2020
Klimatpolitiska rådets rapport

Förord
2019 var ett händelserikt år för klimatfrågan, både internationellt och i Sverige, med hög aktivitet
på många områden men också av motstridiga tendenser.
EU:s medlemsländer har enats om målsättningen att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent 2050, och flera länder runt om i världen har satt upp mål om noll nettoutsläpp.
Året präglades starkt av civilsamhällets klimatengagemang. Omfattande demonstrationer och
klimatstrejker, med Greta Thunberg och andra skolungdomar i spetsen, har fått stor uppmärksamhet.
Samtidigt hörs i flera länder protester mot minskade fossilsubventioner och politiker går till val på
att skydda fossilbaserade industrier. I december uteblev viktiga beslut vid FN:s klimatmöte COP25
på grund av djupa meningsskiljaktigheter länderna emellan. USA meddelade i november formellt
till FN att man avser lämna Parisavtalet.
Det är för tidigt att avgöra effekten av detta växande men splittrade engagemang, men tveklöst
har pressen på beslutsfattare inom både politik och näringsliv att agera ökat. Världens utsläpp av
växthusgaser fortsätter dessutom att öka och var 2019 större än någonsin.
Även i Sverige har aktiviteten i klimatfrågan tilltagit, såväl i regioner och kommuner som i näringsliv och civilsamhälle. Hittills har 18 näringslivsbranscher presenterat färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft. Regeringen överlämnade i december 2019 den första klimatpolitiska handlingsplanen till riksdagen enligt klimatlagens krav.
2020 är ett viktigt år för klimatpolitiken, både globalt och nationellt. FN:s medlemsländer ska
lägga fram nya nationella klimatplaner med förhöjda ambitioner inför COP26, EU står inför att
implementera den gröna given och i Sverige ska regeringen omsätta klimatpolitiska handlingsplanens över hundra punkter i konkret handling.
Denna rapport är Klimatpolitiska rådets årliga utvärdering av regeringens samlade politik i
förhållande till Sveriges klimatmål. Den innehåller en uppdatering av utvecklingen i Sverige under
det senaste året och den bedömning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan som rådet ska
lämna enligt vår instruktion.
Klimatpolitiska rådet vill framföra ett stort tack till de över hundra organisationer, forskare,
experter och praktiker som bidragit med underlag till rapporten. De slutsatser och rekommendationer
som presenteras här är Klimatpolitiska rådets egna.
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Sammanfattning
Sveriges övergripande klimatmål är att senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till
atmosfären, för att därefter uppnå negativa nettoutsläpp. Det långsiktiga målet kompletteras med
ett antal etappmål. Klimatmålen och klimatlagen utgör, tillsammans med Klimatpolitiska rådet,
Sveriges klimatpolitiska ramverk vilket trädde i kraft den 1 januari 2018 efter att ha antagits av en
bred majoritet i riksdagen. Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens samlade
politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat.
Befintlig politik räcker inte
Utsläppsminskningarna har bromsat in när de behöver accelerera. De största minskningarna av
växthusgasutsläppen sedan 1990 skedde mellan 2003 och 2014 med en genomsnittlig årlig
minskningstakt på drygt 2 procent. De fyra senaste åren (till och med 2018) har det gått
långsammare och utsläppen har i genomsnitt minskat med mindre än 1 procent per år.
Redan innan det nuvarande klimatpolitiska ramverket beslutades hade Sverige ett etappmål att
minska utsläppen av växthusgaser utanför EU:s system för handel med utsläppsrätter med 40
procent till 2020. Detta mål kommer att uppnås, dock inte med enbart inhemska
utsläppsminskningar vilket är den nuvarande regeringens ambition. Till en mindre del bedöms
målet nås genom så kallade flexibla mekanismer, där svenska staten investerar i utsläppsminskande
projekt i andra länder.
I regeringens klimatredovisning till riksdagen för 2019 omnämns 14 politiska beslut som fattats och
trätt i kraft under året som gick. Dessa är inte tillräckliga för att Klimatpolitiska rådet ska ompröva
sin bild av läget. Bedömningen i förra årets rapport kvarstår: De klimatpolitiska målen bortom
2020 kommer inte att nås med nuvarande förutsättningar och beslutad politik.
Jämfört med regeringens första klimatredovisning från 2018 innehåller den senaste redovisningen
något fler bedömningar av vad besluten kan betyda för utsläppen av växthusgaser samt behov av
ytterligare insatser. Trots det kan klimatredovisningen inte sägas uppfylla lagens krav i vad gäller
beslutens betydelse för utvecklingen av utsläppen. I de flesta fall saknas effektbedömningar. I
resterande fall redovisas någon form av effektbedömning men inte hur de är gjorda eller vilka
antaganden de bygger på. Dessutom anger regeringen sina effektbedömningar i olika enheter och
format, vilket gör det svårt att jämföra olika insatser, bedöma deras effektiviteten och den samlade
effekten av de beslut som presenteras.

BEDÖMNING AV UTSLÄPPSUTVECKLINGEN OCH NUVARANDE POLITIK

Inget av målen i det klimatpolitiska ramverket bortom 2020 kommer att nås med nuvarande
förutsättningar och beslutad politik.
Sverige kommer att nå etappmålet till 2020 med viss användning av flexibla mekanismer.
Klimatredovisningen för 2019 uppfyller inte klimatlagens krav på redovisning av vad besluten
kan betyda för växthusgasutsläppen.

5

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan
Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år, året efter ordinarie riksdagsval, ta fram en
klimatpolitisk handlingsplan för de kommande fyra åren. Den första handlingsplanen överlämnades
till riksdagen i form av en proposition den 18 december 2019. Det återstår därefter bara sex
handlingsplaner av detta slag före 2045. Var och en av dem spelar därför stor roll.
Det ingår i Klimatpolitiska rådets uppdrag att bedöma regeringens handlingsplan. Vår bedömning
sammanfattas i denna rapport och innehåller dels övergripande frågor om regeringens ledarskap,
styrning och organisation av klimatarbetet, dels frågor om specifika styrmedel och deras effekter på
utsläppsutvecklingen i olika sektorer.

ÖVERGRIPANDE BEDÖMNING AV HANDLINGSPLANEN

Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen presenterat en bred handlingsplan med insatser i
många olika sektorer, från lokal till internationell nivå.
Den allvarligaste bristen är att regeringen inte redovisar i vilken grad de beslutade och aviserade
insatserna i sina delar eller som helhet, bidrar till att klimatmålen kan nås. Därmed uppfyller inte
handlingsplanen klimatlagens krav i detta avseende. Insatserna är därtill genomgående diffust
beskrivna och saknar en tidplan för genomförande.

Att regeringen inte redovisar någon bedömning om huruvida handlingsplanen är tillräcklig eller
vilken betydelse dess genomförande kan ha på växthusgasutsläppen betyder inte nödvändigtvis att
planen får svag effekt. Det är dock anmärkningsvärt att den grundläggande frågan om politikens
måluppfyllelse inte får någon uppmärksamhet.
För nya eller förändrade styrmedel bör regeringen eftersträva att uppskatta effekten på
växthusgasutsläppens utveckling. För andra insatser, sådana som gäller ledarskap och styrning, är
det mindre meningsfullt att försöka kvantifiera effekten på utsläppen av växthusgaser. Beroende på
hur insatserna för ledarskap och styrning genomförs kan de bli viktiga för utsläppsminskningar på
längre sikt. För denna typ av beslut bör regeringen kunna föra en kvalitativ diskussion om planens
förväntade effekter.
Regeringen framhåller i handlingsplanen att om Sverige effektivt ska medverka till att begränsa den
globala uppvärmningen till 1,5 grader behöver utsläppskurvan luta brant nedåt i närtid. Därför är
det förvånande att det, enligt rådets bedömning, är mycket få punkter i handlingsplanen som kan
ge nämnvärda tillkommande utsläppsminskningar under de fyra år som planen gäller, jämfört med
redan beslutad politik. Främst är det en stegvis skärpt reduktionsplikt som kan ge sådana
utsläppsminskningar. Aviserade utredningar om skärpta eller nya styrmedel kan börja få effekt först
under nästa mandatperiod.
Klimatpolitiska rådets bedömning är att handlingsplanen kan förväntas ge en tillkommande
utsläppsminskning på omkring 1–1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter till år 2023 jämfört med
den utveckling som skulle ha skett utan handlingsplanen. Det motsvarar 2–3 procent av utsläppen
av växthusgaser i Sverige. Om planens ambitioner skulle förverkligas fullt ut inklusive bästa möjliga
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samverkan med övriga aktörer, och samtliga insatser bli genomförda på ett verkningsfullt sätt,
skulle planen kunna få betydande effekt på längre sikt.
Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen i handlingsplanen redovisar hur man anser att
bedömningar och beslutade och aviserade insatser förhåller sig till rekommendationerna i
Klimatpolitiska rådets rapport från 2019. Denna återkoppling är väsentlig för det klimatpolitiska
ramverkets långsiktiga funktion.

REKOMMENDATION

1.

Konkretisera den klimatpolitiska handlingsplanen så att den blir en plan för handling med
ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten. Följ upp
planen årligen i regeringens klimatredovisning.

Ledarskap och styrning
Den klimatpolitiska handlingsplanens brister speglar svagheter i regeringens organisation, processer
och ledarskap för det klimatpolitiska arbetet. Regeringskansliets normala beredningsrutiner och
nuvarande organisation framstår som otillräckliga för att regeringen ska kunna leva upp till
klimatlagens övergripande ambition om att klimatet ska integreras i alla politikområden och arbetet
utgå från de långsiktiga, tidssatta utsläppsmål som riksdagen fastställt. Den nuvarande ordningen,
där Miljödepartementet bär det främsta ansvaret för att ta fram handlingsplanen, bidrar till att
andra viktiga departement och myndigheter intar en reaktiv roll och att klimatmålen därmed får
otillräckligt genomslag. Detta försvårar också prioriteringar och hantering av målkonflikter.
Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen framhåller betydelsen av samverkan i hela samhället
för att nå klimatmålen. Detta bör involvera alla olika aktörer, från nationell till regional och lokal
nivå.
När det gäller samverkan med näringslivet nämner handlingsplanen de branschvisa färdplaner för
fossilfri konkurrenskraft som arbetats fram inom initiativet Fossilfritt Sverige. Dessa färdplaner kan
komma att spela en stor roll för att nå Sveriges klimatmål. Därför är det förvånande hur liten plats
initiativet får när regeringen beskriver sitt arbete under de kommande fyra åren. Färdplanerna
behöver nu gå in i en ny fas av genomförande.
Sammantaget behöver regeringens ledarskap och styrning stärkas för att driva klimatomställningen
med tillräcklig kraft och hastighet.
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REKOMMENDATION

2.

Stärk och bredda ansvaret för det klimatpolitiska arbetet i regeringen, förslagsvis genom en
styrgrupp med ansvar för att implementera det klimatpolitiska ramverket med statsministern
som ordförande.

3.

Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att föreslå insatser som bidrar till att
klimatmålen nås inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till den klimatpolitiska
handlingsplanen.

4.

Stärk myndigheternas kompetens och kapacitet för att bedöma och följa upp effekterna av
politiska insatser för att uppnå klimatmålen i syfte att lägga en solid grund för kontinuerligt
lärande och vidareutveckling av politiken.

5.

Se till att det klimatpolitiska ramverket och den klimatpolitiska handlingsplanen får lika
starkt och tydligt genomslag i regeringens arbete som budgetpolitiken och det finanspolitiska
ramverket.

6.

Omsätt de branschvisa färdplaner som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige i
handlingsplaner för stegvis genomförande, uppföljning och uppdatering, gemensamt mellan
regeringen och respektive bransch.

Styrmedel
Förutsättningarna för klimatomställningen ser olika ut i olika sektorer, vilket också ställer olika krav
på politik och styrmedel. Rådet har analyserat hur handlingsplanen behandlar möjligheter och
hinder för klimatomställningen i fyra sektorer som tillsammans står för över 80 procent av Sveriges
växthusgasutsläpp: vägtransporter, industri, jordbruk samt el och uppvärmning.
Vägtransporter

I rapporten från 2019 presenterade vi tio rekommendationer för fossilfria transporter. Regeringen
tar i handlingsplanen flera steg i linje med dessa rekommendationer, bland annat genom att utreda
ett stoppdatum för användning av fossila drivmedel. Men det finns ingen tidplan för de insatser
som handlar om transporteffektivt samhälle och elektrifiering, vilket ökar risken för att
omställningen likväl, genom reduktionsplikten, kommer att vila tungt på stora volymer importerade
biodrivmedel. Detta innebär osäkerheter för både hållbarhet och ekonomi.

REKOMMENDATION

7.

Fastställ snarast en tidplan för aviserade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle och
snabbare elektrifiering, liksom för svensk produktion av hållbara, förnybara drivmedel, och
avsätt nödvändiga resurser för genomförandet.

8.

Påbörja omgående utredningsarbetet för en ny vägtrafikbeskattning så att reformen kan
realiseras i takt med transportsystemets snabba förändring och ingå i den omfattande
skattereform som regeringen hänvisar till.
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Industri

Rådet välkomnar att regeringen betonar skärpningar av handelssystemet som det primära
instrumentet för att minska industrins utsläpp. Det viktigaste är att minska antalet utsläppsrätter i
linje med EU:s nya ambition om klimatneutralitet 2050. Kompletterande styrmedel kommer dock
att behövas för att stimulera teknikutveckling och innovation och skapa rätt förutsättningar för
hållbara investeringar, samt för att säkerställa att Sverige kan nå sitt övergripande nationella
utsläppsmål till 2045. Här kan de färdplaner som tagits fram inom Fossilfritt Sverige spela en
särskilt viktig roll men de behöver tydligare kopplas till regeringens övriga insatser och styrmedel
för industrisektorn.

REKOMMENDATION

9.

Fortsätt att prioritera statliga utvecklingsmedel till fossilfria och konkurrenskraftiga
industriprocesser som kan minska industrins utsläpp av växthusgaser.

10. Tydliggör hur förutsättningar och incitament kan skapas för att implementera och skala upp
koldioxidavskiljning och lagring, vilket enligt dagens kunskapsläge ser ut att behövas för
vissa utsläpp och för att bidra till negativa utsläpp (bio-CCS).

Jordbruk

Handlingsplanen innehåller få och otillräckliga förslag för att adressera jordbrukets
klimatomställning, och regeringen intar ett mer defensivt förhållningssätt än aktörerna i sektorn.

REKOMMENDATION

11. Stanna inte vid en ambition om ett ”fossiloberoende” jordbruk, utan utforma en tydligare
plan för att helt fasa ut fossila bränslen och kraftigt minska andra växthusgasutsläpp från
jordbruket.

El och uppvärmning

Växthusgasutsläppen från elproduktion och uppvärmning är jämförelsevis låga i Sverige då de
största energikällorna är bioenergi samt vatten-, kärn- och vindkraft. Nära hälften av utsläppen i
sektorn kommer från förbränning av avfall, främst fossilbaserad plast. Handlingsplanen betonar att
dessa utsläpp är den svåra, återstående utmaningen för att nå noll utsläpp av växthusgaser från
sektorn och att detta måsta hanteras med insatser uppströms, som ökad användning av biobaserade
material eller kemisk återvinning av plast. Handlingsplanens insatser är dock inte tillräckligt konkret
beskrivna för att effekten av dem ska kunna bedömas.
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Sektorsövergripande utmaningar

Rådets sektoranalys tydliggör också viktiga sektorsövergripande utmaningar för att
klimatomställningen ska kunna realiseras. För hela den globala klimatomställningen är det
exempelvis avgörande att uppnå en mer resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Ett effektivare och
mer cirkulärt nyttjande av insatsvaror och produkter minskar behovet av andra lösningar som är
mer kostsamma för samhället.

REKOMMENDATION

12. Utveckla politiken för att stimulera och stödja hushållens, företagens och den offentliga
sektorns efterfrågan på utsläppsfria och mer resurseffektiva varor och tjänster inom alla
sektorer.

Utöver detta framträder i analysen tre mer specifika utmaningar som avspeglas i samtliga sektorer
och framstår som viktiga att hantera:
•
•
•

Elsystemet behöver utvecklas så att elektrifiering kan ersätta fossil energi och
fossilberoende industriprocesser.
Efterfrågan på biobränslen och biobaserade material ökar samtidigt som hållbart
producerad biomassa är en begränsad resurs.
Långa och oförutsägbara tillståndsprocesser kan bromsa investeringar som är viktiga för
klimatomställningen

Regeringens handlingsplan lyfter fram dessa och andra sektorsövergripande förutsättningar och
utmaningar för klimatomställningen. Planen innehåller dock få konkreta, planerade insatser och
aviserar istället generellt utredningar eller nya strategier. Det konkreta innehållet avgör vilka
effekter dessa initiativ får. Hastigheten behöver vara hög och ledarskapet från regeringen tydligt.
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Summary
Sweden’s overarching climate target is to reach net-zero emissions of greenhouse gases by 2045,
followed by negative emissions. This long-term goal is complemented by several interim targets.
The climate targets and the Climate Act, together with the Swedish Climate Policy Council,
constitute Sweden’s climate policy framework, which entered into force on 1 January 2018 after
being adopted by a broad majority in the Swedish Parliament. The mission of the Swedish Climate
Policy Council is to determine if the government’s overall design of policies is compatible with the
climate targets adopted by the Parliament and the Government.
Existing policies are not sufficient
Emission reductions have slowed down when they need to accelerate. The biggest reductions in
greenhouse gas emissions since 1990 occurred between 2003 and 2014, with an average annual
reduction rate of just over two percent. During the last four years (through 2018) the pace has
slowed, and emissions have only fallen by less than one percent per year on average.
Even before the current climate policy framework was established, Sweden had a 2020 interim
target to reduce greenhouse gas emissions in sectors outside the EU emissions trading scheme by
40 percent. This target will be achieved, but not solely through domestic emission reductions,
which is the ambition of the current government. To some extent, some use of so-called flexible
mechanisms will be needed, by which Sweden invests in verified emission reduction projects in
other countries.
The Government’s 2019 climate report to Parliament mentions 14 policy decisions that entered
into force during the past year. These are not sufficient for the Climate Policy Council to
reconsider its view of the situation. The assessment from last year’s report remains: the climate
targets beyond 2020 will not be achieved considering the current conditions and existing policies.
Compared with the Government’s first climate report in 2018, the latest report contains more
assessments of what the decisions can mean for greenhouse gas emissions and the need for further
actions. Nevertheless, the climate report cannot be said to meet the legislative requirements in this
regard. In most cases, impact assessments are lacking. In the remaining cases, some form of impact
assessments is presented but there is no information on how they were conducted or what
assumptions they were based on. The fact that the Government also uses different units and
formats in its impact assessments complicates comparisons between different initiatives, efficiency
assessments and the assessment of overall impact of the decisions presented.
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ASSESSMENT OF EMISSIONS TRENDS AND CURRENT POLICIES

None of the goals in the climate policy framework beyond 2020 will be achieved considering
current conditions and existing policies.
Sweden will reach its interim target by 2020 with some use of flexible mechanisms.
The 2019 climate report does not meet the Climate Act’s requirements for specifying how the
decisions can impact greenhouse gas emissions.

The Government’s climate policy action plan
According to the Climate Act, every four years (the year after the regular parliamentary elections)
the Government must develop a climate policy action plan for the next four years. The first climate
policy action plan was submitted to Parliament as a bill on 18 December 2019. Only six action
plans of this kind remain ahead of 2045. Each of them thus plays an important role.
Part of the Climate Policy Council’s remit includes the assessment of the Government’s action
plan. The Council’s assessment is summarised in this report and contains overarching questions
about the Government’s leadership, governance and organisation of climate efforts as well as
issues about specific policy instruments and their impact on emissions in different sectors.
OVERALL ASSESSMENT OF THE ACTION PLAN

The Climate Policy Council welcomes the Government’s presentation of a broad action plan with
initiatives in many different sectors, from local to international level.
The most serious shortcoming is that the Government does not report the extent to which agreed
and announced efforts in parts or as a whole contribute to the achievement of the climate targets.
As a result, the action plan does not comply with the requirements of the Climate Act in this
regard. In addition, the efforts are also diffusely described throughout and lack timetables for
implementation.

The fact that the Government does not present an assessment of the effects of the action plan on
greenhouse gas emissions does not necessarily mean that the impact will be small. However, it is
notable that the fundamental question of target compliance does not receive any attention at all.
For new or revised instruments, the Government should seek to estimate the impacts on
greenhouse gas emission trends. For other efforts relating to leadership and governance, it makes
less sense to try to quantify the impacts on emissions. Depending on how leadership and
governance efforts are implemented, they can still be important for longer-term emission
reductions. For this type of efforts, the Government should be able to conduct a qualitative
discussion on the expected effects of the plan.
In the action plan, the Government points out that if Sweden is to effectively contribute to limiting
global warming to 1.5 degrees, the emission curve needs to tilt steeply downwards in the near
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future. Against this background it is surprising that, in the view of the Council, the action plan
contains very few actions which can provide significant additional emission reductions during the
plan’s four-year period, compared with current policies. It is primarily a gradually strengthened
reduction obligation for light vehicles that can lead to such emissions reductions. Announced
investigations into enhanced or new instruments can only begin to have an effect during the next
electoral period.
The Climate Policy Council’s assessment is that the action plan can be expected to lead to
additional emission reductions of roughly 1–1.5 million tonnes by 2023 compared with reductions
that would have been achieved without the action plan. This corresponds to 2–3 percent of total
greenhouse gas emissions in Sweden. If the ambitions of the plan were to be fully realised
including optimal interaction with other stakeholders and all efforts implemented in an effective
manner, the plan could have a more significant long-term impact.
The Climate Policy Council welcomes the fact that the Government’s action plan reports on how it
considers assessments as well as decided and planned actions in relation to the recommendations
of the 2019 Climate Policy Council report. This feedback is essential for the long-term functioning
of the climate policy framework.
RECOMMENDATION

1.

Make the climate policy action plan more specific so that it becomes a plan for action with
responsibilities, deadlines and impact assessments of each initiative and of the whole.
Follow up the plan annually in the Government’s climate report.

Leadership and governance
The shortcomings of the climate policy action plan reflect weaknesses in the Government’s
organisation, processes and leadership concerning climate policy. The Government Offices’
normal procedures and current organisation appear to be insufficient to enable the Government to
live up to the Climate Act’s ambition to integrate climate issues in all policy areas and base efforts
on the long-term, time-bound emission targets set by Parliament. The current regime, in which
responsibility for producing the action plan primarily lies with the Ministry of the Environment,
gives key ministries and authorities a more reactive role, thus limiting the impact of the climate
goals. This also makes prioritising and managing conflicts between different objectives more
difficult.
The Climate Policy Council welcomes the Government’s emphasis on the importance of
collaboration throughout society in order to achieve the climate goals. This should involve all
different stakeholders, from the national to the regional and local levels.
As regards collaboration with the business sector, the action plan mentions the sectoral roadmaps
for fossil free competitiveness developed under the Fossil Free Sweden initiative. These roadmaps
have the potential to play a major role in achieving Sweden’s climate goals. Therefore, it is
surprising how little attention is given to the roadmaps when the Government describes its work
over the next four years. The roadmaps now need to enter a new phase of implementation.
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The Government’s leadership and governance must be strengthened to drive the climate transition
with sufficient force and speed.
RECOMMENDATIONS

2.

