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EN CO2OL 
PRODUKTION

Sedan vi var små har vi fått höra om koldioxidens negativa påverkan på vårt klimat. Hur de 

smutsiga koldioxidutsläppen från industrier, jordbruk, transporter el- och 

värmeproduktion etc. förstör vår planet. För att minska den allt för höga halten av 

koldioxid i vår atmosfär har olika nya tekniker tagits fram, där ibland sättet att fånga in 

koldioxiden för att lagra eller bruka den. 

Men är samhället villigt att adaptera den nya tekniken? Kommer folk låta sina barn leka 

med plastleksaker gjorda av utsläpp från fabriker eller bygga sina hus på betong med 

inbundet koldioxid? Mycket handlar om inställningen till just den här typen av produkter, 

en inställning vi vill ska bli positiv genom vårt förslag; ”CO2OL  Product” certifikat. 

DAGENS TEKNIK

Idag finns det en bred kunskap om 
hur vi kan fånga in och lagra koldioxid 
i olika material, men det görs alldeles 
för lite. Carbon Capture and Storage, 
CCS, är en metod där man använder 
sig av punktkällor för att fånga in 
koldioxiden och därefter pumpa den 
till en lagringskälla, exempelvis en 
berggrund. Direct Air Capture, DAC, är 
en annan framstående teknik där 
man, kortfattat beskrivet, skapar en 
så kallad industriell fotosyntes för att 
bland annat binda koldioxiden i olika 
material eller tillverka bränsle till 
industrier. Ett sätt att binda koldioxid 
är att man kapslar in den i betong 
som sedan används vid nybyggnation. 
Ett annat sätt är att binda den 
infångade koldioxiden i plastartiklar.Illustration: Carbon Engineering
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CO2OL PRODUCT 
CERTIFIKAT

Vårt förslag är, enkelt förklarat, att skapa ett 

certifikat som tillverkande företag kan märka 

sina produkter med om de använt infångat 

koldioxid i sin produktion. Kanske har dom 

bundit det direkt i sin produkt, använt bränsle 

som framställts från koldioxiden för att driva sin 

produktion eller kanske har de lagrat en del av 

sina utsläpp.

Vi vill genom certifieringsmärkningen sprida 

budskapet till den breda massan, att infångad 

koldioxid använt i produktion inte är ett farligt 

eller ohälsosamt ämne i sig då det är bundet i 

produkter. Vi vill också sprida kunskap och 

verka utbildande ang. den positiva inverkan 

som lagring och infångning av koldioxid har på 

vårt klimat och minska allmänhetens 

misstänksamhet generellt mot den här typen av 

system.

Idag i Sverige finns ett stort intresse bland företag att hitta hållbara lösningar, främst 
pga. att konsumenterna idag ställer de kraven och tvingar företagen i den riktningen. 
Vi vill genom att använda vidare beskrivna tekniker, få konsumenten att välja 
produkter med vårt certifikat och på så vis knuffa företagen mot att använda sig av 
infångat koldioxid i sin produktion. 

Att kunna visa för konsumenten att man i sin produktion reducerat koldioxidnivån i 
atmosfären och på så vis jobbat mot en hållbar framtid, tror vi idag ligger i företagens 
intresse. 

DET HAR FUNGERAT FÖRUT

Ett exempel som visar på att tekniken fungerat förut för att leda en bransch i en mer 
hållbar riktning är den i byggbranschen mest använda certifieringen; miljöbyggnad. 
Miljöbyggnadscertifieringen fungerar som ett hjälpmedel för byggare att göra mer 
hållbara materialval. I slutändan kan byggarna sätta certifieringen på sina byggnader 
och visa utåt mot konsument att de tar sitt ansvar för att bygga en hållbar framtid. 

En god 

juice



HUR SKA CERTIFIKATET 
IMPLEMENTERAS

För att få sätta ”CO2OL Product”-märkningen på sina varor tänker vi oss att det ska

finnas ett antal krav kopplade till produktionen. Dessa krav kan, som tidigare nämnt,

vara allt från att tillverkningen skett med infångad koldioxid eller att företaget

kompenserat för sina utsläpp vid tillverkningen genom att fånga en viss mängd

koldioxid och sedan lagrat den.

