Excelfil.  
 

3. Resultat & Metodbeskrivning 
Bedömningen från U&We är att One Planet Plates budget på 11 kg CO2e per person 
och vecka fortfarande faller inom ramen för resultatet av beräkningarna. De globala 
utsläppen ligger dock på en stabilt hög nivå, vilket innebär att utsläppsutrymmet 
snabbt krymper och att budgeten med stor sannolikhet kommer att behöva revideras 
inom en snar framtid om utvecklingen inte vänder. Nedan följer en 
metodbeskrivning av hur resultatet har tagits fram.  
 

3.1. Total CO2e-budget per person och år 
För att ta fram en individbudget för CO2e som kan allokeras till mat har först en 
budget som kan allokeras till samtliga utsläppsområden tagits fram, se tabell 1.  
 
Uträkningen baserar sig på IPCC:s uppdaterade globala CO2-budget för 1,5 grader 
med 67 procents sannolikhet (IPCC 2021, s. 753). Den har sen fördelats ut jämnt på 
jordens prognosticerade snittbefolkning under åren 2022–2050, där 
befolkningsutvecklingen antas följa FN:s prognoser (FN 2019). En årlig 
individbudget för metan (CH4) och lustgas (N2O) omräknat till CO2e har tagits fram 
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med samma metod och lagts till utsläppen av CO2. För att den globala CO2-budgeten 
ska hålla har IPCC räknat med att de årliga utsläppen av CH4 ska vara 50 procent 
lägre år 2050 jämfört med 2019 (IPCC 2022, s.44). De årliga utsläppen av N2O ska 
vara 20 procent lägre under samma tidsperiod (IPCC 2022, s.22).  
 
I jämförelse med IPCC-rapporten ”Global warming of 1,5°C” har CO2-budgeten 
enbart minskat med 20 Gton, trots att det har gått fyra år sedan rapporten släpptes 
och de globala utsläppen fortfarande är över 40 Gton per år. Detta förklaras med att 
den beräknade klimatkänsligheten numera ryms inom ett mindre osäkerhets-
intervall, andra metodologiska förbättringar och nya observationer (IPCC 2021, s.42). 
I övrigt så har minskningen av CH4 och N2O för att CO2-budgeten för max 1,5 
graders uppvärmning ska gå ihop preciserats närmare än tidigare.  
 

Global budget, 67% sannolikhet för max 1,5°C 
 Volym Enhet 
Global budget CO2, start 20-01-01 400 Gton CO2 
Nuvarande global nivå, årliga utsläpp 45 Gton CO2/år 
Förbrukat 20-01-01 till 22-06-30 113 Gton CO2 
Kvarstående budget, start 22-06-30 288 Gton CO2 

Befolkningsprognos 
 Volym Enhet 
Snittbefolkning 2022-2050 8,9 miljarder 

Individbudget, 67% sannolikhet för max 1,5°C 
 Volym Enhet 
Budget per person, CO2 1,2 ton CO2/person/år 
Budget per person, CO2, CH4 & N2O 2,0 ton CO2e/person/år 

Tabell 1. Total CO2e-budget per individ.  
 

3.2. CO2e-budget att allokera till mat per person och år  
 
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 har två olika antaganden gjorts för hur mycket som ska dras av från den 
personliga utsläppsbudgeten för offentlig konsumtion och investeringar. U&We har 
estimerat hur många ton CO2 per capita som idag går till offentlig konsumtion och 
investeringar och sen gjort ett antagande om att dessa utsläpp antingen ligger kvar 
på samma nivå över hela tidsperioden (övre delen av tabell 2 nedan) eller att de 
halveras (nedre delen av tabell 2). Det sistnämnda antagandet kan motiveras av att 
utsläppen från offentlig konsumtion och investeringar både förväntas och måste 
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minska om de globala utsläppen i övrigt minskar över tid. En halvering av utsläppen 
under tidsperioden kan ses som relativt konservativt eftersom utsläppen ska ner till 
noll år 2050.   
 
Därefter är det två olika antaganden om hur stor andel av den personliga 
utsläppsbudgeten som allokeras till mat, dels dagens andel på ungefär 25 procent 
och dels en tänkt andel på 50 procent. 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.  
 
Det grönmarkerade värdet är tabellen är värdet som U&We rekommenderar att 
WWF använder till One Planet Plate för sin veckobudget.  
 