Strengthen and broaden the responsibility for the Government’s climate policy efforts,
preferably through a steering committee responsible for implementing the climate policy
framework, with the Prime Minister as chairman.

3.

Give the relevant authorities a standing mandate to deliver proposals that contribute to
attainment of the climate goals within the set time limits, including impact-assessed
proposals for the climate action plan.

4.

Strengthen the competence and capacity of the relevant authorities to assess and monitor the
impact of policy efforts for achieving the climate goals in order to provide a solid foundation
for continual learning and further policy developments.

5.

Ensure that the climate policy framework and the climate policy action plan have as strong
and clear impact on the Government’s work as do the present budgetary policy and fiscal
framework.

6.

Translate the sectoral roadmaps for fossil free competitiveness developed under the Fossil
Free Sweden initiative into action plans for step-by-step implementation, follow-up and
revision, jointly between the Government and each industrial sector.

Policy instruments
The conditions for achieving the climate transition differ by sector, which also places different
demands on policies and instruments. The Council has conducted an analysis of how the action
plan addresses opportunities and obstacles to the climate transition in four sectors which together
account for over 80 percent of Sweden’s greenhouse gas emissions: road transport, industry,
agriculture, and electricity and heat production.
Road transport

The Climate Policy Council presented ten recommendations for fossil-free transport in its 2019
report. The Government is taking several steps in line with these recommendations, including the
investigation of a deadline for the use of fossil fuels. But the lack of a timetable for the initiatives to
achieve a transport-efficient society and electrification increases the risk that, because of the
reduction obligation, the transition will nevertheless rest heavily on large volumes of imported
biofuels. This will bring uncertainties both in terms of sustainability and the economy.
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RECOMMENDATIONS

7.

Urgently establish a timetable for planned initiatives to achieve a more transport-efficient
society and more rapid electrification, as well as for the domestic production of sustainable,
renewable fuels, and allocate the necessary resources for implementation.

8.

Immediately start investigating a new road traffic tax to enable the reform to be realised in
pace with the rapid changes in the transport system and to be included in the comprehensive
tax reform referred to by the Government.

Industry

The Council welcomes the Government’s emphasis on strengthening the emissions trading system
as the primary instrument for reducing industry emissions. It is essential to reduce the total number
of emission allowances in line with the EU’s new 2050 climate neutrality target. However,
additional instruments will be needed to stimulate technological development and innovation, to
create the right conditions for sustainable investment, and to ensure that Sweden can reach its
overall national emissions target by 2045. To this end, the roadmaps developed under the Fossil
Free Sweden initiative can play a fundamental role, but they need to be more clearly linked to the
Government’s other efforts and instruments for the industrial sector.

RECOMMENDATIONS

9.

Prioritise continued public investments in fossil-free, competitive industrial processes that
can reduce industrial greenhouse gas emissions.

10. Clarify how conditions and incentives should be created for the implementation and scaling
up of carbon capture and storage, which, according to the current state of knowledge, seems to
be needed for certain emissions and for reaching negative emissions (BECCS).

Agriculture

The action plan contains few and insufficient proposals for addressing the climate transition of
agriculture, and the Government takes a defensive approach compared with stakeholders in the
sector.

RECOMMENDATIONS

11. Do not stop at the goal of ‘fossil-independent’ agriculture but devise a clearer plan to fully
phase out fossil fuels and substantially reduce other greenhouse gas emissions from
agriculture.
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Electricity and heat production

Fossil-fuel emissions from electricity and heat production are comparatively low in Sweden
because the largest energy sources are bioenergy, hydro power, nuclear power and wind power.
Close to half of the emissions come from the incineration of waste, primarily from fossil-based
plastics. The action plan stresses that these emissions represent the difficult remaining challenge to
achieving zero greenhouse gas emissions from electricity and heat production. It also emphasises
that this problem must be tackled with upstream efforts, such as the increased use of bio-based
materials or chemical recycling of plastics. However, efforts presented in the action plan are not
sufficiently concrete to allow for an assessment of their impact.
Cross-sectoral challenges

The Council’s sectoral analysis identifies important cross-sectoral challenges to achieving the
climate transition. For example, it is of fundamental importance for the entire global climate
transition to achieve a more resource-efficient circular economy. A more efficient circular use of
inputs and products reduces the need for other more costly solutions.
RECOMMENDATIONS

12. Develop policies to stimulate and support the demand from households, businesses and the
public sector for zero-emission, more resource-efficient goods and services across all sectors.

In addition, three more specific challenges that are reflected in all sectors and should be addressed
are:
•
•
•

Development of the electric power system which enables electrification to replace fossilbased energy and fossil-dependent industrial processes.
Demand for biofuels and bio-based materials increases, while sustainably produced
biomass is a limited resource.
Drawn-out and unpredictable licensing processes that can slow down investments that are
important for the climate transition.

The Government’s action plan highlights these and other cross-sectoral conditions and challenges
for the climate transition. The plan however generally presents investigations or new strategies, yet
offers few substantial planned initiatives. Concrete content will be crucial to the impact of these
initiatives. Speed is of the essence, as is clear leadership from the Government.

1. Befintlig politik
räcker inte
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1. Befintlig politik räcker inte
Det övergripande målet i det klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte ska ha
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet
innebär att utsläppen från svenskt territorium år 2045 ska vara minst 85 procent lägre än år 1990. a
De återstående 15 procentenheterna till målet om noll nettoutsläpp får kompenseras med så
kallade kompletterande åtgärder. De kompletterande åtgärder som är kända i dag handlar om ökat
nettoupptag av koldioxid i skog och mark, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i
andra länder och avskiljning och lagring av koldioxid som kommer från förbränning av biomassa,
s.k. bio-CCS (Carbon Capture and Storage). Att Sverige ska ha negativa utsläpp efter 2045 innebär
att de kompletterande åtgärderna behöver vara större än Sveriges återstående utsläpp av
växthusgaser.1
Sveriges totala utsläpp av växthusgaser kan grovt delas in i två delar: utsläpp som sker utanför EU:s
system för handel med utsläppsrätter (EU ETS)b och utsläpp från de verksamheter som ingår i
handelssystemet. Handelssystemet omfattar anläggningar inom el- och fjärrvärmeproduktion,
tillverkningsindustri och flygoperatörer som flyger inom EU. Utsläppen utanför handelssystemet
kommer från inrikes transporter, jordbruk, avfallsbehandling, arbetsmaskiner, produktanvändning
och egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt de utsläpp från industrin och el- och
fjärrvärmeproduktionen utanför utsläppshandeln.
I det klimatpolitiska ramverket finns ett antal etappmål förutom det övergripande målet till 2045.
Medan målet för 2045 gäller för Sveriges totala utsläpp gäller etappmålen en delmängd av
utsläppen (se figur 1). För de utsläpp som inte ingår i handelssystemet finns tre etappmål till 2020,
2030 och 2040. Dessutom finns ett eget etappmål för inrikes transporter till 2030.1 Utsläppen inom
handelssystemet har inget eget etappmål, men ingår i målet om noll nettoutsläpp till 2045. Målen i
det klimatpolitiska ramverket sammanfattas i figur 1 nedan.

a
b

Målet omfattar inte de utsläpp och upptag som sker inom sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)
Utsläppen utanför EU ETS omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, ESR och kallas ibland för icke-handlande sektorn
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Figur 1 Målen i det klimatpolitiska ramverket
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Enligt den senaste utsläppsstatistiken minskade Sveriges totala växthusgasutsläpp med 27 procent
mellan 1990 och 2018 c. De största utsläppsminskningarna skedde mellan 2003 och 2014, med i
genomsnitt drygt 2 procent årligen. Därefter har utvecklingen bromsat in och under de senaste fyra
åren har utsläppen minskat med i genomsnitt knappt 1 procent årligen.2 Klimatpolitiska rådet
konstaterade redan i sin rapport 2019 att den takten är alldeles för långsam för att ligga i linje med
de klimatpolitiska målen. I genomsnitt kommer Sveriges växthusgasutsläpp att behöva minska med
mellan 6 och 10 procent per år fram till 2045, den lägre takten om kompletterande åtgärder
används fullt ut för måluppfyllelsen till 2045 och den högre om utsläppen ska nå ända ner till noll. d
Utsläppen inom handelssystemet har legat på en relativt konstant nivå sedan 2014. Under de
senaste åren är det framför allt utsläppen som ligger utanför handelssystemet som har minskat.3
För dessa utsläpp finns enligt klimatramverket så kallade indikativa utsläppsbanor som stöd för att
följa upp etappmålen till 2030 och 2040. e De indikativa utsläppsbanorna definieras som en linjär
minskning från den faktiska utsläppsnivån 2015 till etappmålen, med en högre bana om
kompletterande åtgärder används och en lägre bana utan användning av kompletterande åtgärder. f
Om ”utsläppen överskrider den indikativa banan föranleder det en analys och kan innebära behov
av en skärpning av klimatpolitiken” skrev regeringen i den proposition som innehöll det
klimatpolitiska ramverket.1
Utsläppen utanför handelssystemet var 2017 och 2018 knappt en miljon ton koldioxidekvivalenter
över den lägre indikativa banan3 (utan kompletterande åtgärder). Det är en markant avvikelse på de
tre år som gått sedan 2015. Om avvikelsen fortsätter att öka i samma takt skulle etappmålet utan
kompletterande åtgärder till 2030 missas med nära 5 miljoner ton. Utsläppen för 2017 och 2018 låg
visserligen marginellt över respektive precis på den högre indikativa utsläppsbanan (med maximalt
nyttjande av kompletterande åtgärder) men ännu finns ingen reglering eller politik för att få till
stånd kompletterande åtgärder och därför menar vi att den högre banan i dag inte är relevant som
stöd för uppföljningen. Regeringen bör således föreslå ytterligare styrmedel och andra politiska
insatser för att utsläppen ska komma i fas med målbanan.
Sedan Klimatpolitiska rådets senaste rapport i mars 2019 har ingen avgörande ny kunskap om
utsläppens långsiktiga utveckling presenterats som förändrar vår bedömning av måluppfyllelsen.
Med nuvarande förutsättningar och beslutad politik går det inte att nå varken det övergripande
målet till 2045, etappmålen för de utsläpp som är utanför handelssystemet, med undantag för
etappmålet till 2020, eller etappmålet för inrikes transporter.
Under senare år har allt fler länder, regioner, städer och organisationer antagit liknande mål om noll
nettoutsläpp till mitten av århundradet. Exempel på det anges i faktarutan nedan.

Den senaste utsläppsstatistiken omfattar åren 1990 till 2018. De totala utsläppen omfattar utsläpp som sker inom Sveriges gränser exklusive
LULUCF.
d 6–10 procent är den genomsnittliga minskningstakt som behövs för att nå målet 2045 räknat från 2018 års utsläpp. I 2019 års rapport angavs
motsvarande minksningstakt 5 till 8 procent, det gällde från 2016 års utsläpp.
e Det finns ingen motsvarande indikativ bana, vare sig för utsläppen inom handelssystemet eller för de samlade svenska utsläppen av
växthusgaser.
c

f

Mängden utsläpp som får kompenseras med kompletterande åtgärder motsvarar knappt 4 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2030 och knappt 1
miljon ton år 2040.
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ANDRA LÄNDER MED MÅL OM NOLL NETTOUTSLÄPP

Mål om noll nettoutsläpp av växthusgaser har antagits av flera länder, delstater, regioner, städer
och organisationer runt om i världen. Inom Europa har Sverige, Danmark, Finland, Frankrike,
Island, Norge, Portugal, Schweiz och Storbritannien antagit sådana mål. I december 2019 enades
26 av EU:s 27 länder om målet om ett klimatneutralt EU senast 2050. Undantaget är Polen, som i
nuläget står utanför.
Förutom Europa finns Chile, Costa Rica, Nya Zeeland, Fiji, Marshallöarna och Uruguay med bland
de länder som har satt upp mål om noll nettoutsläpp. Andra länder, såsom Bhutan och Republiken
Surinam, har enligt sina beräkningar redan uppnått klimatneutralitet. Att anta mål om noll
nettoutsläpp är i dag under diskussion i ett flertal ytterligare länder. I bland annat USA och
Australien, där sådana gemensamma mål inte finns i dag, har delstater och städer valt att gå före.4
Exakt målformulering varierar mellan länderna, liksom definition av vad noll nettoutsläpp eller
klimatneutralitet innebär i praktiken. Främst handlar skillnaden om hur upptag och utsläpp från
markanvändning ska beräknas, och på vilket sätt de ska tillgodoräknas. Året då målet ska vara nått
varierar mellan 2030 och 2050. Likaså har målen i olika grad införts i den nationella
lagstiftningen, till exempel i form av en klimatlag.

2. Följer klimatredovisningen och
den klimatpolitiska
handlingsplanen
klimatlagens krav?
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2. Följer klimatredovisningen och den klimatpolitiska
handlingsplanen klimatlagens krav?
I det här kapitlet sammanställs de beslut som fattades under 2019 och som redovisats antingen i
regeringens klimatredovisning eller i den klimatpolitiska handlingsplanen. Dessa beslut ställs även i
relation till de rekommendationer som Klimatpolitiska rådet lämnade i 2019 års rapport.
Regeringens klimatredovisning
Enligt klimatlagen ska regeringen årligen lämna en klimatredovisning till riksdagen. Liksom 2018
presenterades klimatredovisningen för 2019 som en underbilaga till budgetpropositionens bilaga
för Utgiftsområde 20, Allmän miljö och naturvård.5 Rådet konstaterade i förra årets rapport att
detta skulle kunna uppfattas som att klimatpolitik fortfarande främst ses som en del av
miljöpolitiken, och inte något som ska genomsyra den samlade politiken. Vi anser att
klimatredovisningen bör redovisas på en anslagsövergripande nivå, på samma sätt som
finansplanen, eftersom klimatfrågan berör alla politikområden.
Innehållet i klimatredovisningen regleras i klimatlagens 4 § och 2019 års upplaga uppfyller dessa
krav bättre än i föregående redovisning (tabell 1).6 Den största bristen i klimatredovisningen gäller
bedömningarna av vad de olika besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen.
Regeringen har förvisso i högre grad än tidigare redovisat bedömda effekter av förd politik och har
i ett fåtal fall även redovisat effektbedömningar av beslut som inte har ett direkt uttalat klimatsyfte.
Det senare är inte ett formellt krav, men om det gjordes konsekvent skulle även detta öka
möjligheten att bedöma effekten av den samlade politiken. Ofta saknas dock uppgifter om hur
dessa bedömningar är gjorda och vilka antaganden de vilar på, eller en diskussion om dessa
antaganden. Regeringen använder underlag från olika myndigheter och scenarier och anger sina
effektbedömningar i olika enheter och format. Därmed blir det svårare att jämföra olika insatser
och bedöma den samlade effekten av de beslut som presenteras.
I årets redovisning aviseras vissa nya insatser, även om regeringen i huvudsak hänvisar till den
klimatpolitiska handlingsplanen. Regeringen har i några fall även redovisat beslut som motverkar
de klimatpolitiska målen. g Detta krävs inte uttryckligen i klimatlagen men om det gjordes
konsekvent skulle det öka möjligheten att bedöma effekten av regeringens samlade politik. Utöver
beslut som tagits under det senaste året inkluderar redovisningen även en mängd beslut som fattats
tidigare, vilket gör det svårare att bedöma vad regeringen har åstadkommit sedan den senaste
redovisningen.

g

Det handlar om lägre uppräkning av skattebeloppen för bensin och diesel (till och med 31 december 2019) och en sänkning av
koldioxidskatten för bensin och diesel motsvarande den ökning som uppräkningen med KPI- och BNP annars inneburit.
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Tabell 1. Klimatlagens krav på klimatredovisningen och Klimatpolitiska rådets övergripande
kommentar.
Grönmarkerade celler innebär att klimatlagens krav är uppfyllda och gulmarkerade celler att kraven är
delvis uppfyllda.

Klimatlagens krav

Klimatpolitiska rådets kommentarer

Redovisning av utsläppsutvecklingen.

Regeringen redovisar den historiska
utsläppsutvecklingen fram till år 2017 för de
olika klimatmålen och de scenarier som
Naturvårdsverket presenterade i mars 2019,
samt kompletterande analyser som inkluderar
några planerade styrmedel.

Redovisning av de viktigaste besluten
inom klimatpolitiken under året och
vad de besluten kan betyda för
utvecklingen av växthusgasutsläppen.

Regeringen redovisar i vissa fall bedömningar
av hur fattade beslut väntas påverka den
fortsatta utsläppsutvecklingen. De baseras på
olika scenarier och modeller och redovisas i
olika enheter och format vilket gör det svårt att
jämföra och bedöma resultaten.

Bedömning av om det finns behov av
ytterligare åtgärder samt när och hur
beslut om sådana åtgärder i så fall kan
fattas.

Regeringen hänvisar i de flesta fall till den
kommande handlingsplanen för beslut om
ytterligare åtgärder.

Sammanställning av beslut tagna under 2019
Detta avsnitt sammanfattar de beslut som presenteras i klimatredovisningen uppdelat på de tre
huvudområdena inrikes transporter, utsläpp som omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning
(ESR) och utsläpp som omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). Endast
beslut tagna under 2019 redovisas.
Inrikes transporter

Sedan den förra klimatredovisningen har regeringen fattat sju beslut på transportområdet som har
relevans för klimatet. De sammanställs i tabell 2 tillsammans med information om när de träder i
kraft, vilken typ av beslut det gäller och huruvida regeringen har redovisat någon effektbedömning
av beslutet. Regeringen redovisar inte någon tillfredsställande effektbedömning för något av
besluten. Två av besluten, överst i tabellen, motverkar dessutom möjligheterna att nå klimatmålen
medan de övriga stärker dem. Utöver de beslut som regeringen själv tagit är det relevant att nämna
att nya EU-regler trädde i kraft under 2019 som reglerar utsläpp från nya personbilar och lätta och
tunga lastbilar.
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Tabell 2. Beslut som togs under 2019 inom området inrikes transporter.
I kolumnen ”Regeringen redovisar effektbedömning” anger ett ”nej” att effektbedömning saknas och
”delvis” att effektbedömning redovisats men ofullständigt. (Sidhänvisning till klimatredovisningen.)

Område

Fossilfria
och energieffektiva
fordon

Förnybara
drivmedel
och elektrifiering

Ett
transporteffektivt
samhälle

Beslut

Träder i
kraft

Typ av beslut

Regeringen
redovisar
effektbedömning

Lägre uppräkning
av skattebeloppen
för bensin och
diesel (till och med
31 dec 2019).

1 juli
2019

Ändring av
skatt.

Delvis (sid 11)

Sänkning av
koldioxidskatten
för bensin och
diesel motsvarande
den ökning som
uppräkningen med
KPI och BNP annars
inneburit.

1 jan
2020

Ändring av
skatt.

Nej

Stöd till ickepublik
laddinfrastruktur
exempelvis
bostadsrättsföreningar.

27 juni
2019

Nytt stöd.

Nej

Nya
inblandningsnivåer
2019 och 2020
inom bränslebytet.

1 jan
2019
resp.
1 jan
2020

Ändring av
inblandningsnivåer.

Nej

Ändring av de
transportpolitiska
målen.

BP20

Ändrad
målformulering.

Nej

Ändring av
stadsmiljöavtalen.

1 april
2020

Ändring av
befintligt
stöd.

Nej

Kommuner får
utökade
möjligheter att
införa miljözoner.

1 jan
2020

Ändring av
regler för
befintligt
styrmedel

Nej

*BP20 avser budgetpropositionen för 2020.
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Utsläpp utanför handelssystemet

Sedan den förra klimatredovisningen har regeringen tagit fyra beslut som rör utsläpp från de
sektorer som är utanför handelssystemet och som omfattas av EU:s ansvarsfördelningsförordning.
De sammanställs i tabell 3. Regeringen redovisar inte heller här tillfredsställande
effektbedömningar.
Utöver de nationella besluten trädde ett internationellt avtal som reglerar användningen av de
kraftiga växthusgaserna kolfluorväten (HFC) i kraft under året som gått. h
Tabell 3. Beslut som togs under 2019 vad gäller utsläpp som inte omfattas av EU ETS.
I kolumnen ”Regeringen redovisar effektbedömning” anger ett ”nej” att effektbedömning saknas och
”delvis” att effektbedömning redovisats men ofullständigt. (Sidhänvisning till klimatredovisningen.)
Regeringen
redovisar
effektbedömning

Område

Beslut

Jordbruk

Ändring av Klimatklivet
som ger större möjlighet
att söka stöd för åtgärder
som minskar jordbrukets
utsläpp av växthusgaser.

1 juni
2019

Utökning
av stöd.

Nej

Avskaffad nedsättning av
energiskatt och
koldioxidskatt för diesel
som i gruvindustri.

2019

Ändring
av skatt.

Delvis (sid 18)

Ökad befrielse från
koldioxidskatt för diesel
i arbetsmaskiner samt i
skepp och vissa båtar i
yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- och
vattenbruks-verksamhet.

1 juli
2019

Ändring
av skatt.

Delvis (sid 18)

Klimatdeklaration av
byggen från jan 2022.

2019

Nytt krav.

Delvis (sid 18)

Arbetsma
skiner

h

Typ av
beslut

Träder i
kraft

Kigalitillägget till Montrealprotokollet.
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Utsläpp som ingår i handelssystemet

Under året fattade regeringen tre beslut om utsläppen inom handelssystemet, vilka sammanställs i
tabell 4. Inte heller på detta område har regeringen redovisat någon tillfredsställande
effektbedömning.
Tabell 4 Beslut som togs under 2019 vad gäller utsläpp som omfattas av EU ETS.
I kolumnen ”Regeringen redovisar effektbedömning” anger ett, ”nej” att effektbedömning saknas, samt
”delvis” att effektbedömning redovisats men ofullständigt. (Sidhänvisning till klimatredovisningen.)

Område

Industri

El- och
fjärrvärme

Beslut

Träder
i kraft

Typ av
beslut

Regeringen
redovisar
effektbedömning

Förstärkning av
Industriklivet.

2020

Ökat stöd.

Nej

Ändring av
Industriklivet så att
även åtgärder som
innebär negativa
utsläpp inkluderas.

1 juni
2019

Ökad
omfattning
av befintligt
stöd.

Nej

Avskaffad nedsättning
av energiskatten och
höjd koldioxidskatt för
bränslen för
kraftvärmeproduktion.

2020

Ändrad skatt.