Att dessa krav följs skall kontinuerligt kontrolleras av en neutral part som är utsedd

av näringslivet själv likt ARN eller en myndighet som naturvårdsverket. Det är på

detta sätt lättare för företag som vill använda sig av certifikatet att ansluta sig då

tydliga kravnivåer är ställda. Efter att de godkänts får företagen fritt använda

märkningen i sin marknadsföring och på sina produkter.

Tanken är att företagen enkelt skall kunna nyttja 
den goodwill som en klimatsmart tillverkning 
medför. Genom att sätta ”CO2OL  Product”-
märkningen på diverse produkter eller 
byggnadsprojekt kan företag förmedla snabbt och 
enkelt till konsumenter att dem aktivt motarbetar 
den globala uppvärmningen.

Certifikatet medför också ett mervärde som kan 
mätas ekonomiskt. Företag kan genom ”CO2OL  
Product” lätt särskilja sina produkter från andra 
konkurrenter på marknaden eller tillochmed öka 
sina priser eftersom en klimatsmart produkt är mer 
värd än en likvärdig men ohållbart tillverkad för en
miljömedveten konsument. På detta sätt används 
enkla marknadsekonomiska krafter för att 
uppmuntra företag att implementera Carbon
Capture teknik genom att tjäna pengar på det. 

Vi tror att vårt certifikat ger företag möjlighet att 
bygga bättre kundrelationer och höja mervärdet på 
sina produkter och detta kan få dom att ställa om 
till en mer hållbar produktion.



KONSUMENTMAKT
Vi tror att exponeringen som Carbon Capture tekniken får genom ”CO2OL  Product”-
märkningen leder till en ökad nyfikenhet och kunskap hos allmänheten i stort. Detta 
hoppas vi kunna ta sig uttryck politiskt, genom satsningar från det offentliga,  men 
också genom ökad innovationstakt för tekniken generellt. Spridning av information 
om den infångade koldioxidens möjligheter till den breda massan skulle på sikt kunna 
leda till att nya användningsområden och att nya produkter upptäcks eller utvecklas.

Genom märkningen får även konsumenten och individen möjlighet att påverka 
företagens handlande. Att ge konsumenter information är ett sätt att ge dem makt att 
aktivt göra val som är förenlig med dess världssyn. Individen kan på detta sätt genom 
att endast köpa produkter med ”CO2OL  Product”-märkningen ge företagen ännu ett 
incitament att nyttja tekniker som bygger på infångad koldioxid.  Helt enkelt utnyttjar 
vi den fria konkurrensen på marknaden för att få förändring.

POLITISKA STYRMEDEL

För att tillverkningen av ”CO2OL  Product” certifierade produkter eller material 
snabbare skall komma ut på marknaden så anser vi att nationella och EU politiska 
styrmedel är en viktig del av kugghjulet. Detta kan uttrycka sig i exempelvis 
informationsspridning om tekniken till allmänheten eller stöd för företag som vill 
göra omställningen till en certifierad produktion.  



FN:S GLOBALA MÅL
Vi vill genom vårt certifikat och konsumentens påverkan, öka användandet och 
lagringen av infångat koldioxid och få Sverige att minska sina totala utsläpp. Att 
minska de totala utsläppen bidrar generellt till en bättre miljö för oss människor och 
vi vill göra det enkelt för alla att göra hållbara produktval. 

Dessutom vill vi, med denna certifiering bidra till att tillverkande industri ökar sitt 
hållbarhetstänk och hittar ett sätt att ställa om sin produktion till ett mer klimatsmart 
alternativ. Ur ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv vill vi genom certifikatet också 
verka för en ökad användning av infångad koldioxid för att i större utsträckning sluta 
kolets kretslopp. 

Sammanfattningsvis tror vi på människans kreativitet och vilja att verka mot en hållbar framtid. Blir 

intresset och medvetenheten större för sätt att fånga in, använda och lagra koldioxid, kanske 

genom vårt förslag på certifikat, tvekar inte vi på att teknikerna kommer utvecklas och bli ännu 

bättre! Sprider vi budskapet och får företag att ställa om sin produktion, hoppas vi att det i 

framtiden ska bli enklare att köpa en ”CO₂OL” produkt!
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