Antagande 1: utsläpp från offentlig konsumtion minskar ej 2022-2050 
  Volym Enhet 
Totalt utsläppsutrymme per person  2,03 tCO2e/person/år 
Avdrag offentlig konsumtion & investeringar  1,82 tCO2e/person/år 
Andel utsläpp till mat av total individbudget 25% 50% Enhet 
Matbudget, per år 0,05 0,11 tCO2e/person/år 
Matbudget, per vecka 1,0 2,0 kg CO2e/person/v 
50% osäkerhetsintervall, per vecka 0,5–1,5 1,0–3,0 kg CO2e/person/v 
Matbudget, per dag 0,14 0,29 kg CO2e/person/dag 
50% osäkerhetsintervall, per dag 0,07–0,22 0,14–0,4 kg CO2e/person/dag 

Antagande 2: utsläpp från offentlig konsumtion halveras 2022-2050 
  Volym Enhet 
Totalt utsläppsutrymme per person  2,03 tCO2e/person/år 
Avdrag offentlig konsumtion & investeringar  0,91 tCO2e/person/år 
Andel utsläpp till mat av total individbudget 25% 50% Enhet 
Matbudget, per år 0,28 0,56 tCO2e/person/år 
Matbudget, per vecka 5,4 10,8 kg CO2e/person/v 
50% osäkerhetsintervall, per vecka 2,7–8,1 5,4–16,2 kg CO2e/person/v 
Matbudget, per dag 0,77 1,54 kg CO2e/person/dag 
50% osäkerhetsintervall, per dag  0,38–1,15 0,77–2,3 kg CO2e/person/dag 

Tabell 2. CO2e-budget för mat per individ. 
 

3.3. Estimat av utsläpp från offentlig konsumtion och 
investeringar 

 
Naturvårdsverket tillhandahåller statistik för hur stor andel av de svenska 
växthusgasutsläppen som kan knytas till offentlig konsumtion och investeringar, 
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men globalt sett har det inte varit möjligt att finna motsvarande statistik inom ramen 
för det här projektet (Naturvårdsverket 2022). Ett estimat har istället tagits fram för 
detta.  
 
Enligt statistik från IMF allokerar Sverige ungefär 30 procent mer av BNP till 
offentlig konsumtion än resten av världen i genomsnitt (IMF, 2022). U&We har gjort 
ett antagande om att andelen klimatutsläpp som kan knytas till offentlig konsumtion 
och investeringar då också borde vara ungefär 30 procent högre i Sverige än i 
världen (se fullständig uträkning i excelfilen, blad ”Bakgrundsberäkningar”).  
 

3.4. Osäkerheter IPCC 
Det finns stora osäkerheter i den CO2-budget som krävs för att uppnå 1,5-
gradersmålet med 67 procents sannolikhet (IPCC 2021, s. 98). Budgeten är nu satt till 
totalt 400 Gton CO2 (se tabell 3). I IPCC-rapporten ”Global warming of 1,5°C” angavs 
det att den totala osäkerheten för budgeten var ungefär +/- 50 procent, men i AR6 
finns inget sådant uttalande. U&We har dock gjort ett antagande om att detta 
fortfarande gäller baserat på att storleken på de osäkerhetsfaktorer som listats ligger 
på en liknande nivå i AR6 som i ”Global warming of 1,5°C”.  
 

 
Tabell 3. Visar Table TS.3 (IPCC 2021, s.98)  
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I kolumnerna längst till höger i tabell 3 nedan listas vilka faktorer som kan påverka 
den globala budgeten upp eller ned:  
 

• Utsläpp av andra växthusgaser såsom metan och lustgas påverkar 
utsläppsutrymmet för CO2. Metan antas exempelvis minskas kraftigt i scenariot 
med 400 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.  

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

• I vilken utsträckning jorden fortsätter att värmas även efter att utsläppen helt har 
upphört är ytterligare en osäkerhet.  

• Mängden CO2 utsläpp sen 2011 har inte kunnat fastställas exakt vilket också kan 
påverka den återstående budgeten.   
 

3.5. Slutsatser 
 

• One Planet Plates individbudget på 11 kg CO2e/vecka är i nuläget kompatibel 
med IPCC:s CO2-budget för att nå 1,5-gradersmålet enligt U&We:s beräkningar. 
Utsläppsutrymmet krymper dock snabbt och det innebär att budgeten med stor 
sannolikhet kommer att behöva revideras inom en snar framtid om utvecklingen 
inte vänder. 

• U&We:s 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 i WWF:s metodbeskrivning.  
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