Delvis
(sid 24)
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EXEMPEL PÅ KLIMATPOLITIKISKA BESLUT INOM EU OCH INTERNATIONELLT UNDER ÅRET

Under 2019 kom 26 av EU:s 27 medlemsländer överens om målet om ett ”klimatneutralt” EU senast
2050. EU-kommissionen lade hösten 2019 fram ett långtgående åtgärdspaket i form av en
europeisk grön giv (Green Deal) för att uppnå målet.7 Kommissionen utlovar bland annat en rättvis
och socialt jämlik omställning, en strategi för att mobilisera industrin, och en kraftig utbyggnad
av laddinfrastruktur för elfordon. Inom energisektorn ska kol fasas ut och förnybar energi och
energieffektivisering prioriteras. Förslag om en klimatlag, där målet till 2050 slås fast, ska också
läggas fram.
I den internationella kontexten har ett antal initiativ lanserats för att öka möjligheten att nå
Parisavtalets mål. Sverige deltar i flera av dessa. Bland annat är Sverige medlem i styrkommittén
för det så kallade NDC-partnerskapet, där utvecklingsländer stödjs i arbetet med att genomföra
sina nationella klimatplaner. På FN:s klimattoppmöte i New York den 23 september 2019, UN
Climate Action Summit, ansvarade Sverige tillsammans med Indien för att visa upp möjligheterna
till klimatomställning inom industrin. Mötet syftade till att klimatkonventionens parter ska höja
ambitionen i sina klimatplaner, och de bjöds in att visa upp möjligheterna till klimatomställning
inom olika sektorer.
I december 2019 hölls COP25 i Madrid, den årliga partskonferensen under FN:s klimatkonvention.
På dagordningen fanns ambitionen att slutföra de återstående tekniska detaljerna i Parisavtalet.
En av de stora frågorna var utformningen av artikel 6, vilken handlar om frivilliga marknader för
handel med utsläppsrätter. Den kom man dock inte i hamn med, utan den sköts upp till COP26 som
ska hållas i Glasgow i november 2020.

Regeringens klimatpolitiska handlingsplan
Enligt klimatlagen ska regeringen året efter ordinarie riksdagsval lämna en klimatpolitisk
handlingsplan till riksdagen. Den 18 december 2019 överlämnades, som den första i sitt slag, den
klimatpolitiska handlingsplanen i en proposition till riksdagen.8 Vad handlingsplanen bör innehålla
bestäms av åtta punkter i 5 § i klimatlagen, vilka rådet kommenterar i tabell 5.6
Klimatpolitiska rådets bedömning av regeringens klimatpolitiska handlingsplan ska enligt vår
instruktionen9 lämnas inom tre månader efter att handlingsplanen presenterats. En närmare analys
och utvärdering av innehållet i handlingsplanen redovisas i kapitel 4 och 5 i denna rapport. Rådets
övergripande bedömning av handlingsplanen sammanfattas i rutan nedan.
ÖVERGRIPANDE OM HANDLINGSPLANEN

Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen presenterat en bred handlingsplan med insatser i
många olika sektorer, från lokal till internationell nivå.
Den allvarligaste bristen är att regeringen inte redovisar i vilken grad beslutade och planerade
insatser, i sina delar eller som helhet, bidrar till att klimatmålen kan nås. Därmed uppfyller inte
handlingsplanen klimatlagens ambition i detta avseende. Insatserna är därtill genomgående
diffust beskrivna och saknar tidplan för genomförande.
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Tabell 5. Vad klimatlagens anger att den klimatpolitiska handlingsplanen bör innehålla och rådets
övergripande kommentarer.
Grönmarkerade celler innebär att klimatlagens krav är uppfyllda och rödmarkerade celler att kraven
inte är uppfyllda.

Klimatlagens krav

Klimatpolitiska rådets kommentarer

Sveriges åtaganden inom EU och
internationellt.

Regeringen redogör för Sveriges åtaganden
inom FN:s klimatkonvention, Agenda 2030, EU
samt Kigalitillägget till Montrealprotokollet.

Historiska utsläppsdata som avser
växthusgaser fram till den senaste
rapporterade utsläppsinventeringen.

Utsläppsdata för perioden 1990–2017 redovisas.
Men även utsläpp för 2018 presenteras
översiktligt.

Prognosticerade utsläppsminskningar.

Scenarier som rapporterades i mars 2019
presenteras samt några kompletterande analyser
för styrmedel som beslutats efter juli 2018.

Utfallet av vidtagna åtgärder för
utsläppsminskningar.

Regeringen redogör ej utfallet för enskilda
vidtagna åtgärder.

Planerade åtgärder för
utsläppsminskningar med en
ungefärlig uppgift om när dessa
åtgärder kan börja gälla.

Handlingsplanen innehåller över hundra
insatser men få är tidsatta.

I vilken grad beslutade och planerade
utsläpps-minskande åtgärder kan
förväntas bidra till att de nationella
och globala klimatmålen kan nås?

Saknas

I vilken utsträckning beslutade och
planerade åtgärder inom olika
utgiftsområden påverkar
möjligheterna att nå de nationella och
globala klimatmålen?

Saknas

Vilka ytterligare åtgärder eller beslut
som kan behövas för att nå de
nationella och globala klimatmålen?

Saknas
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Handlingsplanen utgår från en uppdatering av det aktuella kunskapsläget om klimatförändringar
enligt IPCC. Därefter redogörs för utsläppsutvecklingen på nationell, europeisk och global nivå, för
Sveriges åtaganden internationellt och inom EU, för det klimatpolitiska ramverket och för scenarier
för utsläppsutvecklingen. Med dessa redogörelser uppfylls de fyra första punkterna i 5 § i
klimatlagen.
Efter de inledande kapitlen presenterar regeringen över hundra insatser som syftar till att klargöra
politikens inriktning under resten av denna mandatperiod. Totalt 3 av dessa är förslag till riksdagen
att ta ställning till och gäller hur klimatpolitiken ska integreras i alla politikområden. Av de
resterande förslagen anger ungefär hälften en ambitionshöjning, en inriktning eller att en översyn
ska göras. Ett 20-tal uppdrag ska ges till myndigheter och 6 utredningar föreslås. Planen innehåller
ungefär en tredjedel sektorsövergripande förslag och resten är förslag uppdelade i sektorerna bygg
och anläggning, industri, el- och fjärrvärmesektorn samt avfall, skogsbruk och annan
markanvändning, jordbruk, arbetsmaskiner, transportsektorn och kompletterande åtgärder
Hur har regeringen behandlat rådets tidigare rekommendationer?
Klimatpolitiska rådet lämnade 16 rekommendationer i sin förra rapport.10 Genom regeringens
budgetproposition för 2020 och den klimatpolitiska handlingsplanen, har regeringen fattat beslut i
linje med 7 av dessa 16 rekommendationer, se tabell 6.8
Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen i en bilaga till handlingsplanen redovisar hur man
anser att bedömningar och beslutade insatser förhåller sig till rekommendationerna i
Klimatpolitiska rådets rapport från 2019. Denna återkoppling är väsentlig för det klimatpolitiska
ramverkets långsiktiga funktion.
Tabell 6. Regeringens beslut som togs under 2019 i relation till Klimatpolitiska rådets tidigare
rekommendationer.
I kolumnen ”Beslut under 2019” anger de gulmarkerade cellerna beslut i linje med rekommendationen
och de gråmarkerade cellerna inget beslut, även om framtida initiativ aviseras i handlingsplanen.

Rekommendation

Beslut under 2019

Klargör att noll nettoutsläpp innebär
noll utsläpp i de flesta sektorer.

Klargjort i handlingsplanen för el- och
värmesektorn samt transportsektorn.

Inkludera effekter på klimatmålen i
alla konsekvensbedömningar i
offentliga utredningar och
regeringens propositioner. Nya
styrmedel bör föregås av planer för
uppföljning och utvärdering för att
säkerställa hög klimatnytta och
kostnadseffektivitet.

En översyn har påbörjats av förordningen om
konsekvensutredning vid regelgivning
(2007:1244) och av kommittéförordningen
(1998:1474).

30

Stimulera till brett engagemang och
öka samordningen mellan olika
initiativ. Alla samhällsaktörer
behövs i omställningen: näringsliv,
fackföreningar, kommuner, regioner,
akademin, myndigheter och
civilsamhälle.

Vissa initiativ aviseras i handlingsplanen, främst
vad gäller kommunernas och regionernas roll,
samt någon form av fortsättning av Fossilfritt
Sverige.

Avskaffa de undantag i
koldioxidbeskattningen som återstår
för verksamheter utanför
handelssystemet.

Nedsättningen av bränsleskatter på diesel till
arbetsmaskiner i gruvor avskaffades 1 augusti
2019. Nedsättningar kvarstår främst vad gäller
jord- och skogsbruket.

Arbeta proaktivt inom EU för
skärpningar av handelssystemet och
använd kostnadseffektiva nationella
styrmedel för minskade utsläpp från
svenska anläggningar inom
systemet.

Sverige arbetar för att skärpa EU ETS och har stärkt
vissa nationella styrmedel, till exempel genom
att utöka industriklivet.

Inför lagstiftning som ger
regeringen rätt att pröva etablering
av verksamheter som motverkar
möjligheterna att uppnå de
nationella klimatmålen.

Utredning tillsatt (Dir. 2019:101) som ser över
relevant lagstiftning för att uppnå klimatmålen,
däribland miljöbalken och tillståndsprövning.

Besluta om en tidsbestämd
handlingsplan för att nå fossilfria
transporter bortom 2030-målet.

Handlingsplanen aviserar flera kommande
initiativ, framför allt en utredning om ett årtal för
utfasning av fossila drivmedel.

Gör de transportpolitiska målen
förenliga med klimatmålen.

Klimatmålet för transportsektorn har blivit ett
etappmål till hänsynsmålet i de
transportpolitiska målen.

Stärk regelverk och processer för
samhällsplanering som minska
bilberoendet.

Handlingsplanen aviserar en rad initiativ för ökad
transporteffektivitet.

Beakta skilda förutsättningar och
utjämna negativa
fördelningspolitiska effekter, till
exempel mellan stad och landsbygd.

Allmänna skrivningar i handlingsplanen samt
avisering av ett stöd för att fylla i vita fläckar vad
gäller laddmöjligheter efter större vägar.

31

Förbered en reform av
vägtrafikbeskattningen med
utgångspunkt i ökad elektrifiering
och användning av autonoma fordon
som samtidigt främjar regional
rättvisa.

Handlingsplanen hänvisar till en kommande, bred
skattereform och ambitioner om grön
skatteväxling.

Sluta subventionera bilägande,
bilkörning och parkering.

Handlingsplanen aviserar initiativ vad gäller
förmånsbilars beskattning, reseavdraget och
beskattning av parkeringar vid arbetsplatser.

Stärk kommunernas mandat och
redskap för att främja fossilfria
transporter.

Kommunernas mandat och verktyg ska enligt
handlingsplanen ses över.

Påskynda elektrifieringen av
vägtransporter i hela Sverige.

Handlingsplanen aviserar en nationell strategi för
elektrifiering, en elektrifieringskommission, ett
nytt stöd till laddinfrastruktur och översyn av
regler för hemmaladdning.

Sätt ett stoppdatum för försäljning
av fossila drivmedel.

Handlingsplanen aviserar en utrednings för att ta
fram förslag på när fossila drivmedel ska vara
utfasade.

Öka styrningen mot mer
klimateffektiva fordon.

Skärpta regler för koldixoidvärde vid beräkning av
fordonsskatt från 2020. Regeringen aviserar en ny
premie för ellastbilar och eldrivna
arbetsmaskiner samt en översyn av bonus-malussystemet.

3. Ett analytiskt ramverk
för utvärdering av den
klimatpolitiska
handlingsplanen
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3. Ett analytiskt ramverk för utvärdering av den
klimatpolitiska handlingsplanen
Klimatpolitiska rådets uppdrag är att utvärdera hur regeringens ”samlade politik” är förenlig med
de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat om. Detta kapitel beskriver översiktligt det
analytiska ramverk som vi har utvecklati för utvärderingen. I bilaga 1 finns en mer utförlig
beskrivning av ramverket och metoden för att utvärdera den samlade politiken. Där finns också
fördjupningar av analysramens olika delar. Ambitionen är att det analytiska ramverket ska vara
transparent, användbart och stimulera till diskussion och reflektion bland olika aktörer i samhället.
Generella utgångspunkter
Omställningen från fossilberoende till fossilfrihet och noll nettoutsläpp innebär en genomgripande
förändring av hela samhället. Omställningen behöver ske genom parallella, sammankopplade
förändringar av tekniker, affärsmodeller, beteenden, regelverk, kunskap, kultur och värderingar.
Förändringarna involverar olika aktörer på alla nivåer i samhället – lokalt, regionalt, nationellt och
globalt – i ömsesidiga beroenden.
Politiken är en del av systemet som påverkar vårt handlande genom att sätta ramar som vi kan
verka inom, samtidigt som politiken formas i samspel med samhället i övrigt. Vare sig nationella,
regionala eller lokala beslutsfattare har full rådighet över omställningen. Till exempel bestäms
teknikutvecklingen inom de flesta sektorer till största delen av utvecklingen i andra länder och av
prisförändringar på de globala marknaderna. Detta betyder inte att den nationella politiken saknar
inflytande, men politiska beslut som fattas i Sverige måste förhålla sig till en rad omvärldsfaktorer
för att bli verkningsfulla och effektiva.
Ramverkets beståndsdelar
Diskussionen om klimatpolitiken handlar ofta om styrmedel i form av lagar och regler, skatter och
subventioner m.m. som direkt påverkar medborgare och företag. Men politikens resultat beror
också på andra faktorer: vilka mål som formuleras, hur institutioner, beslutsprocesser och
organisationer är uppbyggda och fungerar, och vilken kultur och ledarskapsförmåga som råder
inom den offentliga förvaltningen. I det analytiska ramverket delas därför den nationella politiken
in i två dimensioner som tillsammans fångar en större del av den samlade politiken: styrmedel
respektive styrning och ledarskap, se figur 2. Denna uppdelning presenterades redan i Klimatpolitiska
rådets rapport 2019. I årets rapport vidareutvecklas ansatsen genom att tydliggöra kriterier för ett
verkningsfullt ledarskap och en verkningsfull styrning samt genom att utveckla och tillämpa en
analysmetod i fyra steg för att effektbedöma styrmedel.

i

Ramverket har utvecklats i samarbete med konsultföretaget Material Economics.
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Figur 2 Klimatpolitiska rådets analytiska ramverk för att utvärdera regeringens samlade politik och
klimatpolitiska handlingsplan

Kriterier för att bedöma ledarskap och styrning
Det finns en omfattande forskningslitteratur inom olika kunskapsområden som sammantaget
identifierar väsentliga aspekter på en verkningsfull politik för klimatomställning. Sådana aspekter
kan inte alltid kan kopplas till ett visst antal ton minskade utsläpp, men de behöver ändå beaktas
för att politiken som helhet ska bli verkningsfull och långsiktigt hållbar.
Klimatpolitiska rådet har utifrån denna litteratur och i dialog med forskare från olika discipliner
valt att lyfta fram ett antal återkommande aspekter som forskningen visat är väsentliga för en
verkningsfull politik:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

gemensam målbild och vision
måluppfyllelse
kostnadseffektivitet
koordinering, organisation och resurser
aktörssamverkan
långsiktighet, lärande och flexibilitet
acceptans, legitimitet och samspel med andra samhällsmål.

Dessa sju aspekter används i denna rapport som kriterier för vår bedömning av regeringens
klimatpolitiska handlingsplan (se bilaga 1 för mer utförlig information om varje kriterium).
Listan ovan omfattar inte alla aspekter av en verkningsfull politik för att driva klimatomställningen.
Man måste exempelvis räkna med värderingsskillnader som gör att synen på vad som är
”verkningsfull politik” kan skifta mellan olika grupper. I det fortsatta arbetet med att utveckla
denna utvärderingsansats kommer sannolikt kriterierna att kompletteras och justeras i takt med att
förståelsen av klimatomställningen förändras.
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Omställningshinder och effektbedömning av styrmedel
För att avgöra om den politik som förs och planeras är tillräcklig för att nå klimatmålen måste man
förstå hur både enskilda styrmedel och summan av alla styrmedel påverkar utsläppen av
växthusgaser över olika tidshorisonter. Det finns i dag flera olika metoder och analytiska verktyg
för att utvärdera enskilda styrmedel och deras effekt, alla med sina olika styrkor och svagheter.
Sammantaget kan dessa metoder ge viktig kunskap om hur styrmedel bör utformas i olika
situationer. Det saknas dock en vedertagen metod för att utvärdera den samlade politikens bidrag
till möjligheterna att nå klimatmålen. I det analytiska ramverk som vi utvecklat ingår en metod i
fyra steg för att bedöma den samlade effekten av olika styrmedel. Metoden illustreras i figur 3
nedan.

Figur 3 Klimatpolitiska rådets metod i fyra steg för att bedöma den samlade politikens bidrag till att
nå klimatmålen

För att bedöma om klimatmålen nås med den nuvarande och planerade politiken utgår vi från en
kartläggning av möjliga utsläppsminskande lösningar (ny teknik, ändrade beteenden etc.) i samtliga
sektorer och deras potential att minska utsläppen (steg 1 i figuren ovan). Denna information är
hämtad från Panorama, ett öppet verktyg som visualiserar klimatomställningen i Sverige och som
Klimatpolitiska rådet har utvecklat tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten.11 I
vissa fall har lösningarna och potentialerna som finns i Panorama kompletterats med mer specifik
eller aktuell information. Detta har gjorts i dialog med forskare, myndighetsrepresentanter,
näringslivsaktörer och andra experter med djup kunskap om klimatomställningen i de olika
sektorerna.
Om dessa lösningar vore heltäckande och inte mötte några hinder skulle det i princip inte behövas
några nya politiska beslut för att nå klimatmålen. Vår analys visar dock att lösningarna i dag möter
en mängd hinder, av olika karaktär, och att det i vissa fall saknas lösningar. Hindren inkluderar
traditionella marknadsmisslyckanden12, men även administrativa hinder av olika slag spelar in,
liksom hinder som beror på vanor, normer och andra sociala faktorer. De beaktas därför i vår
utvärdering. För att klimatmålen ska kunna nås krävs styrmedel som adresserar dessa hinder. För
var och en av lösningarna sammanställs i steg 2 de huvudsakliga hinder som i dag bromsar
utvecklingen.
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Därefter, i steg 3, kartläggs om det finns styrmedel som adresserar de hinder som bromsar
omställningen i olika sektorer. Slutligen, i steg 4, uppskattas hur stor andel av varje lösning som
realiseras till 2045, givet nuvarande förutsättningar och beslutad politik. Bedömningen i det sista
steget görs genom att väga samman resultat från tidigare utvärderingar samt på grundval av
dialoger med experter från myndigheter och representanter inom de berörda sektorerna.
Sammantaget ger detta en översiktlig bild av hur väl nuvarande och planerade styrmedel är
utformade för att möjliggöra klimatomställningen i de olika sektorerna.
I följande två kapitel presenteras resultaten från tillämpningen av detta analysramverk på
regeringens nu beslutade politik och på den klimatpolitiska handlingsplanen. Kapitel 4 innehåller
utvärderingen av regeringens ledarskap och styrning och kapitel 5 innehåller utvärderingen av
styrmedlens utformning och effekt.

4. Ledarskap och
styrning i den
klimatpolitiska
handlingsplanen
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4. Ledarskap och styrning i den klimatpolitiska
handlingsplanen
I detta kapitel diskuteras om och på vilket sätt de kriterier för en verkningsfull politik, som
presenterades i förra kapitlet, finns representerade i regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Med
utgångspunkt från detta har Klimatpolitiska rådet formulerat sex rekommendationer till regeringen
om ledarskap och styrning i relation till den klimatpolitiska handlingsplanen.

REKOMMENDATIONER

1.

Konkretisera den klimatpolitiska handlingsplanen så att den blir en plan för handling med
ansvarsfördelning, tidsättning och effektbedömning av varje insats och av helheten. Följ upp
planen årligen i regeringens klimatredovisning.

2.

Stärk och bredda ansvaret för det klimatpolitiska arbetet i regeringen, förslagsvis genom en
styrgrupp med ansvar för att implementera det klimatpolitiska ramverket med statsministern
som ordförande.

3.

Ge relevanta myndigheter ett stående uppdrag att leverera förslag som bidrar till att
klimatmålen nås inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till klimatpolitiska
handlingsplanen.

4.

Stärk myndigheternas kompetens och kapacitet för att bedöma och följa upp effekterna av
politiska insatser för att uppnå klimatmålen i syfte att lägga en solid grund för kontinuerligt
lärande och vidareutveckling av politiken.

5.

Se till att det klimatpolitiska ramverket och den klimatpolitiska handlingsplanen får lika
starkt och tydligt genomslag i regeringens arbete som budgetpolitiken och det
finanspolitiska ramverket.

6.

Omsätt de branschvisa färdplaner som tagits fram inom initiativet Fossilfritt Sverige i
handlingsplaner för stegvis genomförande, uppföljning och uppdatering, gemensamt mellan
regeringen och respektive bransch.

Gemensam målbild och vision
Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland.13 Så lyder den målbild regeringen formulerat. I
den klimatpolitiska handlingsplanen refereras till denna målbild, men det finns ingen tydlig vision,
eller berättelse om hur det framtida fossilfria välfärdslandet ska se ut.
Genom att knyta klimatomställningen till andra centrala samhällsmål om välfärd och välstånd ökar
förutsättningar att förankra den hos fler aktörer. Regeringen framhåller att ”en viktig roll för
Sverige i det europeiska och internationella samarbetet är att driva på för en snabbare omställning
till fossilfrihet” och att en förutsättning för att ta en sådan roll är att ”vi visar att omställningen till
fossilfrihet kan gå hand i hand med ekonomisk utveckling och välfärd”. Regeringen menar att detta
också är ett sätt att bidra till Sveriges åtaganden under Agenda 2030 - att bidra till en miljömässigt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Regeringen understryker i handlingsplanen att ett brett
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engagemang och förankring i hela samhället är viktigt för att uppnå målsättningen om det första
fossilfria välfärdslandet.
Målbilden att bli världens första fossilfria välfärdsland har ett brett politiskt stöd vilket bland annat
bekräftats genom den breda överenskommelsen i riksdagen om det klimatpolitiska ramverket, då
det övergripande målet om noll nettoutsläpp senast 2045 beslutades tillsammans med flera
etappmål. Även i samhället i stort tyder mycket på att de flesta ser klimatomställningen som
nödvändig och viktig. I Naturvårdsverkets årliga undersökning av allmänhetens syn på lösningar
för klimatet14 framkommer att nästan 90 procent av svenskarna tycker att det är viktigt att det sätts
in samhällsåtgärder mot klimatförändringen. Fler svenskar än tidigare tror också att de själva kan
göra något för att bromsa klimatförändringen.
I näringslivet finns ett växande stöd för klimatomställningen, vilket bland annat tagit sig uttryck i
de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som ett stort antal branscher tagit fram inom initiativet
Fossilfritt Sverige.15 Dessa branscher täcker tillsammans in en stor del av Sveriges utsläpp av
växthusgaser. En allt starkare näringspolitisk dimension tycks därmed ha vuxit fram om fossilfrihet
som en möjlig framtida internationell konkurrensfördel för att tillgodose efterfrågan på fossilfria
produkter.
Det övergripande målet om noll nettoutsläpp är något abstrakt, vilket kan göra det svårare för
aktörerna att tolka vad målet betyder för den egna sektorn eller för dem själva. Det gäller även
frånvaron av sektorsmål, förutom för inrikes transporter. I det perspektivet är det bra att
handlingsplanen, i linje med rådets rekommendationer i 2019 års rapport, klargör att det
övergripande målet för transportsektorn och el- och värmesektorns del innebär att utsläppen
verkligen behöver vara noll senast år 2045.
Klimatpolitiska rådet bedömer sammantaget att det i dag finns en fungerande målbild för
klimatomställningen som för närvarande har förankring hos medborgare och samhällsaktörer, men
att det även behövs en tydlig vision eller berättelse om det framtida fossilfria samhället och om
vägen dit. Detta diskuteras mer ingående i avsnittet om acceptans och legitimitet.
Måluppfyllelse
Regeringens handlingsplan innehåller över hundra insatser under mandatperioden men i princip
inga bedömningar av vilken effekt besluten kommer att få på växthusgasutsläppen. Oftast står inte
heller när en viss insats ska genomföras eller när aviserade reformer beräknas träda i kraft. Vidare
finns inga beräkningar eller resonemang om vilken sammantagen effekt som handlingsplanen kan
få på utsläppsutvecklingen. Regeringen redovisar alltså många insatser, men ingen egen uppfattning
om ifall handlingsplanen är tillräcklig, eller vilken effekt dess genomförande kan ha.
Det är naturligt att effekten av insatserna i vissa fall inte kan kvantifieras i en viss mängd minskade
utsläpp av växthusgaser. Men regeringen borde kunnat göra någon form av bedömning av
handlingsplanens effekter, åtminstone för utvecklingen i närtid. Efter denna handlingsplan återstår
bara en och en halv planeringscykel till etappmålen 2030.
I andra hand hade det varit värdefullt med en kvalitativ diskussion om i vilken grad
handlingsplanen förväntas bidra till att klimatmålen kan nås och på vilket sätt de föreslagna
initiativen bidrar och samverkar. Vad beträffar den förväntade utsläppsutvecklingen refererar
handlingsplanen till Naturvårdsverkets scenarioberäkningar från mars 2019 om vilka
utsläppsminskningar som den då gällande politiken uppskattades leda till.16 Naturvårdsverkets
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scenarier visade dock ett betydande gap mellan förväntad utsläppsutveckling och etappmålen för
2030.
Regeringen gör ingen bedömning av i vilken mån handlingsplanen kan stänga detta gap eller om
utsläppen utanför utsläppshandelssystemet kan förväntas följa den indikativa utsläppsbanan mot
2030. j,k Det närmaste regeringen kommer vad gäller att bedöma effekten av planerad politik är att
redovisa ett kompletterande scenario från Naturvårdsverket. Scenariot inkluderar en skärpt
reduktionsplikt i enlighet med den indikativa reduktionsnivån om 40 procent till 2030, samt EU:s
under 2019 beslutade utsläppskrav för lätta och tunga fordon. I detta kompletterande scenario
minskar utsläppen så att de nästan når ner till de beslutade etappmålen för 2030, förutsatt att
utrymmet för kompletterande åtgärder nyttjas maximalt. Regeringen diskuterar dock inte om detta
är den förväntade effekten av handlingsplanen. Klimatpolitiska rådet konstaterar att det skulle
innebära stora risker att bygga politiken på detta kompletterande scenario. Det beror främst på att
det dels förutsätter att biodrivmedelsanvändningen nära nog fördubblas, dels att det förutsätter en
maximal volym kompletterande åtgärder. Det är osäkert om en så stor mängd kompletterande
åtgärder kan genomföras och tillgodoräknas och för att uppnå detta finns i dag ingen beslutad
politik.
Bristen på effektbedömningar i handlingsplanen kan bero på att Regeringskansliet och
myndigheterna inte har utvecklat etablerade, gemensamma metoder för effektbedömning. I
uppdraget från regeringen till Naturvårdsverket att ta fram underlag till den klimatpolitiska
handlingsplanen, ingick inte att effektbedöma förslagen eller säkerställa att de var tillräckliga för att
stänga utsläppsgapet.17 Något sådant underlag fanns därmed inte till stöd för regeringens arbete
med handlingsplanen.
Tillbakablicken på utvecklingen mot 2020-målet (bilaga 2) illustrerar också att utsläppsutvecklingen
är ett trubbigt instrument för att bedöma om politiken leder mot målen eller inte. Detta beror
delvis på att den officiella utsläppsstatistiken redovisas med minst ett års fördröjning, men ännu
mer på att underliggande, pågående förändringar av exempelvis teknikval eller konsumtion kan ha
betydligt längre fördröjning innan de fullt ut slår igenom i utsläppssiffrorna. Liknande problematik
gäller för de scenarier för framtida utsläpp som bygger på historiska samband och
trendframskrivningar. Detta talar för att regeringen och myndigheterna behöver kompletterande
mått och indikatorer i olika delar av ekonomin för att bedöma effekten av den förda politiken. Det
gäller särskilt för sektorer där bakomliggande faktorer kan utvecklas snabbt, till exempel förändrade
vanor hos bilköparna som i hög grad påverkar utsläppen från personbilarna.
Bristen på effektbedömningar i handlingsplanen illustrerar vikten av att regeringen genomför de
förändringar av kommittéförordningen18 och förordningen om konsekvensutredning vid
regelgivning19 som rådet rekommenderade i 2019 års rapport och som nu aviseras i
handlingsplanen. Effekter på möjligheten att nå klimatmålen bör inkluderas i alla
konsekvensbedömningar i relevanta offentliga utredningar och myndighetsuppdrag.
Regeringen och dess myndigheter behöver därutöver säkerställa att det finns kompetens, kapacitet
och enhetliga arbetssätt för att bedöma politikens effekter på växthusgasutsläppen. Ett sådant

Tillbakablicken i bilaga 2 visar att regeringen i 2009 års klimatpolitiska proposition presenterade en enkel tabell med föreslagna åtgärders
effekter för att nå etappmålet 2020. Utsläppen minskade dock sedan betydligt snabbare än förväntat. Tidsperspektivet för dessa
bedömningar var detsamma som handlingsplanens nu har till 2030-målen.
k Enligt klimatramverket definieras den indikativa utsläppsbanan som en linjär minskning från den faktiska utsläppsnivån 2015 till de
föreslagna etappmålen 2030, 2040 och därefter 2045.
j
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arbete behöver spänna över flera befintliga myndigheters ansvarsområden, vare sig det organiseras
som en samverkansfunktion eller utförs i en fristående organisation.
Regeringen har alltså inte redovisat någon bedömning av om den presenterade handlingsplanen
leder till att de klimatpolitiska målen uppnås, och därför kan handlingsplanen inte sägas uppfylla
klimatlagens krav i detta avseende. Det är anmärkningsvärt att den grundläggande frågan om
politikens måluppfyllelse inte får någon uppmärksamhet alls i regeringens handlingsplan.
Kostnadseffektivitet
Samhällets resurser ska fördelas på ett effektivt sätt mellan många olika ändamål.
Kostnadseffektivitet är därför ett viktigt kriterium för att säkerställa att det långsiktiga målet om
noll nettoutsläpp nås till lägsta möjliga kostnad för samhället20,21. Politiska förslag som gör att
klimatomställningen blir onödigt kostsam för hela eller delar av samhället riskerar att urholka
åtgärders legitimitet. Genom att eftersträva kostnadseffektivitet kan regeringen ta ansvar för att
våra gemensamma resurser används på ett klokt sätt, och därigenom underlätta omställningen.
Generellt sett finns det en grundläggande ambition att svensk klimatpolitik ska vara
kostnadseffektiv, genom att använda generella marknadsbaserade styrmedel och undvika särskilda
sektorsmål. Avsteg från principen om lika höga marginalkostnader för att minska växthusgaser i
olika samhällssektorer (marginalkostnadsprincipen) förekommer dock, och är i flera fall medveten
politik av hänsyn till exempelvis internationell konkurrens eller fördelningseffekter. I vissa fall kan
sådana avsteg vara rimliga och legitima, medan det i andra fall är en indikation på att ett styrmedel
inte fungerar som förväntat och att det finns andra åtgärder som skulle vara mer kostnadseffektiva.
Flera rapporter22–25 har på senare tid ändå ifrågasatt kostnadseffektiviteten i den svenska
klimatpolitiken och argumenterar för att den förda klimatpolitiken är dyrare än vad den skulle
behöva vara. Genomgående för de flesta av dessa studier är att de baserar resultaten på en teoretisk
och modellbaserad analys där effekten av ett fåtal styrmedel analyseras i en så kallad ekonomisk
jämviktsmodell (se faktaruta nedan om bedömning av kostnadseffektivitet). Detta innebär att
analysen inte fullt ut tar hänsyn till politikens syften och styrmedlens totala kostnads-nyttoprofil i
olika tidsperspektiv. Ex post-studier visar också att kostnaderna för genomförda klimatåtgärder
ofta blivit lägre än vad man kunnat förvänta sig baserat på resultaten från modellanalyser av det
slag som nämns ovan26, se även bilaga 2.
Ett exempel som kritiserats på grundval av ekonomisk suboptimering är det ambitiösa etappmålet
för inrikes transporter22,23,27. Att transportsektorn minskar i snabb takt till 2030 är en förutsättning
för att nå etappmålet för de utsläpp som ligger utanför handelssystemet. Ett sektorsmål ger upphov
till olika marginalkostnader i olika sektorer, vilket innebär försämrad kostnadseffektivitet, men mot
detta kan ställas att ett sektorsmål kan mobilisera engagemang, innovation och samverkan i en
sektor som på kort tid behöver göra en stor omställning till fossilfrihet oavsett förekomsten av
sektorsmålet.
Regeringens handlingsplan innehåller skrivningar om vikten av kostnadseffektivitet, men utan
någon närmare diskussion om vad detta innebär annat än att framhålla betydelsen av att prissätta
växthusgasutsläpp genom generella styrmedel så som koldioxidskatt och handel med utsläppsrätter.
Det saknas också en genomgående motivering till avsteg från marginalkostnadsprincipen som
nämns ovan. Klimatpolitiska rådet menar att det vore önskvärt med sådana förtydliganden, både
för att det ska vara möjligt att bedöma om politiken som planeras är ändamålsenlig och
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kostnadseffektiv och för att bidra till en bättre förståelse av regeringens övergripande idé om hur
målet om noll nettoutsläpp ska nås.
Sammantaget menar rådet att diskussionen om klimatpolitikens kostnadseffektivitet skulle tjäna på
fler perspektiv, ökad transparens om vad som avses och en närmare koppling till den
mångdimensionella verklighet där politiken i praktiken ska fungera. Konsekvensanalyser bör
inkludera utvecklade metoder för att bredda analysen av klimatomställningens hinder och
möjligheter samt en bedömning av politikens kostnadseffektivitet i bred bemärkelse, och detta bör
även ingå i den förstärkta resurs för effektbedömning som föreslås i avsnittet om måluppfyllelse
ovan. Det arbetet bör sträva efter att inte bara beakta kostnader på kort sikt utan även dynamiska
effekter på längre sikt och sidonyttor av åtgärder för minskade växthusgasutsläpp, vilka kan vara
betydande28.
BEDÖMNING AV KOSTNADSEFFEKTIVITET

Samhällsekonomisk effektivitet innebär att samhällets alla resurser används på ett optimalt sätt
för att uppnå största möjliga välfärd för hela befolkningen. För att en att politisk insats ska vara
samhällsekonomiskt effektiv behöver den vara dels samhällsekonomiskt lönsam (nyttorna
överväger kostnaderna), dels kostnadseffektiv.
För att bedöma om insatsen är samhällsekonomiskt lönsam behöver man kunna värdera alla
kostnader och nyttor i monetära termer för att sedan kunna väga dem direkt mot varandra. Vad
gäller klimatomställningen är det i praktiken ofta svårt att värdera nyttan av ett ton minskade
utsläpp eller en sidonytta så som förbättrad hälsa i kronor och ören. Därför analyseras normalt det
mer begränsade måttet (samhällsekonomisk) kostnadseffektivitet. Kostnadseffektiviteten i
klimatpolitiska insatser bedöms som kostnader per mängd minskade utsläpp, alltså det
handlingsalternativ som kan ge en viss utsläppsminskning till lägst kostnad. En sådan beräkning
ger ingen vägledning för hur långtgående politiken bör vara utan visar enbart
handlingsalternativens olika kostnader för att nå ett visst uppsatt mål. Man kan dock notera att det
finns utmaningar med att fastställa även kostnadseffektivitet i praktiken, eftersom kostnader
uppstår i flera led hos olika aktörer, fördelas och förändras över tid, samverkar med andra
styrmedel och andra samhällsmål etc.29
Ibland används begreppet dynamisk effektivitet, vilket avser effekter av en viss insats som
uppstår i andra och tredje led genom att till exempel stimulera teknisk utveckling. Den dynamiska
effektiviteten behöver normalt bedömas i ett längre perspektiv.30
Tidsperspektivet är väsentligt när politikens effektivitet ska bedömas. En utsläppsminskande
åtgärd som är kortsiktigt kostnadseffektiv kan innebära inlåsning i en viss teknik som inte förmår
nå hela vägen till fossilfrihet. Då kan nästa steg för att nå ända fram till målet i stället kräva
mycket stora nyinvesteringar i helt andra system och tvärtom fördyra omställningen. Omvänt kan
en åtgärd som är kortsiktigt dyr ibland underlätta för kostnadseffektiva förändringar på längre sikt.
Därför är det även viktigt att betrakta de långsiktiga resultaten av olika styrmedel och offentliga
insatser. Annorlunda uttryckt behöver politiken inte bara vara kortsiktigt kostnadseffektiv utan
också strategiskt genomtänkt i förhållande till det långsiktiga målet.31 Sådana avvägningar blir
särskilt betydelsefulla när det långsiktiga målet innebär att i princip alla utsläpp i hela
samhället ska ned till noll.
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Aktörssamverkan
Sverige är ett land med stark samverkanstradition och konsensuskultur och hög tillit till samhällets
institutioner. Det är en styrka när stora samhällsförändringar ska genomföras. Regeringen
framhåller också i handlingsplanen att ”alla samhällssektorer på alla nivåer (lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt) behöver bidra till en hållbar och fossilfri utveckling”.
Handlingsplanen innehåller ett avsnitt om lokalt och regionalt klimatarbete med inriktningen att
stärka kommunernas och regionernas mandat och verktyg för att minska klimatpåverkan. Detta
handlar alltså i huvudsak om att involvera och mobilisera samhällets olika politiska beslutsnivåer i
omställningen. Däremot lyfter inte handlingsplanen fram någon bredare samverkan med andra
samhällsaktörer, annat än i allmänna ordalag, förutom vad gäller initiativet Fossilfritt Sverige.
Inför klimatmötet i Paris 2015 formulerade regeringen målet att Sverige skulle bli ett av världens
första fossilfria välfärdsländer, och i samband med det startade också initiativet Fossilfritt Sverige.
Syftet var att skapa en plattform för dialog och samverkan och för olika aktörer att synliggöra sitt
arbete för ett fossilfritt Sverige. År 2016 tillsattes en nationell samordnare och ett kansli till stöd för
arbetet med Fossilfritt Sverige. Regeringen tog därmed ett steg för att tydligt börja använda
aktörssamverkan som ett verktyg för att nå klimatmålen.
Fossilfritt Sverige samlar i dag över 400 aktörer från näringsliv, kommuner, regioner och
organisationer. Det mest uppmärksammade resultatet av initiativet är att 18 branscher hittills har
formulerat färdplaner som stakar ut vägen mot nollutsläpp 2045. Färdplanerna innehåller dels egna
åtaganden från branschaktörerna, dels utpekade behov av nya eller utvecklade styrmedel från
politiken. Om färdplanerna realiseras kommer de att kraftfullt bidra till Sveriges målsättning om
noll nettoutsläpp senast 2045. Arbetet med de fossilfria färdplanerna specificerades inte i
regeringens direktiv till samordnaren utan det arbetssättet har vuxit fram underifrån.
De åtgärder som presenteras i dessa färdplaner handlar främst om elektrifiering, byte till bioenergi
och koldioxidavskiljning, men även om energieffektivisering och användning av nya produkter och
material. Enligt en sammanställning framtagen på uppdrag av Svenskt Näringsliv skulle dessa
åtgärder sammantaget kunna minska industrins utsläpp av växthusgaser med 13 miljoner ton, eller
60–80 procent, till 2045 jämfört med 201632. Det motsvarar en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp.
I en senare bedömning anger Naturvårdsverket att industrins intentioner i färdplanerna skulle
kunna halvera industrins utsläpp till 2045, alltså en något mer begränsad potential2.
Uppdraget till samordnaren för Fossilfritt Sverige förlängdes till slutet av 2020, och i samband med
det utvärderades verksamheten med fokus på process och arbetssätt33. Utvärderingen bedömer att
initiativet bidragit till en ökad samsyn och gemensamt engagemang bland de medverkande om att
nå målet om att vara fossilfria 2045. Flera deltagande organisationer uttrycker att de ser nästa steg
som den största och viktigaste utmaningen, det vill säga att implementera planerna och åtgärderna.
Forskning och erfarenhet framhåller ett antal viktiga kriterier för att aktörssamverkan ska lyckas
och leda till konkreta resultat. Det handlar bland annat om att aktörerna litar på varandra och
processen samt att alla ser sig som delägare i arbetet, har resurser och mandat att göra åtaganden
och leva upp till dem, och ser egen nytta i att medverka. Det är också viktigt att
samverkansprocessen har ett tydligt syfte och ledarskap, bidrar till lärande och ger återkoppling om
resultaten till deltagarna34–37.
Fossilfritt Sverige uppfyller många av dessa kriterier. Samordnaren har byggt sitt uppdrag på en
berättelse om ett fossilfritt, konkurrenskraftigt näringsliv och aktörerna ser att de kan vinna på den
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när världen ställer om i samma riktning. Arbetssättet har varit lärande. Deltagarna har haft tillit till
samordnaren och kansliet och upplever att de genom samordnaren fått en kanal till regeringen.
Sammantaget har deltagarna hittills uppfattat att de fått god nytta av att delta.
Regeringen refererar på flera ställen i handlingsplanen till synpunkter eller önskemål som lyfts i
Fossilfritt Sveriges färdplaner. Det tyder på att regeringen lyssnat till övergripande synpunkter från
branscherna. Utöver dessa referenser säger regeringen dock ingenting om hur man vill använda
färdplanerna eller hur initiativet bör utvecklas vidare. Regeringen skriver kort att ”Fossilfritt Sverige
fortsätter för att stärka samhällsengagemanget för omställningen”. Eftersom regeringen så starkt
lyft fram initiativet Fossilfritt Sverige, både i Sverige och internationellt, är det förvånande att
initiativet får så lite plats när regeringen beskriver sitt arbete under de kommande fyra åren.
Klimatpolitiska rådets bedömning är att Fossilfritt Sveriges arbete med de branschvisa färdplanerna
kan bli ett viktigt instrument för regeringen när det gäller att driva på klimatomställningen. Det
dialogbaserade arbetssättet har passat väl för industribranscher med ett begränsat antal aktörer och
där det inte från början funnits en klar bild av hur omställningen till nollutsläpp kan se ut. Att bara
fortsätta arbetet som hittills räcker knappast för att ytterligare ”stärka samhällsengagemanget för
omställningen”. Det framgångsrika arbetet med att ta fram färdplanerna har samtidigt ökat
förväntningarna på regeringen. Färdplanerna behöver därför gå in i en ny fas av genomförande.
Rådet menar att regeringen behöver vara tydlig med hur färdplanernas önskemål om politiska
reformer och styrmedel tas om hand, vem som har ansvaret för detta och vad deltagarna kan
förvänta sig av den fortsatta processen. På motsvarande sätt vore det rimligt om regeringen ställde
krav på att näringslivet ska leva upp till sina egna åtaganden. Eventuellt kan tydligare
överenskommelser utformas kring färdplanerna, inklusive en gemensam ordning för
återkommande och systematisk uppföljning och uppdatering, på liknande sätt som med nationella
åtaganden under Parisavtalet.
Ett fortsatt arbete med färdplanerna bör få en tydligare anknytning till Näringsdepartementets
ordinarie processer för att utveckla näringspolitiken. l De närmsta årens genomförande av
färdplanerna – från både regeringens och aktörernas håll – blir avgörande för den reella betydelse
initiativet Fossilfritt Sverige kommer att få för Sveriges klimatomställning.
Fossilfritt Sveriges arbete har innefattat fler aktörer än näringslivet – kommuner, regioner,
fackförbund och organisationer. Men detta arbete har varit mindre framträdande och behandlas
heller inte närmare i handlingsplanen.
Koordinering, organisation och resurser
Horisontell koordinering mellan olika politikområden
Det klimatpolitiska ramverket syftar bland annat till att klimat ska integreras i alla politikområden.
För att genomföra detta presenterar regeringen några av handlingsplanens mest konkreta insatser.
Klimatpolitiska rådet ser detta som en av handlingsplanens styrkor.
Det gäller framför allt följande insatser som regeringen lägger fram för beslut av riksdagen:
• En översyn av all relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag.
l

Lärdomar bör kunna hämtas från tidigare erfarenheter av branschöverenskommelser, exempelvis den tidigare Kretsloppsdelegationens arbete
med producentansvar.

45

• En successiv genomgång av samhällsmålen så att de är förenliga med klimatmålen.
• Ett förändrat regelverk så att konsekvensanalyser görs av effekter för klimatet inom de
politikområden där det är relevant.
Det finns ytterligare insatser i handlingsplanen som kan bidra till att klimat blir mer integrerat i
andra politikområden, exempelvis en mer samordnad bebyggelse- och transportplanering.
Även regeringens arbete och styrningen av myndigheterna behöver bättre spegla klimatramverkets
ambition att klimatet ska integreras i alla politikområden. I dag ligger ansvaret hos miljö- och
klimatministern trots att Miljödepartementet i praktiken råder över mycket få av de politiska frågor
som avgör samhällets klimatpåverkan. Väsentliga frågor ligger bland annat hos
Näringsdepartementet, Infrastrukturdepartementet och Finansdepartementet.
Mycket talar för att Regeringskansliets beredningsrutiner inte räcker för att driva den nödvändiga
omställningen med tillräcklig kraft och hastighet. Någon behöver leda arbetet, men för att öka
förutsättningarna för en integrerad ansats kan till exempel en grupp utvalda ministrar få särskilt
ansvar för det klimatpolitiska ramverkets genomförande. Man kan också tänka sig att
Statsrådsberedningen eller Näringsdepartementet får en större roll, eller en kombination av
liknande förändringar. Flera europeiska regeringar har utformat extraordinära lösningar för att
accelerera klimatomställningen, vilket exemplifieras i faktarutan nedan.
EXEMPEL FRÅN ANDRA REGERINGARS ORGANISATION AV KLIMATARBETET
Danmark: År 2019 tillsatte den danska regeringen en särskild stående ministergrupp för grön
omställning. Gruppen leds av klimat- och energiministern, och består i övrigt av miljöministern,
skatteministern, jordbruksministern, transportministern, utbildnings- och forskningsministern
och näringsministern. Även statsministerns närmsta medarbetare deltar i gruppens arbete.
Regeringen motiverade beslutet så här: ”En ambitiös grön omställning kan inte drivas av enskilda
gröna fackdepartement. Gruppen ska se till att gröna aspekter integreras över olika
politikområden och bidra till att genomföra de strukturella förändringar i samhället som behövs
för att nå regeringens klimatmål.”38
Tyskland: I början av 2019 stod den tyska regeringen inför uppgiften att ta fram en ny klimatlag
och en strategi för att nå landets klimatmål för 2030, och då skapades ett särskilt klimatkabinett
inom regeringen. Förbundskansler Angela Merkel blev själv formell ordförande medan det löpande
arbetet sköts av Miljödepartementet tillsammans med förbundskanslerns kansli och
miljöministern som tillförordnad ordförande. Övriga ledamöter är finansministern,
transportministern, jordbruksministern, näringsministern, inrikesministern och regeringens
talesperson och chefen för Merkels kansli.
Nederländerna: Sedan några år tillbaka har Nederländerna ett kombinerat närings- och
klimatdepartement (Ministry of Economic Affairs and Climate Policy). Departementet arbetar bland
annat med att främja ett konkurrenskraftigt näringsliv, skapa utrymme för innovation och öka
andelen förnybar energi i landet. I organisationen integreras ekonomi och klimat, genom att goda
förutsättningar skapas för entreprenörskap, hänsyn tas till natur och miljö, och samarbete mellan
forskning och näringsliv uppmuntras.39

Ett konkret exempel på den svaga koordineringen mellan olika politikområden är själva
beredningen av den klimatpolitiska handlingsplanen. Av alla tillgängliga myndigheter fick endast
Naturvårdsverket i uppdrag att ge regeringen ett underlag, trots att planen ska gälla hur hela
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regeringens samlade politik ska bidra till klimatmålen under en fyraårig mandatperiod med
konsekvenser många år in i framtiden. Naturvårdsverket skulle visserligen ”vid behov” inhämta
underlag från ett antal namngivna, berörda myndigheter17, men det fanns inget brett uppdrag till
olika sektorsmyndigheter att själva komma med egna initiativ och förslag för hur klimatmålen
skulle kunna nås.
Inom Regeringskansliet har den komplexa klimatpolitiska handlingsplanen hanterats som ett i
raden av ärenden med beredningsansvaret hos tjänstemännen på klimatenheten på
Miljödepartementet. Ett sådant beredningsförfarande innebär att andra berörda departement
främst får en reaktiv roll i att ge synpunkter på föreslagna texter. Departement som representerar
andra politikområden skulle behöva få möjlighet att arbeta mer proaktivt i denna process.
Inspiration kan hämtas från den tydligt reglerade budgetprocessen. Jämfört med det klimatpolitiska
ramverket har det finanspolitiska ramverket och budgetlagen implementerats genom ett bredare
och tydligare ansvar och starkare styrande processer i Regeringskansliet och statens myndigheter.
Vissa lärdomar bör också kunna dras från hur regeringen arbetat med att integrera jämställdhet
inom alla politikområden40.
Klimatpolitiska rådet menar att regeringen bör utforma en permanent ordning där relevanta
myndigheter – vilka dessa är kan variera över tid – får i uppdrag att fortlöpande föreslå beslut som
bidrar till att Sverige når klimatmålen inom utsatt tid, inklusive konsekvensutredda förslag till
klimatpolitiska handlingsplanen. m
Koordinering med budgetpolitiken

Klimatomställningen kommer flera decennier framåt att kräva en bred omläggning av investeringar,
bort från investeringar som genererar utsläpp, och till sådana som bidrar till att minska utsläppen.
Det gäller inte bara privata investeringar i ny teknik, nya processer och nya affärsmodeller i många
industribranscher utan också i samhällets infrastruktur för till exempel elnät och fossilfria
transporter.
Politikens roll i relation till näringslivets investeringsbehov är främst att verka för goda och stabila
villkor för investeringar i den fossilfria framtiden, men politiken ska också främja sådan
teknikutveckling och uppskalning som behövs men som annars inte kommer till stånd tillräckligt
snabbt. Det handlar bland annat om att sätta pris på koldioxidutsläpp och begränsa riskerna för
privata investeringar genom en långsiktig och förutsägbar politik och stöd till forskning, innovation
och marknadsintroduktion. Ett viktigt inslag i regeringens handlingsplan är den uttryckliga
ambitionen att förkorta och effektivisera tillståndsprocesser av olika slag så att inte
miljölagstiftningen motverkar sig själv genom att fördröja investeringar som behövs för
klimatomställningen.
Vad gäller samhällets infrastruktur har staten en större roll och nästan alltid ett tydligt ansvar som
reglerare. I flera fall är staten också själv ägare, förvaltare och investerare. Därmed uppstår en tydlig
koppling mellan det klimatpolitiska ramverket och det finanspolitiska ramverket. Klimatlagen anger
även uttryckligen att ”arbetet ska bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska
och budgetpolitiska mål att samverka med varandra”.
Sverige har ett finanspolitiskt ramverk som bland annat innehåller ett överskottsmål för den
offentliga sektorn, ett utgiftstak för staten och ett krav på budgetbalans för kommuner och
m

Detta skulle t.ex. kunna tillföras i klimatrapporteringsförordningen, SFS 2014:1434, som ska revideras med början 2020.
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landsting. Det utformades efter finanskrisen i början av 1990-talet då Sverige bedömdes ha en
jämförelsevis svag budgetprocess i jämförelse med andra länder. I detta avseende har ramverket
fyllt sin funktion väl och Sverige har i dag en låg skuldkvot och starka statsfinanser.
Det faktum att Sverige och världen under några få årtionden ska ställa om till fossilfrihet innebär
dock en unik utmaning, och frågan är om det klimatpolitiska ramverkets tillämpning, inklusive
budgetlagen, kan behöva anpassas. Det finns principiella likheter mellan de finanspolitiska och
klimatpolitiska ramverken i det att båda syftar till att inte skapa en stor skuld till kommande
generationer. I det perspektivet är det väsentligt att det finanspolitiska regelverket inte blir ett
hinder för nödvändiga klimatrelaterade samhällsinvesteringar. I så fall riskerar det att motverka sitt
syfte genom att i praktiken skjuta en större skuld till kommande generationer, dels genom att
klimatförändringarnas direkta kostnader ökar, dels genom att problemet kan bli dyrare att lösa.
Vertikal koordinering mellan olika beslutsnivåer
De klimatmål som antogs i samband med det klimatpolitiska ramverket (se kapitel 1 figur 1) är
definierade som etappmål till miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”. Miljökvalitetsmålet
är att halten av växthusgaser i atmosfären stabiliseras på en nivå som innebär att människans
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Det hänvisar också till FN:s ramkonvention om
klimatförändringar. I målet står vidare så här: ”Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar
för att det globala målet kan uppnås.” För samtliga miljökvalitetsmål gäller också det så kallade
”Generationsmålet”, vilket likaså för in den globala dimensionen genom att slå fast att vi ska uppnå
miljömålen i Sverige utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.41
Regeringens handlingsplan understryker att klimatförändringarna är ett globalt problem och att
Sverige har en viktig roll att driva på omställningen i det europeiska och internationella samarbetet.
Det handlar om att dels driva på för att öka ambitionen i det globala klimatarbetet, dels arbeta för
att EU-regelverken inte ska hindra Sveriges omställningsarbete. Regeringen menar att Sveriges
största möjlighet att påverka utvecklingen globalt är att i handling visa att det går att förena
fossilfrihet med välfärd, och att omställningen kan skapa ett bättre land att leva i. Detta ger enligt
regeringen Sverige ”en unik chans att påverka det globala klimatarbetet långt mer än bara genom
att minska de svenska utsläppen. Sveriges möjlighet att minska utsläppen globalt är påverkan
genom handling”.8 Handlingsplanen innehåller ett eget kapitel som närmare redogör för
regeringens klimatarbete inom EU och internationellt.
Rådet har haft en dialog om handlingsplanens innehåll med över hundra aktörer, och flera av dem
menade att det globala perspektivet i handlingsplanen var för svagt eller otydligt. Detta
understryker behovet av att hela tiden relatera svenska politiska insatser till det globala perspektivet
och så långt det är möjligt koordinera den nationella politiken med den europeiska. Samtidigt
bygger det globala Parisavtalet i huvudsak på nationellt beslutade klimatåtaganden som successivt
uppdateras, samlas in och stäms av mot det globala målet.
Regeringen lyfter också fram samverkan mellan staten och den regionala och lokala nivån.
Klimatpolitiska rådet rekommenderade i sin rapport 2019 att regeringen skulle stärka
kommunernas mandat och redskap för att främja fossilfria transporter. Regeringen har också tagit
beslut i den riktningen (se tabell 6), och i handlingsplanen aviseras en bredare översyn av
kommunernas och regionernas mandat och verktyg för minskad klimatpåverkan. Därutöver vill
regeringen bland annat stärka miljö- och klimatperspektivet i den regionala tillväxtpolitiken. Vi
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välkomnar denna inriktning, men inte heller på den punkten är handlingsplanen tillräckligt tydlig
för att det ska vara möjligt att bedöma vad detta kan innebära i praktiken.
Långsiktighet med lärande och flexibilitet
Ett huvudsyfte med det klimatpolitiska ramverket med sin breda politiska förankring är att skapa
transparens, långsiktighet och förutsägbarhet i politiken. Detta är i sin tur viktigt för att minska
riskerna och främja möjligheterna för alla inblandade aktörer.
Redan innan ramverkets tillkomst präglades svensk klimatpolitik i en internationell jämförelse av
relativt stor kontinuitet över tid. Regeringens klimatpolitiska handlingsplan bygger i stort sett vidare
på den kontinuiteten. Den innehåller inga tvära kast i politiken och regeringen har i förväg
förankrat handlingsplanen bland flera partier i riksdagen. Denna kontinuitet har stor betydelse för
alla aktörer som medverkar i Sveriges klimatomställning och inte minst för näringslivets villkor och
konkurrenskraft. I det perspektivet är det negativt att den likaledes breda överenskommelsen om
energipolitiken, som är väsentlig även för klimatomställningen, ifrågasätts redan efter tre år. Det
leder till en ökad osäkerhet om förutsättningarna för investeringar i fossilfri energi.
Omvärldsutvecklingen, ny kunskap och förändrade förutsättningar gör samtidigt att politiken, inte
minst inom klimatområdet, också behöver vara flexibel för att på ett hållbart och kostnadseffektivt
sätt nå de uppsatta målen. Detta ställer krav på en kontinuerlig uppföljning av politiken samt en
process för hur lärandet från uppföljningar och utvärderingar ska utveckla politiken mot ökad
måluppfyllelse. De sektorer som tidigare minskat sina utsläpp kraftigt har nu en relativt liten
återstående potential, och utsläppsminskningarna behöver accelerera i sektorer som tidigare stått
stilla eller ökat sina utsläpp. Detta talar för att politiken är i ett skede där lärande, utveckling och
initiativ blir än viktigare. Starkare funktioner för uppföljning (se avsnittet om måluppfyllelse
tidigare i kapitlet) kan leda till en stegvis förstärkning och kalibrering av politiken samtidigt som
arbetet fortskrider mot de långsiktiga målen som ligger fast.
Acceptans, legitimitet och samspel med andra samhällsmål
Jämfört med andra länder har Sverige länge präglats av hög tillit till de offentliga institutionerna
och politiken, och mellan medborgarna. Vår långa tradition av brett deltagande i föreningsliv och
civilsamhälle har fungerat sammanhållande. En kultur som präglats av samförståndslösningar och
kompromisser har lett till ett samhälle med hög tillit där man också förväntar sig att andra följer
lagar och normer.42 Till detta kan läggas låg politisk korruption.43 Detta har spelat roll för
svenskarnas jämförelsevis höga förtroende för de offentliga och politiska institutionerna44, vilket
bland annat har manifesterats i ett högt valdeltagande45. Denna tillit har sannolikt bidragit till att
också klimatpolitiken hittills har haft ett tydligt stöd i befolkningen14 även när den i en
internationell jämförelse varit relativt ingripande, till exempel genom en hög koldioxidskatt.
Det är inte givet att det breda stödet och acceptansen för klimatpolitiskt motiverade styrmedel
kommer att bestå, vilket främst kan förklaras av två faktorer. För det första återstår stora
omställningar som behöver ge snabbare utsläppsminskningar framgent än vad som hittills skett. På
en övergripande nivå kan svensk ekonomi och svenskt näringsliv gynnas av denna omställning,
men den kommer att leda till omflyttningar av ekonomiska värden som skapar vinnare och
förlorare bland företag, orter och medborgare. För det andra finns tecken på att tilliten i det
svenska samhället sjunker, även om den fortfarande är hög i en internationell jämförelse.46
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Diskussionen blir mer polariserad, tilltron till vetenskap sjunker och den allmänna framtidstron
försvagas. Oavsett faktiska förhållanden finns en risk att de upplevda orättvisorna mellan till
exempel stad och landsbygd ökar47, liksom känslan av otrygghet48.
De viktigaste faktorerna för medborgarnas acceptans för en viss politik handlar om49–54
•
•
•
•
•
•

hur rättvis den upplevs vara
vilka grundläggande värderingar man har
hur man tror att man drabbas eller gynnas av politiken
vilken upplevd legitimitet processen som lett fram till policyn haft
hur effektiv politiken är
vilket förtroende man har för beslutsfattare och dem som föreslår policyn

Detta talar bland annat för att klimatomställningen framöver kommer att ställa högre krav på att
regeringens politik kan hantera både reella fördelningsproblem och känslan av hotfulla
förändringar eller upplevda orättvisor. Det gäller även om just klimatpolitiken hittills inte har
bidragit till några direkta sådana problem eller orättvisor.
Regeringen skriver om acceptans, legitimitet och samspel med andra samhällsmål i
handlingsplanen, i liknande ordalag som Klimatpolitiska rådet gjorde i sin rapport från 2019. Bland
annat pekar regeringen på vikten av ett brett engagemang och en förankring i hela samhället för att
nå klimatmålen. Regeringen skriver också att en inkluderande klimatpolitik måste ta hänsyn till de
skilda förutsättningar som finns i städer och på landsbygden, liksom i olika inkomstgrupper. Ett
konkret exempel är att man lyfter fram ökad tillgänglighet, oavsett var man bor i Sverige, som en
förutsättning för människors möjlighet att delta i aktiviteter. Elektrifiering, ökad tillgång till
laddinfrastruktur och förnybara drivmedel lyfts fram som viktiga komponenter för landsbygdens
omställning. Handlingsplanen saknar dock en tydlig samhällsvision som kan skapa framtidstro och
sammanhållning eller en tydlig strategi för att medborgare och samhällsaktörer ska ges möjlighet att
bidra till och delta i omställningen till en fossilfri framtid (se även avsnittet om måluppfyllelse
tidigare i kapitlet).

5. Styrmedel i den
klimatpolitiska
handlingsplanen
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5. Styrmedel i den klimatpolitiska handlingsplanen
I detta kapitel redovisar Klimatpolitiska rådet sin bedömning av de insatser i den klimatpolitiska
handlingsplanen som berör konkreta styrmedel och huruvida de kan förväntas påverka
möjligheterna att uppnå de klimatpolitiska målen. Handlingsplanen existerar dock inte i ett vakuum
utan bygger vidare på den samlade politik som gäller i dag. Bedömningen omfattar därför även den
befintliga politiken, och vi diskuterar om och i vilken utsträckning handlingsplanen bidrar till att
föra Sverige närmare målet om noll nettoutsläpp 2045. För att göra bedömningen används den
metod för effektbedömning som översiktligt beskrivs i kapitel 3 och utvecklas i bilaga 1.
I steg 1 och 2 i metoden kartläggs möjliga utsläppsminskande lösningar (ny teknik, ändrade
beteenden etc.) i samtliga sektorer och deras potential att minska utsläppen samt de huvudsakliga
hinder som i dag bromsar utvecklingen. Därefter, i steg 3, kartläggs om det finns styrmedel som
adresserar de hinder som bromsar omställningen i olika sektorer. Slutligen, i steg 4, uppskattas hur
stor andel av varje lösning som kan realiseras till 2045, givet nuvarande förutsättningar och
beslutad politik.
Effektbedömningen av handlingsplanen fokuserar på sektorerna vägtransporter, industri, jordbruk
samt el- och värmeproduktion. Dessa svarar tillsammans för omkring 80 procent av
växthusgasutsläppen i Sverige. Utsläppen i dessa sektorer minskar inte i den takt som krävs. Flera
av de lösningar som har potential att minska utsläppen kräver en omläggning av stora investeringar
från teknik och infrastruktur som driver på utsläppsutvecklingen till sådana som kraftigt bromsar
den. Att genomföra denna omläggning kommer att ta tid, vilket innebär att det är viktigt att arbetet
skyndas på. Övriga sektorer är dock inte mindre viktiga – alla utsläpp måste ner till noll.
Omställningens dynamik varierar avsevärt mellan de olika sektorerna, vilket har betydelse för
politikens utformning. Transportsektorns omställning är ett exempel på en komplex
sammansättning av ett stort antal stora och små förändringar som direkt berör i stort sett alla
företag och alla människors vardag. Även industrins omställning är sammansatt av många olika
specifika lösningar, men här ingår också några få större teknikskiften som i högre grad går att
överblicka och planera för. Dessutom berörs i första hand ett begränsat antal industriföretag och
andra professionella aktörer. I båda dessa sektorer finns kända lösningar som har en teknisk
potential att minska utsläppen till nära noll. Jordbrukssektorn avviker i detta avseende, eftersom
det med dagens kunskapsläge saknas kunskap om lösningar för en stor del av utsläppen, även om
intressant utvecklingsarbete har kommit igång.55,56 Utöver de sektorsspecifika lösningarna och
hindren finns flera sektorsövergripande utmaningar som behöver hanteras.
Regeringens politik behöver utformas mot bakgrund av denna skiftande dynamik. Det finns inte ett
styrmedel som kan hantera alla hinder – utan det krävs en kombination av olika styrmedel riktade
mot specifika hinder liksom breda strategier för att hantera de sektorsövergripande utmaningarna.
Det är angeläget att regeringen håller fast vid de generella styrmedlens betydelse som
grundläggande drivkrafter i omställningen. Detta ger förutsättningar för stabila spelregler och
skapar tydliga incitament till kostnadseffektiva förbättringar som gradvis kan minska utsläppen i
alla sektorer. Samtidigt ökar möjligheten för andra styrmedel att få avsedd effekt.57,58
Även efterfrågesidan är av mycket stor betydelse. Denna får en alltför undanskymd plats i
regeringens handlingsplan. Kraften och förändringsviljan hos miljontals aktörer i hushåll,
organisationer och mindre företag tas inte särskilt väl tillvara i regeringens samlade politik.
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Hur adresserar handlingsplanen hinder för klimatomställning i viktiga sektorer?
Utsläpp från vägtransporter
Transporter av personer och gods står för ungefär en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av
växthusgaser, och mer än 90 procent av dessa kommer från vägtrafiken. Personbilarna är den
enskilt största utsläppskällan men även godstransporter på väg genererar betydande utsläpp.
Lösningar och hinder n

För persontransporterna är, enligt bedömningen i Panorama11, de två lösningarna med störst
potential för noll utsläpp till 2045 elektrifiering av fordonsflottan och ett mer transporteffektivt
samhälle genom till exempel överflyttning till kollektivtrafik. Dessa lösningar står tillsammans för
den absoluta merparten av den långsiktiga utsläppsminskningspotentialen men förutsätter
förändringar i efterfrågemönster, normer och värderingar.
På kortare sikt, under perioden fram till 2030 talar det mesta för att effektivare
förbränningsmotorer och ökade volymer förnybara drivmedel o tillsammans kommer att stå för en
mycket stor del av minskningen av växthusgasutsläppen i transportsektorn. Efter 2030 bör
volymerna förnybara drivmedel minska, i takt med att elfordon blir allt mer konkurrenskraftiga
mot bilar med förbränningsmotor och insatser för ökad transporteffektivitet kan få större
genomslag. Hur stora volymerna faktiskt blir beror på biltrafikens tillväxt och på hur stor andel av
trafiken som elektrifieras. De olika lösningarna är alltså starkt länkade till varandra.
Den vägburna godstrafikens utsläpp kan minskas med ungefär samma lösningar som i
persontrafiken. Elektrifiering och effektivisering av fordonen dominerar även här, men
biodrivmedel kommer sannolikt att spela en betydande roll i den tunga trafiken även efter 2030.
Också för gods finns en potential att öka transporteffektiviteten genom lösningar som exempelvis
smartare trafikplanering, överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart samt ökad
fyllnadsgrad.
I utsläppsstatistiken särredovisas arbetsmaskiner, som används inom bland annat industri,
byggsektorn samt jord- och skogsbruk. När det gäller att minska utsläppen är dock lösningarna i
princip desamma som för fordonen i transportsektorn. Elektrifiering, effektivisering och förnybara
drivmedel kommer att vara avgörande.
Lösningarna som beskrivs ovan möter ett flertal olika hinder. De aktörer som berörs direkt är
många och vitt skilda – allt från privatpersoner och små företag till kommuner, regioner och stora
industriföretag samt inte minst de många stora och små företag som utför transporterna. Ett viktigt
hinder är att dagens transportinfrastruktur, regelverk och incitamentsstrukturer (inklusive dagens
styrmedel) i hög utsträckning är uppbyggda kring bilen som färdmedel vilket gör att andra
lösningar har svårt att utvecklas tillräckligt snabbt. Även den nuvarande stadsplaneringen hämmar
framväxten av nya transportlösningar för både personer och gods, med långsamma
utsläppsminskningar som resultat. Tillgången till hållbart producerade biodrivmedel är ett centralt
hinder, i synnerhet till 2030.

n
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Denna analys bygger på steg 1 och 2 i metoden för effektbedömning som presenteras i kapitel 3 och i bilaga 1.
Hit räknas både biobränslen av olika slag och elektrobränslen, ett samlingsnamn för syntetiska bränslen som framställs från el och vatten
genom elektrolys till vätgas och syrgas. Till 2030 utgörs merparten av volymen av biobränslen medan elektrobränslen kan förväntas få större
genomslag efter 2030.
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Utöver tekniska och ekonomiska utmaningar finns också hinder som har att göra med värderingar,
normer och beteenden med en stor potential för utsläppsminskningar genom en kombination av
norm- och beteendeförändringar, stadsplanering och infrastruktur. Här bör dock påpekas att det är
betydande skillnader mellan stad och landsbygd, där det i staden finns fler alternativa färdmedel,
medan bilen ofta är det enda alternativet på landsbygden. Men även i staden har många en tydlig
preferens för den egna bilen som färdmedel. Det har visat sig vara svårt att skala upp lösningar
som syftar till ökad delning av fordon. Gång, cykel och kollektivtrafik upplevs inte alltid som
attraktiva alternativ, trots tidsvinster, hälsofördelar och lägre kostnader.
Bedömning av nuvarande politik och av handlingsplanen p

Det finns i dag flera styrmedel som gör att vissa av de lösningar som beskrivs ovan sannolikt
kommer att kunna realiseras. Koldioxid- och energiskatterna är viktiga instrument som styr mot
mer effektiva transporter och en minskad andel fossila bränslen. Samtidigt har reduktionsplikten till
stor del tagit över koldioxidskattens roll som den viktigaste drivkraften för ökad användning av
förnybara bränslen. Befrielse från koldioxidskatt är fortfarande ett avgörande styrmedel för rena
eller höginblandade biodrivmedel, till exempel biogas och E85.
Klimatpolitiska rådet anser att de nuvarande styrmedlen för ökad användning av förnybara
bränslen och för effektivare fordon är relativt starka, genom reduktionsplikten och EU:s
utsläppskrav på personbilar. Politiken för ökad elektrifiering och framför allt för ett
transporteffektivt samhälle är däremot jämförelsevis svag. Merparten av omställningshindren för
vägtransporter adresseras därmed helt eller till viss del av dagens styrmedel medan en mindre del
adresseras mycket litet eller inte alls (se figur 4).
Rådets bedömning från 2019 kvarstår: nuvarande styrmedel är inte tillräckliga för att nå etappmålet
om 70 procent minskade utsläpp från inrikes transporter 2030.

p

Denna analys bygger på steg 3 och 4 i den metod för effektbedömning som presenteras i kapitel 3 och i bilaga 1.
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Figur 4 Bedömning av hur väl dagens styrmedel adresserar omställningshinder för fossilfria
vägtransporter

I handlingsplanen aviserar regeringen en utredning om ett årtal för när fossila drivmedel ska vara
helt utfasade, i linje med Klimatpolitiska rådets rekommendation i 2019 års rapport. Ett sådant
beslut skulle angripa kärnan i problemet, alltså de fossila bränslena samtidigt som det är
teknikneutralt och skulle skapa tydlighet och ökad förutsägbarhet för alla aktörer, inklusive privata
bilägare. På en övergripande nivå tar regeringen steg för att bättre anpassa de transportpolitiska
målen till klimatmålen. Om detta genomförs skulle det innebära markant förbättrade möjligheterna
att nå klimatmålen (se avsnittet om handlingsplanen effekter senare i kapitlet).
Klimatpolitiska rådet rekommenderade i 2019 års rapport regeringen att börja förbereda en reform
av vägtrafikbeskattningen med utgångspunkt i ökad elektrifiering och användning av autonoma
fordon som samtidigt främjar regional rättvisa. Regeringen hänvisar den frågan till ambitionen att
genomföra en omfattande skattereform och grön skatteväxling, men utan att indikera konkreta steg
för att starta det omfattande utredningsarbete som oundvikligen kommer att behövas.
Handlingsplanen betonar behovet av en snabbare utveckling av både elektrifiering och ett mer
transporteffektivt samhälle. Regeringen konstaterar att det finns betydande risker med att förlita sig
för mycket på stora volymer biodrivmedel för att nå nollutsläpp i transportsektorn. Trots detta
gäller det mest konkreta styrmedelsförslaget i handlingsplanen just biodrivmedel, genom en stegvis
ökad reduktionsplikt. Utan en kraftig ökning av den inhemska produktionen av biodrivmedel
kommer detta innebära en stor ökning av nettoimporten. Det framstår som en riskfylld utveckling i
ett läge när den internationella konkurrensen om biodrivmedel ökar och det pågår en intensiv
diskussion om hållbarhetskrav och ursprungsmärkning. Det är också anmärkningsvärt att ett land
med så goda tillgångar på biomassa långsiktigt skulle vara nettoimportör av biodrivmedel (se
avsnittet om sektorövergripande utmaningar).
En komplikation är att regeringen bara lagt fast reduktionsnivån genom inblandning av
biodrivmedel i bensin och diesel för ett år framåt. Därefter finns bara den indikativa
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reduktionsnivån om 40 procent år 203059. Risken är därmed att reduktionsplikten, i sin nuvarande
utformning, visserligen styr mot fortsatt ökad konsumtion av biodrivmedel, men att den i likhet
med de kortvariga skatteundantagen för höginblandade biodrivmedel inte ger tillräcklig
förutsägbarhet för att stimulera investeringar i inhemsk produktion.
Nuvarande prognoser pekar på att både utbud och efterfrågan på laddbara bilar i olika prisklasser
och inom olika segment kommer att öka kraftigt under kommande år60,61. Det innebär att
utbyggnaden av laddinfrastruktur och elnät generellt behöver påskyndas, så att den går i takt med
det ökade antalet laddbara bilar i fordonsflottan. I handlingsplanen aviserar regeringen en översyn
av bonus-malus i syfte att skärpa styrningen och förhindra att nästan nya elfordon och andra
miljöbilar snabbt exporteras till andra länder när bonusen betalats ut. Planen innehåller också
insatser som syftar till att skynda på utbyggnaden av laddinfrastrukturen, men de presenteras på en
generell nivå, som till exempel en elektrifieringskommission eller uppdrag till olika myndigheter,
och saknar en tydlig tidplan.
Det finns lösningar som dagens styrmedel inte adresserar alls eller i mycket liten utsträckning och
de återfinns framförallt i kategorin transporteffektivt samhälle. Klimatpolitiska rådet bedömer att
det finns en betydande potential av kostnadseffektiva åtgärder inom detta område, vilket
utvecklades i vår förra rapport. Handlingsplanen innehåller flera insatser för att främja ett mer
transporteffektivt samhälle men de är genomgående övergripande och mindre konkreta.
REKOMMENDATIONER

Fastställ snarast en tidplan för aviserade insatser för ett mer transporteffektivt samhälle och
snabbare elektrifiering liksom för svensk produktion av hållbara, förnybara drivmedel samt avsätt
nödvändiga resurser för genomförandet.
Påbörja omgående utredningsarbetet för en ny vägtrafikbeskattning så att reformen kan realiseras
i takt med transportsystemets snabba förändring och ingå i den omfattande skattereform som
regeringen hänvisar till.

Utsläpp från industrin
Industrin står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp, varav järn och stål, mineral,
kemiindustri och raffinaderier utgör den absoluta merparten. Utsläppen från industrin omfattar
direkta utsläpp från tillverkningsprocesser, utsläpp från användning av fossila bränslen och så
kallade diffusa utsläpp, vilket handlar om läckage av olika slag. Merparten av industrins utsläpp
kommer från ett begränsat antal anläggningar, även om många mindre utsläppskällor också
behöver hanteras för att nå nollutsläpp.
Lösningar och hinder

Att ställa om industriell produktion i Sverige och minska dess växthusgasutsläpp kan ske dels
genom att minska och styra om den utsläppande produktionen, vilket leder till strukturförändringar
i ekonomin, dels genom att minska utsläppen per producerad enhet. Inom den nu rådande
industristrukturen handlar omställningen om att med ny teknik och nya processer ersätta fossil
energi och fossila råvaror med el respektive förnybara material samt att göra generella
effektiviseringar.
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Ett uppmärksammat exempel är Hybrit, ett projekt som drivs gemensamt av LKAB, SSAB och
Vattenfall med stöd av Energimyndigheten, och som syftar till att utveckla fossilfri ståltillverkning.
Enbart denna lösning skulle kunna minska Sveriges totala utsläpp av växthusgaser med omkring 10
procent. Detta är en stor möjlighet, men innebär också en betydande risk. Om inte denna lösning
realiseras finns i dagsläget inget tydligt alternativ med motsvarande potential. Elektrifierad, kemisk
återvinning av plast är ett annat exempel med stor potential att minska utsläppen från
kemiindustrin och från förbränning av avfall.
I vissa fall fungerar inte elektrifiering, biobaserade alternativ eller annan teknik för att minska
utsläppen från industrin, och då är infångning och lagring av koldioxid – CCS – den återstående
lösningen, förutom att produktionen i utsläppsintensiva branscher helt enkelt minskar. Baserat på
dagens kunskap kommer CCS framförallt att spela en stor roll inom cementindustrin, men om
lösningar som Hybrit eller kemisk återvinning av plast inte realiseras, kan det bli en nödvändig
lösning i flera delar av industrin. CCS-tekniken innebär en merkostnad per producerad enhet för
industrin och den blir inte konkurrenskraftig utan subventioner eller styrmedel som ger ett
tillräckligt pris på utsläpp av växthusgaser22. Implementering av nya produktionsprocesser med låga
eller inga utsläpp kan innebära jämförelsevis högre initiala kostnader men kan å andra sidan ha
möjlighet att genom fortsatt utveckling och ökad produktionsskala bli konkurrenskraftiga utan
stöd. CCS är också förknippat med betydande osäkerheter kring de praktiska och politiska
möjligheterna att tillämpa tekniken i den utsträckning som skulle krävas för att nå nollutsläpp i
industrin.
För Sverige är det särskilt intressant med möjligheten att använda CCS för koldioxid från
förbränning av biomassa, så kallad bio-CCS, från till exempel fjärrvärmeverk och pappers- och
massaindustrin. Eftersom bio-CCS bidrar till negativa utsläpp är lösningen en av de kompletterade
åtgärder som anges i det klimatpolitiska ramverket. Bio-CCS kan användas för att kompensera
andra utsläpp och för att på sikt uppnå så kallade negativa utsläpp som kan bidra till en minskning
av koldioxidhalten i atmosfären. I slutbetänkandet från den så kallade Klimatpolitiska
vägvalsutredningen62 bedömer utredaren att bio-CCS har potential att bidra med en betydande del
av de kompletterande åtgärderna både till 2030 och på längre sikt, till en kostnad som uppskattas
ligga i nivå med dagens koldioxidskatt.
Hindren för industrisektorns omställning handlar sammanfattningsvis om behov av ny teknik och
innovation för att ersätta fossil energi och fossila material i olika industriprocesser. Det kommer
också att krävas stora investeringar i nya anläggningar och infrastruktur, i synnerhet elnät, men
också infrastruktur för CCS och vätgas, för vilka finansieringen i dag är osäker. Myndigheternas
tillståndsprocesser och förutsättningarna för att genomföra nödvändiga investeringar är en särskild
utmaning som ofta lyfts fram av företrädare för industrin. När det gäller insatsvaror är de
potentiella hindren främst säker tillgång till stora mängder el vid rätt tidpunkter och till biomassa.
Detta utvecklas i avsnittet om sektorövergripande utmaningar.
Bedömning av nuvarande politik och av handlingsplanen

Befintliga styrmedel inom industrin är främst EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS)
samt energi- och koldioxidskatten för den del av industrin som inte ingår i handelssystemet.
Industrin utanför handelssystemet påverkas även av ett antal mindre riktade styrmedel, till exempel
energisteget, energikartläggning och energieffektivitetsnätverk.
EU:s utsläppshandelssystem och energi- och koldioxidskatten skapar ett grundläggande
ekonomiskt incitament till omställning, men det är i dag för svagt för att tillräckligt snabbt driva
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fram de investeringar som behövs för att nå noll nettoutsläpp. Vår analys visar därför att en stor
del av industrins utsläpp till viss del adresseras av dagens styrmedel men också att inga av de
centrala lösningarna som kan reducera industrins utsläpp till noll adresseras väl (se figur 5).

Figur 5 Bedömning av hur väl dagens styrmedel adresserar omställningshinder i industrin

För de lösningar som kräver mer djupgående förändringar behöver handelssystemet och den
svenska koldioxidskatten kompletteras med andra, riktade styrmedel som adresserar hinder för
investeringar i infrastruktur (elnät m.m.) och nya anläggningar samt stöd till innovation och
teknikutveckling. För att möjliggöra dessa storskaliga investeringar måste politiken som påverkar
industriföretagens kostnader och intäkter vara både långsiktig och tillräckligt stark.
Det finns i dag ett antal styrmedel på plats, liksom ett par nya initiativ i handlingsplanen.
Industriklivet är ett investeringsstöd som ska stödja industrins omställning till nollutsläpp genom
tekniksprång. Regeringen har förstärkt anslagen till industriklivet för de närmaste åren och aviserar
ytterligare insatser i handlingsplanen för att underlätta industrins klimatomställning, såsom en
översyn av miljöbalken, mer effektiva miljöprövningar för vissa investeringar, en fortsättning på de
strategiska samverkansprogrammen och en fortsättning på initiativet Fossilfritt Sverige. Det saknas
dock en tydlig koppling mellan dessa olika initiativ och det är också otydligt hur regeringen ser på
sin roll i relation till de färdplaner för fossilfri konkurrenskraft som industribranscherna lanserat (se
kapitel 4). Detta gör det svårt att bedöma i vilken utsträckning handlingsplanen adresserar viktiga
hinder och därmed ökar styrningen för att nå nollutsläpp inom industrin.
Sannolikt behövs starkare styrmedel som både kompenserar för industriföretagens ökade
driftskostnader och bidrar till teknikutveckling och transformativ innovation i stor skala, bland
annat i form av fossilfria industriprocesser. Bio-CCS kommer sannolikt att behövas som en av
möjligheterna för att uppnå negativa utsläpp och för så kallade kompletterande åtgärder.
Utsläppshandel eller koldioxidskatt ger ett grundläggande ekonomiskt incitament för CCS som
fångar upp kol från fossila processer, men inte för bio-CCS. Därför krävs utvecklade styrmedel för
att stödja bio-CCS, vilket också föreslås av den Klimatpolitiska vägvalsutredningen.
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Det finns en risk att politiken för industriell omställning fokuserar allt för mycket på den befintliga
industrin men underskattar potentialen i, och inte tillräckligt stödjer, en dynamisk industriell
omvandling. Historisk erfarenhet visar att både eftefråge- och produktionsstrukturer förändras i
moderna samhällen. Så kommer det helt säkert att bli också i Sverige mellan 2020 och 2045. Det
ger stora möjligheter i omställningen som handlingsplanen inte fullt ut tar tillvara. Politiken bör
inriktas på att så långt möjligt styra denna strukturomvandling mot minskad utsläppsintensiv
produktion och främjande av fossilfri produktion av varor och tjänster. Handlingsplanen utgår i
hög grad från befintlig näringslivsstruktur och efterfrågemönster.
REKOMMENDATIONER

Prioritera fortsatt statliga utvecklingsmedel till fossilfria och konkurrenskraftiga
industriprocesser som kan minska industrins utsläpp av växthusgaser.
Tydliggör hur förutsättningar och incitament ska skapas för implementering och uppskalning av
koldioxidavskiljning och lagring, vilket enligt dagens kunskapsläge ser ut att behövas för vissa
utsläpp och för att bidra till negativa utsläpp (bio-CCS).

Utsläpp från jordbruket
Jordbruket svarar för omkring 13 procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Utsläppskällorna är
metan från djurens matsmältning, metan och lustgas från stallgödsel samt lustgas och koldioxid
från jordbruksmark. Fossila bränslen används också inom jordbruket, men utsläppen från dessa
bränslen redovisas under arbetsmaskiner i utsläppsstatistiken.
Lösningar och hinder

Jordbruket sticker ut jämfört med andra sektorer eftersom det till stor del saknas kunskap om vilka
konkreta lösningar som kan eliminera sektorns utsläpp av växthusgaser. Klimatpolitiska rådets
analys baseras på potentialbedömningar i Panorama och den indikerar att omkring två tredjedelar
av dagens utsläpp från jordbruket kommer att kvarstå 2045 givet dagens förutsättningar och
beslutad politik.
Utifrån kartläggningen som ligger till grund för analysen i denna rapport (se bilaga 1 för en mer
utförlig beskrivning av metoden) handlar de lösningar som i dag är tillgängliga i huvudsak om att
öka effektiviteten i odlingen och att utveckla nya sorters gödsel, växter och foder som kan minska
utsläppen från både mark och djurens matsmältning. En möjlighet skulle också kunna vara att
förändra produktionsmixen i jordbruket, genom att ersätta framförallt nötköttsproduktion med
kyckling, fisk eller ökad växtodling. Nettoutfallet för de globala växthusgasutsläppen beror dock på
om konsumtionsmönstren samtidigt förändras.
I jordbrukssektorn är det främsta omställningshindret brist på kunskap om vilka lösningar som kan
minska utsläppen samt förväntade kostnadsökningar som nya produktionsmetoder kan medföra.
Små marginaler i producentledet bidrar till att eventuella merkostnader kan förhindra framväxten
av möjliga lösningar och i andra fall avsevärt fördröjer utvecklingen. För att utveckla och
effektivisera växtförädlingen och odlingssystemen finns hinder i form av regelverk och
myndighetsprocesser, samt stora investeringsbehov i nya anläggningar och system. Därutöver finns
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hinder i människors vanor och normer, både i produktionsleden och hos konsumenterna.
Etablerade strukturer och relationer mellan aktörer kan göra det svårt för nya sätt att bruka jorden
och för nya produkter att få fäste på marknaden.
Bedömning av nuvarande politik och av handlingsplanen

Eftersom det saknas kunskap om lösningar för en stor del av jordbrukets utsläpp är det också
nödvändigt med andra typer av styrmedel, främst sådana som bidrar till ny kunskap och innovation
och som även kan påverka efterfrågan hos hushåll och företag.
Vår analys visar att inga viktiga omställningshinder för idag kända lösningar adresseras väl med
nuvarande styrmedel (se figur 6). I dagsläget finns få eller inga styrmedel på plats som bedöms ha
någon betydande effekt på utsläppen till 2045. Vissa styrmedel finns visserligen, såsom
investeringsstöd genom landsbygdsprogrammet, rådgivningstjänsten Greppa Näringen och
metangasstödet, men de svarar inte upp mot den utmaning som jordbruket står inför.

Figur 6 Bedömning av hur väl dagens styrmedel adresserar omställningshinder i jordbruket

Handlingsplanen innehåller endast tre förslag som syftar till att bidra till jordbrukets omställning.
Ett är att ta fram den nationella plan som EU redan kräver av Sverige för att genomföra den
gemensamma jordbrukspolitiken och ett annat handlar om att fortsätta insatserna för att minska
metanläckaget från gödselhantering. Det tredje är den enda egentliga nyheten, att regeringen tillsatt
en utredning om åtgärder och styrmedel för ett ”fossiloberoende” jordbruk.63 Regeringen förefaller
här mer defensiv än själva branschen. LRF har nyligen antagit ett hållbarhetsprogram med målet att
fasa ut fossila bränslen ur jordbrukets värdekedjor till 203556. Det är också olyckligt att regeringen
nyligen förlängde de nedsättningar av koldioxid- och energiskatter som särskilt gäller för jord- och
skogsbrukets arbetsmaskiner64.
I Sverige är jordbrukets huvudsakliga utsläpp inte av fossilt ursprung utan det kommer från
biologiska processer i djurhållningen och från jordbruksmarken. Utredningens inriktning innebär
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alltså att den inte omfattar de stora och svåra utsläppsminskningar som behöver ske av icke-fossila
växthusgaser. Andra aktörer har nyligen presenterat rapporter som fokuserar det bredare
perspektivet att minska jordbrukets totala utsläpp av växthusgaser55,65. Sammantaget bedömer rådet
att handlingsplanen inte får någon betydande effekt på de hinder för omfattande
utsläppsminskningar som finns inom jordbruket i dag.
Det är värt att påpeka att handlingsplanen också innehåller förslag om ökad kolinlagring och
minskad avgång av växthusgaser från organogena jordar. Dessa redovisas som insatser inom
skogsbruket, men har betydelse även för jordbruket. De utsläpp som berörs av förslagen bokförs
dock inom den sektor som i klimatrapporteringen kallas LULUCF (Land Use, Land-Use Change
and Forestry).
Klimatpolitiska rådet konstaterade redan i förra årets rapport att det i dag saknas kunskap om
lösningar som i tillräcklig utsträckning kan minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket, och
att kompletterande åtgärder därför sannolikt kommer att behövas för att kompensera för dessa
utsläpp. Målet bör ändå vara att minska även jordbrukets egen klimatpåverkan.

REKOMMENDATIONER

Stanna inte vid en ambition om ett ”fossiloberoende” jordbruk utan utforma en plan för att helt
fasa ut fossila bränslen och kraftigt minska andra växthusgasutsläpp från jordbruket.

Utsläpp från el och uppvärmning
Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion står för omkring 8 procent av
växthusgasutsläppen i Sverige. Tillsammans med utsläppen från egen uppvärmning av bostäder och
lokaler så svarar elproduktion och uppvärmning sammantaget för 11 procent av Sveriges utsläpp.
Det är en mycket liten andel jämfört med de flesta andra utvecklade länder. För EU som helhet
svarar elproduktion och uppvärmning för över hälften av alla utsläpp av växthusgaser66.
Lösningar och hinder

Trots att fjärrvärmeproduktionen sedan 1990 har ökat med omkring 50 procent har utsläppen
minskat. Detta beror på en övergång från förbränning av fossila bränslen (kol, naturgas och särskilt
olja) till framförallt biobränslen, men även industriell spillvärme och avfall. Samtidigt har utsläppen
av växthusgaser från enskilda fastigheter minskat kraftigt beroende på en övergång från oljepannor
till fjärrvärme eller värmepumpar. Svensk elproduktion har sedan länge en mycket liten andel
fossila bränslen eftersom de största produktionskällorna är vattenkraft och kärnkraft. Till detta
kommer en snabbt växande andel vindkraft och i huvudsak biobaserad kraftvärme.
För att nå nollutsläpp i denna sektor behöver kvarvarande fossila bränslen fasas ut. Det gäller även
fossilbaserat avfall, som till stor del består av plast, i kraftvärme- och värmeverk. Förbränning av
avfall svarar i dag för nära hälften av utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion.
Det kräver dock insatser uppströms i värdekedjan, såsom ökad användning av biobaserade råvaror
och återvinning av plast, inklusive kemisk återvinning. Dagens lösningar för kemisk återvinning i
dag är inte kommersiellt mogna och höga kostnader utgör ett starkt hinder. Tekniken behöver
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utvecklas och skalas upp, och infrastruktur och mekanismer för att hantera och samla in plast
behöver utvecklas och förbättras. En del utsläpp kan heller inte hanteras genom minskad
användning av fossilbaserad plast eller cirkulära materialflöden och för att få bort dem återstår,
med dagens kunskap, CCS i samband med att avfallet förbränns.
Fossilfri el och fjärrvärme är viktiga möjliggörare för klimatomställningen och kopplar samman
flera andra sektorer. El kan ersätta fossila bränslen inom exempelvis transport och industri
samtidigt som fjärrvärmenäten gör det möjligt att använda kraftvärme och tillvarata spillenergi av
olika slag.
Bedömning av nuvarande politik och av handlingsplanen

De nuvarande koldioxid- och energiskatterna kommer av allt att döma vara tillräckliga för att fasa
ut de sista fossila bränslena från fastighetsbaserad uppvärmning av bostäder och lokaler.
Tillsammans med utsläppshandeln kommer de sannolikt också att vara tillräckliga för att helt fasa
ut kol, olja och fossilgas ur el- och fjärrvärmeproduktionen till förmån för kända förnybara
alternativ. Den skattehöjning på fossila bränslen i kraftvärmeverk som trädde i kraft under 2019
kommer att bidra till att detta går snabbare67. Omställningshindren adresseras således väl av dagens
styrmedel (figur 7). Det är annorlunda med det fossilbaserade avfallet som är ett
kvittblivningsproblem. I dag råder ett förbud mot deponi av avfall och ur det perspektivet är det
bra att kunna ta tillvara energin från avfallsförbränning via ett fjärrvärmenät. Även dessa utsläpp
behöver dock fasas ut.

Figur 7 Bedömning av hur väl dagens styrmedel samt handlingsplanen adresserar omställningshinder
i el och uppvärmning

Mängden plast i samhället och i avfallet som förbränns fortsätter att öka68. Nuvarande styrmedel,
framför allt information och producentansvar för förpackningar, skapar inte den omställning som
krävs för att minska utsläppen. Den nyligen återinförda avfallsförbränningsskatten är tänkt att
skapa starkare incitament för att fasa ut fossilt avfall men mängden fossilt avfall är något som
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energiföretagen har begränsad rådighet över. Två offentliga utredningar69,70 har konstaterat att
skatten inte styr mot de mål som motiverat dess införande och Naturvårdsverket bedömde i sitt
underlag till regeringens handlingsplan att avfallsförbränningsskattens har obefintlig effekt på
växthusgasutsläppen16. Det saknas styrmedel för att hantera de hinder som omställningen möter
för dessa utsläpp (figur 7).
I handlingsplanen aviseras att en strategi för cirkulär ekonomi ska tas fram, i syfte att öka
materialåtervinningen och minska det fossila avfallet generellt. Likaså aviseras en utredning om
ökad skatt och förbud mot vissa plastartiklar samt att befintliga stöd för industrins
klimatomställning ska kunna användas för att stödja etableringen av ett plastreturraffinaderi. Det är
svårt att bedöma vilka effekter dessa insatser kan få så länge de inte preciseras ytterligare.
Sektorsövergripande utmaningar
Den sektorsbaserade hinderanalysen visar att många utmaningar och förutsättningar för
klimatomställningen spänner över flera sektorer.
För hela den globala klimatomställningen är det nödvändigt att öka resurseffektiviteten i samhället
och skapa en mer cirkulär ekonomi2,71–73. Genom att effektivisera användningen av energi och
material blir omställningen mindre utmanande och det blir möjligt med större utsläppsminskningar
i närtid72. Utvecklingsvägar med fokus på effektivare naturresursanvändning tenderar också att ha
större positiva synergier med andra samhällsmål, samtidigt som samhällskostnaderna blir lägre, än i
andra scenarier med högre energi- och resursanvändning2,74.
Effektivare resursanvändning sker i ett samspel mellan efterfrågan och produktion. Utvecklingen
av produktionsmetoder, varor, tjänster och affärsmodeller påverkas av teknisk utveckling och av
ekonomiska och politiska styrmedel. Den påverkas också av förändringar i efterfrågan från
miljontals konsumenter och företag så som redan sker i efterfrågan på exempelvis livsmedel, resor,
kläder, material och bytestjänster. Aktörernas stora antal är en mycket stor potentiell
förändringskraft och utan att denna kraft utnyttjas är Sveriges ambitiösa klimatmål knappast
möjliga att nå. Det är därför centralt att klimatriktigt handlande hos alla aktörer får maximalt stöd
av regeringens politik. Det får de inte i dag. Klimatpolitiska rådet välkomnar att handlingsplanen
innehåller insatser som en aviserad strategi för cirkulär ekonomi, ökat genomslag för det
klimatpolitiska ramverket i offentlig upphandling och ett skatteavdrag för hyr- begagnat och
reparationstjänster. Vi menar likväl att detta är perspektiv som inte fått tillräcklig tyngd i
regeringens handlingsplan.
Åtgärder för mindre fossilintensiv konsumtion och effektivare och mer cirkulärt nyttjande av
insatsvaror och produkter resulterar inte alltid i minskade territoriella utsläpp inom Sveriges
gränser. De kan dock ge stora bidrag till att minska de totala utsläppen som är knutna till svensk
ekonomi och underlätta måluppfyllnad genom att minska behovet av andra, mer kostsamma
lösningar. Ett tydligt exempel på det senare är lösningar som bidrar till ett transporteffektivt
samhälle och därigenom minskar den volym förnybara bränslen som krävs för att nå klimatmålen.
Ökad resurseffektivitet i byggsektorn kan minska behovet av betong och därmed minska utsläppen
från cementtillverkning, även om utsläppsminskningen inte självklart sker i svenska
produktionsanläggningar.
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Ökad resurseffektivitet kan på flera sätt bidra till globalt minskad klimatpåverkan. Det kan ske
genom direkta utsläppsminskande effekter men också genom innovation av resurseffektiv teknik
och cirkulära affärsmodeller som kan exporteras och spridas på globala marknader.
En annan sektorsövergripande fråga handlar om att skapa förutsättningar för nödvändiga
investeringar i den fossilfria framtiden. Det kan handla om större investeringsvolymer för samhället
som helhet, men i första hand behöver stora befintliga kapitalflöden ställas om i hållbar riktning.
Den politiska utmaningen innefattar bland annat att förändra förutsättningarna för den finansiella
sektorn, att begränsa riskerna för industriinvesteringar i fossilfria alternativ samt att reformera
regelverken för statens egna upphandling och investeringar (se kapitel 4).

REKOMMENDATION

Utveckla politiken för att stimulera och stödja hushållens, företagens och den offentliga sektorns
efterfrågan på utsläppsfria och mer resurseffektiva varor och tjänster inom alla sektorer.

I resten av avsnittet berörs tre mer specifika sektorövergripande utmaningar: elektrifiering,
biomassa och tillståndsprocesser.
Elektrifiering
Att öka användningen av fossilfri el för att ersätta fossila bränslen är en viktig möjlighet för att få
ner utsläppen av växthusgaser i industrin, värmeproduktionen och transportsektorn. Det råder
politisk enighet om att Sverige ska ha en fossilfri elproduktion och andelen förnybar el växer nu
snabbt, främst tack vare att vindkraften byggs ut i hög takt. Även solel växer snabbt, men från en
låg nivå.
Utbyggnaden av förnybar el är inte längre beroende av subventioner och kommer att ge elpriser
som ofta är lägre än priset på fossila bränslen. Med svensk koldioxidskatt gäller detta inte bara olja
och gas utan även kol. Detta ger möjligheter att öka elanvändningen för att ersätta fossila bränslen
och att producera vätgas och andra så kallade elektrobränslen. Vätgas kan bland annat möjliggöra
fossilfri stålproduktion, användas som utsläppsfritt drivmedel i transportsektorn eller för småskalig
kraftvärme. Vätgas har därmed möjligheter att kunna integrera el-, transport, industri- och
värmesektorerna och ersätta många olika fossila bränslen. Produktion av elektrobränslen ger också
möjligheter att utnyttja variationer i produktion av el från vindkraft och därmed balansera
elsystemet.
Direkt användning av el för att ersätta fossila bränslen fordrar att elnäten utvecklas och förstärks
för att kunna leverera rätt effekt i rätt tid för att möta efterfrågan inom transporter och industri. På
platser där nya industrianläggningar med stor efterfrågan på el ska etableras kommer behoven av
förstärkta elnät att vara särskilt stora, liksom i städer och längs viktiga transportstråk där en ökad
elektrifiering av fordonsflottan skapar ökad efterfrågan på el vissa tider på dygnet.
Ett elsystem som domineras av mer decentraliserad, förnybar produktion som delvis inte kan
planeras ställer andra krav på systemet än dagens struktur som är centraliserad och hierarkiskt
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uppbyggd75. De rörliga kostnaderna förväntas minska medan kostnader för infrastruktur blir högre,
åtminstone under en övergångsperiod. Variabiliteten i produktionen blir också högre samtidigt som
el kommer att användas på andra sätt i framtiden än i dag. Om kostnaderna för fossilfri
elproduktion fortsätter att sjunka kommer ersättningen av fossila bränslen att kunna öka och
produktion och konsumtion av el att växa. Detta kommer att motivera betydande investeringar i
elnäten inom landet och i förbindelser till grannländerna. Sådana investeringar sker i dag men
kommer att behöva öka redan före 2030.
Kraftbalansen i Sverige är i dag stark. Nettoexporten av el under 2019 uppgick till 26 TWh, eller 19
procent av den totala elanvändningen, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med 2018.76
Omfattande utbyggnad av i produktionskapaciteten kommer därför inte att krävas under det
kommande årtiondet. Under perioden efter 2030 kommer det däremot behövas investeringar i ny
produktionskapacitet för att ersätta befintliga vindkraftverk och kärnreaktorer som då når sin
beräknade livslängd. Detta gäller anläggningar motsvarande närmare 100 TWh som kommer att
behöva ersättas samtidigt som elanvändningen bedöms öka från dagens cirka 140 TWh till omkring
190 TWh år 2045.77,78
Klimatpolitiska rådet välkomnar att regeringen i handlingsplanen aviserar flera förslag som syftar
till att påskynda elektrifieringen samt en sammanhållande elektrifieringskommission. Det är
angeläget att förslagen snarast omsätts i konkreta beslut som skapar tydlighet och driver på
omställningen på ett hållbart sätt.
Biomassa
Att ersätta fossila bränslen och material med biobaserade alternativ innebär en möjlighet för flera
sektorer att kraftigt minska utsläppen, i synnerhet transportsektorn och industrin. Denna
utveckling förväntas leda till en stor ökning av efterfrågan på biobaserade bränslen. En
sammanställning av färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft indikerar att om alla åtgärder
genomförs där fossila bränslen ersätts med bioenergi skulle efterfrågan på bioenergi öka med
75 TWh. Det motsvarar en ökning med omkring 50 procent till 2045 jämfört med dagens
användning som är 143 TWh. Ökningen fördelar sig på 23 TWh för industrin och 52 TWh för
transporter, varav vägtrafiken beräknas står för 34 TWh.32
Efterfrågan på bioenergi kommer förstås att förändras på många andra sätt under en så lång
tidsperiod. Exempelvis kan användningen av bioenergi för fjärrvärmeproduktion komma att
minska genom effektivare system och varmare klimat. Den internationella efterfrågan lär öka och
mer gränsöverskridande bioenergimarknader skapas.
Den absoluta merparten av all bioenergi som används i Sverige utgörs av restprodukter från
skogsindustrin. Utöver energiändamål kan biomassa från skog användas för att ersätta material och
kemikalier, som i dag framställs från fossila råvaror, eller ersätta betong som byggnadsmaterial.
Även den här typen efterfrågan på biomassa förväntas öka i framtiden. Samtidigt utgör den
svenska skogen en stor kolsänka och hur den brukas och vårdas har stor betydelse för andra
värden som till exempel den biologiska mångfalden.
Situationen i transportsektorn är speciell genom att vara starkt beroende av importerade
biodrivmedel. I Sverige används i dag omkring 20 TWh biodrivmedel per år, varav omkring
85 procent importeras. År 2030 kommer fortfarande en betydande andel av bilarna att drivas med
förbränningsmotorer, även om elektrifieringstakten skulle vara hög. Om trafikvolymen fortsätter
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att öka enligt nuvarande prognoser bedömer Energimyndigheten att det kommer krävas dubbelt så
stor volym biodrivmedel som i dag, det vill säga omkring 40 TWh, för att vi ska nå målet om 70
procent minskade utsläpp från transportsektorn till 2030.59,79 Uppskattningar av potentialen för
inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel pekar mot att den skulle kunna öka från dagens
ungefär 3 TWh till motsvarande 10-30 TWh till år 2030.10,80
Under perioden fram till 2030 ska inte bara Sverige öka sin användning av biodrivmedel, utan även
resten av EU. För att EU ska nå det gemensamma målet om 14 procent förnybara drivmedel i
transportsektorn 2030 behövs i storleksordningen 300 TWh biodrivmedel.59,79 Om Sveriges
användning ökar till över 40 TWh skulle vi alltså stå för mer än en tiondel av hela EU:s totala
användning. Ökad efterfrågan från stora länder och mellan sektorer lär i praktiken begränsa
tillgången och höja priset på hållbart producerade biodrivmedel.
Det finns alltså risker för både ekonomi och hållbarhet med att bygga transportsektorns
klimatomställning på så stora volymer biodrivmedel (se även avsnittet ovan om transportsektorns
utsläpp).
På längre sikt lär användningen av biodrivmedel för personbilar minska i takt med att
elektrifieringen slår igenom alltmer. Då kan biodrivmedlen komma till användning för sektorer där
andra lösningar saknas, eller är svårare att införa. Till exempel skulle biodrivmedel kunna ersätta
fossila drivmedel för tunga godstransporter på väg samt inom flyg och sjöfart.
Sammantaget är frågor om användning av hållbar biomassa och strategiska vägval vad gäller den
svenska skogen viktiga för Sveriges klimatomställning. I handlingsplanen aviserar regeringen att
den avser ta fram en bioekonomistrategi tillsammans med de gröna näringarna. Strategin ska bidra
till ökad tillgång till biomassa och sysselsättning i hela landet samt skapa miljö- och klimatnytta.
Klimatpolitiska rådet välkomnar detta men konstaterar att redan i regeringsförklaringen 2017
aviserades att en strategi skulle tas fram för omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi.
Regeringen bör snarast konkretisera vad bioekonomistrategin ska innehålla och när arbetet med
den ska initieras.
Tillståndsprocesser
Många industrier och enskilda företag, liksom kommuner, regioner och andra offentliga aktörer,
står inför investeringsbeslut som kommer att bli avgörande för om vi når klimatmålen eller inte.
Resurser kommer att behöva riktas om från investeringar som driver växthusgasutsläpp till sådana
som istället minskar dem. Det gäller allt från lösningar för fossilfritt stål till ny infrastruktur för ett
transporteffektivt samhälle och ökad inhemsk produktion av hållbara biodrivmedel.
Politiken behöver skapa så goda förutsättningar som möjligt för att hållbara investeringar ska
komma på plats. Ett hinder som identifierats i rådets analys och i andra sammanhang är att
regelverk och tillståndsprocesser kring centrala investeringar många gånger är både tidskrävande
och oförutsägbara.15,81 Ett tydligt exempel på detta är processen för nya elnätskoncessioner
(tillstånd) som, inklusive överklaganden, tar flertalet år från det att elnätsbolaget lämnat in sin
ansökan. Marknadens aktörer pekar på att dagens ordning i många fall ger upphov till onödig
dubbelprövning och att anläggandet av elproduktionsenheter eller energianvändarverksamheter
måste vänta på ett beslut om nätkoncession när alla andra tillstånd redan finns på plats q.

q

Baserat på intervjuer med aktörer inom elnät och industri.
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Som beskrivs ovan är förstärkning av elnäten i vissa områden avgörande för både
näringslivsutvecklingen och klimatomställningen, men den riskerar att inte ske i tid. Att så är fallet
har varit känt tidigare. Den så kallade Nätkoncessionsutredningen tillsattes av Regeringen under
2018 för att lämna förslag på ”författningsändringar som moderniserar, förenklar och förbättrar
elnätsregelverket”.82 Utredningen presenterade i sitt slutbetänkande ett antal förslag på
förändringar i regelverket om nätkoncessioner.83 Förslagen har dock kritiserats för att de
sammantaget inte kommer att leda till en snabbare tillståndsprövning, utan i vissa delar kan
tidsåtgången tvärtom förväntas öka och processen bli mer komplicerad r.
Regeringen aviserar i handlingsplanen en ny utredning för att åstadkomma en effektivare och mer
ändamålsenlig miljöprövning som möjliggör kritiska investeringar och en snabbare omställning till
fossilfrihet. Den utredning som regeringen tillsatt för att se över relevant lagstiftning för att uppnå
Sveriges klimatmål kan också ha betydelse i detta sammanhang. Det gäller bland annat vid
prövning enligt miljöbalken. Regeringen konstaterar i direktivet att verksamheter som bidrar till att
nå klimatmålen, men som har lokal miljöpåverkan, i dag har svårt att tillgodoräkna sig den nytta de
skapar84.
Klimatpolitiska rådet välkomnar dessa utredningar och vill understryka behovet av att de leder till
konkreta förändringar i regelverk och processer så att dessa inte blir ett hinder för viktiga
investeringar som möjliggör klimatomställningen.
Handlingsplanens möjliga effekt på kort och på lång sikt
För att utvärdera regeringens klimatpolitiska handlingsplan har rådet i denna rapport dels bedömt
hur den svarar upp mot ett antal övergripande kriterier för en verkningsfull politik, dels bedömt i
vilken mån den angriper kritiska omställningshinder i de stora utsläppssektorerna. Dessa kvalitativa
analyser ger en bild av hur regeringens handlingsplan kan bidra till att klimatmålen nås. Däremot
kan de inte ge något kvantitativt svar om handlingsplanens effekt på utsläppsutvecklingen.
Detta avsnitt kompletterar rådets kvalitativa bedömning med två olika kvantitativa analyser
avseende handlingsplanens effekt på utsläppen av växthusgaser i Sverige:
•

•

En bedömning av handlingsplanens kortsiktiga potential. Denna tar endast hänsyn till
sådana insatser som är tillräckligt konkret beskrivna för att effekten ska kunna beräknas
och som kan förväntas ge effekt under de år som handlingsplanen gäller, alltså till och
med år 2023.
En bedömning av handlingsplanens långsiktiga potential. Här är tidsperspektivet hela
perioden fram till år 2045. Bedömningen bygger på antagandena att planens ambitioner
förverkligas fullt ut inklusive optimal samverkan med övriga aktörer, och att samtliga
insatser blir relativt snabbt genomförda på ett verkningsfullt sätt.

Handlingsplanens kortsiktiga potential

Regeringen framhåller i handlingsplanen att ”om Sverige effektivt ska bidra till att begränsa den
globala uppvärmningen till 1,5 grader och bidra med lösningar för andra att göra den
omställningen, behövs en utsläppsminskningskurva som lutar brant nedåt i närtid”. Mot den
bakgrunden är det förvånande att av alla punkterna i handlingsplanen är det, enligt rådets
bedömning, mycket få som kan ge nämnvärda, tillkommande utsläppsminskningar under de fyra år
r

Se särskilda yttranden från utredningens experter Helene Mårtensson, Bengt Johansson och Ronald Liljegren samt Björn Galant
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som planen gäller, jämfört med redan beslutad politik. Den helt dominerande tillkommande
effekten i närtid beror på reduktionsplikten för drivmedel. Den introduceras förvisso inte i
handlingsplanen men planen slår fast att ”successivt ökade kvotnivåer bör skärpas för tiden efter
2020”. Om man antar att detta innebär att reduktionsnivåerna kommer att följa den bana som
föreslagits av Energimyndigheten59 så ger det en utsläppsreduktion på omkring 1 miljon ton under
det sista år som handlingsplanen gäller, alltså år 2023. s Tillsammans med andra insatser rörande
bl.a. regler för miljöfordon kan handlingsplanen förväntas bidra till en utsläppsminskning i
transportsektorn på omkring 1-1,5 miljoner ton år 2023 jämfört med den utveckling som skulle ha
skett utan handlingsplanen. Det motsvarar 2–3 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser i
dag.
I övriga sektorer saknas förslag till nya eller förstärkta styrmedel som på kort sikt kan påverka
utsläppsutvecklingen nämnvärt. Aviserade utredningar om skärpta eller nya styrmedel kan
förväntas få effekt först efter denna mandatperiod.
Handlingsplanens långsiktiga potential

Många av de åtgärder som behövs för att kunna minska utsläppen till noll tar lång tid. Politiska
beslut behöver fattas i dag för att skapa förutsättningar för viktiga förändringar, även om de inte
påverkar utsläppen förrän långt senare. Handlingsplanen innehåller flera sådana insatser. Några
gäller specifika, jämförelsevis konkreta politiska insatser som behöver utredas eller ges som
uppdrag till myndigheter. I andra fall handlar det om att utveckla bredare strategier av olika slag.
Avgörande för resultatet av sådana insatser blir vilket ledarskap och innehåll som arbetet får och
när konkreta åtgärder implementeras.
För att bedöma handlingsplanens långsiktiga potential har rådet använt det fjärde steget i den
analysmetod som beskrivs i kapitel 3 och i bilaga 1, vilket syftar till att översätta de kvalitativa
bedömningarna av politikens styrmedel till kvantitativa uppskattningar av effekter på utsläppen.
Bedömningen baseras på antagandena att planens ambitioner förverkligas fullt ut inklusive optimal
samverkan med övriga aktörer, och att samtliga insatser blir relativt snabbt genomförda på ett
verkningsfullt sätt. Detta är alltså ingen prognos utan en uppskattning av storleksordningen på
handlingsplanens möjliga effekt på utsläppsutvecklingen om de insatser som planeras kan
genomföras fullt ut. Analysmetoden är fortfarande under utveckling och resultaten som presenteras
här bör ses som preliminära.
Figur 8 nedan sammanfattar rådets bedömning av effekten av såväl den nu gällande politiken som
tillkommande politik i handlingsplanen. Sveriges totala utsläpp var 2018 nära 52 miljoner ton
koldioxidekvivalenter. Rådets effektbedömning omfattar ungefär 80 procent av dessa utsläpp.
Tidsperspektivet är hela perioden till år 2045.

s

Egen beräkning baserad på Energimyndighetens komplettering till kontrollstation 2019 för reduktionsplikten59 och Naturvårdsverkets
underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan16
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Figur 8 Om handlingsplanens samtliga förslag genomförs kan den långsiktiga effekten på
växthusgasutsläppen bli betydande, men det är inte tillräckligt för att nå det långsiktiga målet.
Beslutad politik

Redan de styrmedel som finns idag kan leda till att utsläppen i analyserade sektorer kan komma att
minska med ungefär en tredjedel till 2045. Det bygger på antagandet att den införda
reduktionsplikten för drivmedel stegvis höjs i linje med Energimyndighetens förslag59,79 vilket ger
relativt stora utsläppsminskningar från vägtransporter fram till 2030. Under perioden efter 2030
beror utsläppsminskningarna i transportsektorn framför allt på att elektrifieringen får allt starkare
genomslag samtidigt som den totala volymen flytande drivmedel minskar. Elektrifieringen
förväntas drivas till stor del av kommersiella drivkrafter. Utsläppen från arbetsmaskiner bedöms
följa en liknande utveckling.
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Redan med dagens politik, framför allt koldioxidskatt och energiskatt, bedöms återstående fossila
bränslen för uppvärmning och elproduktion komma att fasas ut före år 2045.
Utsläppsminskningarna i industrin blir begränsade och jordbruket ligger kvar på ungefär samma
utsläppsnivå som i dag.
Tillkommande effekt av regeringens handlingsplan

Den bedömda tillkommande effekten av regeringens klimatpolitiska handlingsplan är att utsläppen
i de analyserade sektorerna till 2045 kan minska med ytterligare knappt en tredjedel om samtliga
insatser genomförs på ett verkningsfullt sätt.
De största tillkommande utsläppsminskningarna på grund av handlingsplanen sker i
transportsektorn samt industrin. Vad gäller transportsektorn antas att den aviserade utfasningen av
fossila drivmedel för inrikes transporter och arbetsmaskiner sker i god tid före 2045. För att det ska
kunna ske i praktiken innebär det att insatserna för ett mer transporteffektivt samhälle bidrar till att
begränsa vägtrafikens expansion och att insatser för elektrifiering och hållbart producerade
drivmedel får avsevärd effekt redan under perioden fram till 2030.
Industrins utsläpp uppskattas ungefär kunna halveras om handlingsplanens olika strategier och
styrmedel som är relevanta för industrin får avsedd effekt. t Handlingsplanen bedöms däremot inte
ha någon nämnvärd effekt på utsläppen från jordbrukssektorn. u Inte heller bedöms den innehålla
tillräckliga åtgärder för att i betydande omfattning minska mängden fossilt avfall som går till
förbränning.
Sammanfattningsvis är rådets bedömning att ungefär en tredjedel av utsläppen kvarstår år 2045, i
de sektorer som ingår i analysen, givet den politik som redan är beslutad och om handlingsplanens
förslag genomförs. Av de återstående utsläppen bedöms ungefär hälften vara sådana där det i dag
finns kända tekniska lösningar för att med starkare styrmedel kunna skapa incitament för att
reducera utsläppen till noll. Den andra hälften utgör sådana utsläpp som kräver ny teknik eller
ändrade värderingar och beteenden. Denna del av utsläppen kan troligen inte elimineras förrän
under perioden efter 2030, alternativt kompenseras med kompletterande åtgärder. Det gäller bland
annat utsläpp i jordbrukssektorn.
Om den samlade effekten av nuvarande politik plus handlingsplanen skulle vara av motsvarande
storleksordning för de utsläpp som inte ingår i analysen, kvarstår drygt 20 miljoner ton
koldioxidekvivalenter år 2045. För att nå målet om noll nettoutsläpp med maximalt utnyttjande av
kompletterande åtgärder får utsläppen inte vara större än 11 miljoner ton. Det skulle därmed, även
med ett optimalt utfall av handlingsplanen, återstå ett utsläppsgap på 10–20 miljoner ton beroende
på hur mycket kompletterande åtgärder som kommer att realiseras.

Det motsvarar ungefär samma utsläppsminskning som Naturvårdsverket bedömer blir resultatet om alla intentioner i industrins färdplaner
fossilfri konkurrenskraft realiseras.16
u De punkter som berör jordbrukssektorn i handlingsplanen handlar främst om drivmedel och jordbrukets maskiner vilka redovisas under
rubriken arbetsmaskiner, och inte jordbruk, i utsläppsstatistiken liksom i denna analys.
t
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Ordlista
Agenda 2030: Agenda antagen av FN:s medlemsländer, innehållande 17 globala mål för hållbar
utveckling.
Bio-CCS: Teknik för avskiljning och lagring av koldioxid från förbränning av biomassa.
CCS: Carbon Capture and Storage. Teknik för avskiljning och lagring av koldioxid från utsläpp
från till exempel förbränningsanläggningar, kraftverk eller processindustrier.
COP: Conference of the Parties. Regelbundna konferenser där representanter för parterna inom
FN:s klimatkonvention (UNFCCC) möts och fattar beslut.
Direkt klimatpolitik: Politik som helt eller delvis har som uttalat syfte att minska samhällets
klimatpåverkan.
E85: Motorbränsle bestående av cirka 85 procent etanol och 15 procent bensin på sommaren och
75 procent etanol och 25 procent bensin på vintern.
Elektrobränslen: Ett samlingsnamn för kolhaltiga bränslen som producerats med el som främsta
energikälla. Kolatomerna i bränslet kommer från koldioxid som fångats in från exempelvis luften,
havet eller industriprocesser, som exempelvis biodrivmedelsproduktion.
EU ETS: EU Emissions Trading System, EU:s system för handel med utsläppsrätter. Omfattar
utsläpp från industrier, förbränningsanläggningar samt visst flyg.
ESR: Effort Sharing Regulation, ansvarsfördelningsförordningen. Kallas ibland icke-handlande
sektorn. Består av utsläpp från de sektorer som inte omfattas av EU ETS, det vill säga utsläpp från
transporter, jordbruk, arbetsmaskiner mm.
Flexibla mekanismer: Är benämningen på de program inom Kyotoprotokollet som möjliggör
handel med utsläppsrätter, till exempel CDM (Clean Development Mechanism) och JI (Joint
Implementation).
Fossilfrihet: Då användningen av fossila bränslen så som kol, naturgas och olja är noll, till
exempel inom en viss sektor, eller i ett land
Förnybara drivmedel: Bränslen som framställs av förnybara råvaror. Några exempel är etanol,
biogas och biodiesel.
Indirekt klimatpolitik: Politik som påverkar växthusgasutsläppen utan att detta är ett uttalat syfte.
IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change, FN:s klimatpanel. Är en mellanstatlig
organisation som etablerades 1988 av två FN-organ, världsmeterologiorganisationen WMO och
FN:s miljöprogram. Syftet är att förse världen med det aktuella vetenskapliga kunskapsläget vad
gäller klimatförändring, dess konsekvenser och möjliga lösningar.
Klimatneutralitet: Då utsläppen av växthusgaser är netto noll, antingen genom noll utsläpp eller
då utsläppen och upptaget av växthusgaser är lika stora.
Kompletterande åtgärder: Inom klimatramverket får så kallade kompletterande åtgärder
användas för att kompensera kvarvarande utsläpp. Exempel på sådana kompletterande åtgärder är
ökad kolsänka, bio-CCS och investeringar i utsläppsminskande åtgärder i andra länder. I det
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svenska klimatramverket får etappmålen uppnås med en begränsad mängd kompletterande
åtgärder. Efter 2045 ska kompletteterande åtgärder överstiga utsläppen.
Koldioxidekvivalenter: Enheten samlar klimatpåverkan från utsläppen av olika växthusgaser till
ett mått som räknats om till motsvarande koldioxidutsläpp.
Kyotoprotokollet: Internationellt avtal från 1997 under klimatkonventionen för att minska
växthusgasutsläppen. Den första åtagandeperioden var 2008–2012 och den andra, nu pågående, är
2013–2020.
LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry. Detta motsvarar utsläpp och upptag inom
jordbruk, skogsbruk, betesmark och brukad våtmark. Omfattas inom EU av LULUCFförordningen.
Montrealprotokollet: Hör till Wienkonventionen, som har arbetats fram inom FN-systemet, och
är en överenskommelse om att vidta åtgärder för att minska utsläppen av ozonnedbrytande ämnen.
NDC: Nationally Determined Contributions, på svenska nationella fastställda bidrag eller
nationella klimatplaner. Utgör basen i Parisavtalet för parternas bidrag till utsläppsminskningar men
kan även innehålla klimatanpassning och finansiering.
Noll nettoutsläpp: Utsläpp och negativa utsläpp balanserar varandra.
Negativa utsläpp: Borttagning av koldioxid från atmosfären genom åtgärder som exempelvis
beskogning eller bio-CCS.
OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Ett internationellt organ för
samarbete inom demokrati och marknadsekonomi, i första hand mellan regeringar i industriländer.
Parisavtalet: Ett globalt klimatavtal som beslutades vid COP21 i Paris år 2015. Avtalet slår bland
annat fast att den globala uppvärmningen ska hållas väl under två grader, men helst begränsas till
1,5 grader. Nationella klimatplaner (NDC) är ett viktigt element i Parisavtalet.
Reduktionsplikt: Styrmedel som innebär att drivmedelsleverantörer måste minska
växthusgasutsläppen från bensin och diesel med en viss procentsats varje år, genom ökad
inblandning av biodrivmedel.
Utsläpp av växthusgaser: Utsläpp av växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid (lustgas) och
fluorerade gaser.
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Azar, C. et al. Miljöpolitikens spelplan. (2014).

118.

Karlström, M. Analys av kommissionens förslag till CO2 krav för lätta fordon efter 2020. (2018).

119.

Elföretagen. Elbranschen - Färdplan för fossilfri konkurrenskraft. (2020).

120.

Energimyndigheten. Statusrapport över arbetet inom samordningsuppdraget för omställning av
transportsektorn till fossilfrihet. (2019).

121.

Jordan, A. & Huitema, D. Policy innovation in a changing climate : Sources , patterns
and effects. Global Environmental Change. 29, 387–394 (2014).

122.

Hildén, M. et al. Climate policy innovation: developing an evaluation perspective. Env.
Polit. 23, 884–905 (2014).

123.

Gillingham, K. & Palmer, K. Bridging the Energy Efficiency Gap: Policy Insights from
Economic Theory and Empirical Evidence. Review of Environmental Economics and Policy 8,
18–38 (2014).

124.

Harring, N. Corruption, inequalities and the perceived effectiveness of economic proenvironmental policy instruments: A European cross-national study. Environmental Science
and Policy 39, 119–128 (2014).

125.

Hammar, H. & Jagers, S. C. What is a fair CO2 tax increase? On fair emission
reductions in the transport sector. Ecological Economics. 61, 377–387 (2007).

126.

Material Economics. Industrial Transformation 2050. (2019).

127.
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Bilaga 1. Beskrivning av det analytiska ramverket för
utvärdering av politiken
Denna bilaga beskriver det analytiska ramverk som Klimatpolitiska rådet har utvecklat och använt i
arbetet med denna rapport. Först presenteras de väsentliga aspekterna på en verkningsfull och
hållbar klimatpolitik som använts som kriterier för att bedöma regeringens ledarskap och styrning.
Därefter presenteras den metod i fyra steg som använts för att analysera effekten av politikens
konkreta styrmedel. Det analytiska ramverket visas översiktligt i figur 1.

Figur 1 Klimatpolitiska rådets analytiska ramverk för att utvärdera regeringens samlade politik och
klimatpolitiska handlingsplan

Kriterier för att bedöma ledarskap och styrning
De senare årtiondenas forskning har ökat vår förståelse för sådana djupgående förändringar av
ekonomi och samhälle som behövs för att hejda klimatförändringarna och uppnå en hållbar
utveckling samt förståelse för hur liknande historiska omställningar tidigare har skett. 85,86
Forskningen har däremot ännu inte lika tydliga svar på hur politiken bör utformas för att driva eller
styra en genomgripande omställning av detta slag.87 Klimatomställningen har dessutom speciella
förutsättningar. Den har åtminstone hittills främst drivits av en politisk ambition, snarare än
teknisk och ekonomisk utveckling, och den behöver ske inom en relativt kort period på några få
årtionden. Synen på politikens roll har utvecklats i takt med att vår förståelse av människans
miljöpåverkan fördjupats och klimatutmaningen blivit tydligare, vilket illustreras i figur 2.
En stor del av samhällets klimatpåverkan rör grundläggande behov så som energi, mat och
mobilitet. Samhällets funktioner för att möta dessa behov är system som vuxit fram under lång tid,
där ekonomiska, institutionella, kulturella och sociala faktorer är tätt sammanflätade med den
teknik som i dag används. Det leder till trögheter och självförstärkande processer som kan skapa
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inlåsningar i den nuvarande strukturen. Men, om systemen börjar rubbas kan dessa processer lika
väl bli motorer till kraftfull förändring 88–91

Figur 2 Olika styrstrategier har vuxit fram och används i dag tillsammans 92,93

På 1970-talet uppfattades miljöproblemen som specifika och lokala, och fokus låg på stora
punktkällor. Då dominerades styrningen av bindande regleringar, lagar, standarder och
miljötillstånd, still exempel gränsvärden för utsläpp av miljögifter från enskilda
industrianläggningar.
Under 1990-talet ökade insikten om att miljöproblemen var komplexa och sektorsövergripande,
och fokus flyttades till mer diffusa utsläppskällor såsom transporter och produktanvändning.
Sådana problem är svårare att lösa med central reglering och administrativa beslut och styrningen
blir mindre effektiv. Detta ledde till ambitionen att integrera miljöhänsyn i olika sektorer, såsom
energi, transporter och jordbruk 94. Andra typer av styrmedel utvecklades, främst
marknadsbaserade lösningar såsom skatter, avgifter, handel med utsläppsrätter och ett utökat
producentansvar. Tanken var att marknadens aktörer skulle få större utrymme att själva välja det
mest kostnadseffektiva sättet att styra utvecklingen mot de miljömål som politiken fastställt. Det
var under denna period och i denna tidsanda som klimatpolitiken föddes, och de tankemodeller
som formades präglar fortfarande diskussionen.
Klimatpolitiska styrmedel motiveras ofta utifrån ett ekonomiskt perspektiv av så kallade
marknadsmisslyckanden, det vill säga att marknaden av sig själv inte skapar en samhällsekonomiskt
effektiv resursfördelning. Det viktigaste marknadsmisslyckandet handlar om att kostnaden för
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exempelvis utsläpp av växthusgaser inte har något pris på marknaden8,12,16. Koldioxidskatt och
utsläppshandel syftar till att inkludera sådana externa miljökostnader i det pris som företag och
hushåll får betala. Därmed får marknadens aktörer incitament att själva minska utsläppen och
samhällets resurser används mer effektivt. Ett pris på koldioxid är grunden för en effektiv
klimatpolitik men det har visat sig svårt att implementera i praktiken. Trots att prissättningen av
koldioxid, över tid, har ökat globalt täcks endast cirka 20 procent av globala utsläpp av någon form
av koldioxidprissättning i dag. Och av dessa 20 procent är enbart 5 procent täckta av ett pris på en
nivå som motsvarar vad som skulle krävas för att nå Parisavtalet.95
Det finns alltså politiska svårigheter med att sätta ett pris på koldioxid, eller ett pris som är
tillräckligt högt för att driva innovationer och investeringar i klimatvänlig teknik, och dessutom
finns andra marknadsmisslyckanden såsom otillräckliga incitament för att utveckla ny teknik eller
aktörers olika tillgång till information. Till detta kommer att individer och samhällsaktörer inte
alltid fattar de ekonomiskt rationella beslut som den dominerande ekonomisk teorin utgår från 96–
99. Detta innebär att klimatpolitiken behöver fler typer av styrmedel som kan adressera andra
marknadsmisslyckanden men också stärka prissignalen från de styrmedel som sätter pris på utsläpp
av växthusgaser. Ekonomiska styrmedel är betydelsefulla men inte tillräckliga, utan behöver
kompletteras och integreras i en policyportfölj som sammantaget kan driva omställningen på ett
kraftfullt och hållbart sätt.52,100–103 En effektiv policymix behöver vidare ta hänsyn till olika mål och
policyer (som också kan motverka varandra) både inom olika samhällssektorer och på olika nivåer.
Detta är en utmaning för beslutsfattare104.
Under 2000-talet har förståelsen för samhällets miljöpåverkan utvecklats mot ett globalt perspektiv
och det finns en växande insikt om de gränser inom vilka en hållbar ekonomi och ett hållbart
samhälle behöver utvecklas. Det tydligaste exemplet på detta är att utsläppen av växthusgaser
börjat förändra hela jordens klimat. Förståelsen har också ökat för hur olika miljöproblem hänger
samman med varandra och hur de är förknippade med andra samhällsutmaningar. Detta avspeglas i
mer multidimensionella mål, vilket uttrycks i FN:s sjutton globala hållbarhetsmål i Agenda 2030
från 2015.
Komplexa och systemövergripande utmaningar ställer nya krav på politiken, liksom det faktum att
det inte finns en global politisk auktoritet som kan fatta bindande beslut. 105,106 Insikten har ökat
om att det finns flera viktiga hinder för klimatomställningen än att utsläppen inte har ett pris på
marknaden. Forskningen har lyft fram statens roll för att stimulera och underlätta aktörssamverkan
av olika slag, utöver sin funktion som lagstiftare och reglerare. Det avspeglas också i den politiska
praktiken, från Parisavtalet på global nivå till EU och enskilda länders politik. Betoningen på
samverkan och nätverk av olika slag hänger samman med förståelsen av klimatomställningen ur ett
systemperspektiv.
Klimatomställningen kan inte heller enbart vila på beslut uppifrån av regering och riksdag, eller på
genomförande av statliga myndigheter. Det krävs delaktighet och engagemang från alla olika
samhällsaktörer: politik, näringsliv, forskningsaktörer, civilsamhälle och enskilda medborgare86.
Regeringen och dess myndigheter har dock en viktig roll i att erbjuda plattformar för samverkan
mellan olika aktörer samt skapa sammanhang och samordning mellan olika initiativ, så kallad
nätverksstyrning. Forskningen pekar på att sådan samverkan har flera positiva effekter såsom att
stärka tilliten mellan aktörer, skapa förutsättningar för ökad acceptans och legitimitet för politiska
beslut och möjliggöra gemensamt lärande och innovation.
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Att initiera, stimulera och orkestrera aktörssamverkan tar dock inte från staten den traditionellt
viktiga rollen att stifta lagar eller införa ekonomiska styrmedel som skapar förutsättningar för
aktörerna att på ett samhällsekonomiskt optimalt sätt bidra till klimatomställningen86,87,107–109 Det
krävs fortfarande skarpa styrmedel i form av lagar, regler och ekonomiska styrmedel som ger rätt
incitament för marknaderna. Politiken för att driva klimatomställningen behöver löpande utvärdera
den mest effektiva mixen av statens roller som möjliggörande respektive styrande 108,110. Det finns
en växande forskningslitteratur inom flera olika ämnesområden (innovations- och
transitionsforskning, policyanalys, miljöekonomi, utvärderingsteori, miljöpsykologi, forskning om
komplexa adaptiva system m.m.), som lyfter fram viktiga aspekter och avvägningar när
verkningsfull politik utformas. Klimatpolitiska rådet har ur denna breda diskussion valt att lyfta
fram sju kriterier som väsentliga för att den nationella politiken ska kunna skapa förutsättningar
för en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar klimatomställning, se tabell 1. Kriterierna ska
inte ses som en fullständig och färdig lista på de faktorer som skapar förutsättningarna för
politikens genomslag och hållbarhet, utan detta är snarare en sammanfattning av betydelsefulla
aspekter som forskningen framhåller. Sammanställningen baseras på en stor mängd litteratur och
på samtal med ett flertal forskargrupper i Sverige (se specifika referenser i tabell 1).
Tabell 1. Kriterier för en verkningsfull och hållbar politik för klimatomställning.

Kriterier

Verkningsfull politik

Gemensam målbild och
vision

Politiken bör leverera en gemensam målbild som är väl
förankrad hos alla aktörer och en tydlig vision som skapar
drivkraft för långsiktig omställning. Detta är en väsentlig del
av ledarskapet i komplexa organisationer och system. 32,111–114

Måluppfyllelse

Politiken måste vara ändamålsenlig för att uppnå de uppsatta
klimatmålen. Det räcker inte att politiken anses
kostnadseffektiv eller administrativt fungerande om den inte
leder till målet. 115,116

Kostnadseffektivitet

Politiken bör sträva efter att vara kostnadseffektiv både på
kort sikt och i förhållande till långsiktiga, strategiska mål. 31

Koordinering, organisation
och resurser

Politiken behöver vara samstämmig och koordinerad, såväl
mellan olika nivåer (global, EU, nationell, regional, lokal)
som mellan olika sektorer och politikområden. Statens
organisation och resurser behöver vara utformade och
dimensionerade för att matcha uppgiften. 2,10,33,117,118
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Aktörssamverkan

Politiken bör stimulera engagemang och samverkan mellan
olika samhällsaktörer i kombination med traditionella
styrmedel för att så effektivt som möjligt nå uppsatta mål.

86,108,119,120

Långsiktighet med lärande
och flexibilitet

Politiken behöver vara transparent, långsiktig och förutsägbar
för att minska riskerna för inblandade aktörer samtidigt som
den systematiskt bör utvärderas och utvecklas i takt med
lärande och omvärldsförändringar. 121,122

Acceptans, legitimitet och
samspel med andra
samhällsmål

Politiken behöver ha acceptans och legitimitet från
medborgarna. Ansvarutkrävande mekanismer måste finnas på
plats. Strävan bör vara att maximera synergier och begränsa
konflikter med andra samhällsmål, exempelvis
sysselsättning, god hälsa eller rättvis fördelning,
sammanfattade i FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda
2030. 49,50,52–54,113,123–125

Styrmedel – analys av lösningar, hinder och styrmedlens effekt i fyra steg
Klimatpolitiska rådet har börjat utveckla en metod för att analysera vilka lösningar som finns för
att minska växthusgasutsläpp, vilka faktorer som utgör hinder för lösningarna, och i vilken mån
styrmedlen angriper dessa hinder så att lösningarna kan realiseras. Metoden som är under
utveckling har använts för första gången i arbetet med denna rapport.
Arbetsmetoden innehåller fyra steg. I det första steget kartläggs lösningar för att minska utsläppen i
olika sektorer samt vilka potentialer dessa lösningar har. Det andra steget är en kartläggning av
hinder för att de olika lösningarna ska kunna realiseras. I det tredje steget bedöms hur väl dagens
styrmedel adresserar identifierade hinder. I det fjärde steget bedöms hur långt styrmedlen räcker
för att realisera de identifierade potentialerna. Dessa steg visas översiktligt i figur 3.

Figur 3 Klimatpolitiska rådets metod i fyra steg för att bedöma den samlade politikens

bidrag till att nå klimatmålen
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Steg 1: Vilka är lösningarna som kan minska utsläppen till noll?
Klimatomställningen består av många små och stora förändringar i teknik och processer, bort från
fossila lösningar och mot fossilfria alternativ. Det finns relativt god kunskap om vilka lösningar
som kommer att dominera under den närmsta framtiden och i viss mån även på längre sikt. På
vissa områden är alternativen många medan de på andra områden är förhållandevis få. Ett relativt
litet antal teknikskiften bedöms kunna åstadkomma stora utsläppsminskningar och det är svårt att
se hur målen kan nås om dessa inte kommer till stånd. Parallellt behöver de kompletteras med
ytterligare teknikskiften och beteendeförändringar för att nå hela vägen till noll nettoutsläpp.
I det första steget kartläggs och beskrivs de olika lösningar som kan bidra till minskade utsläpp från
respektive sektor. Det handlar om allt från att minska transportefterfrågan eller öka återvinningen
av plast, till minskade utsläpp från betande djur eller fossilfri tillverkning av stål. För var och en av
dessa lösningar uppskattas storleken på de utsläppsminskningar som de kan bidra till, en
”utsläppsminskningspotential” i miljoner ton koldioxidekvivalenter.
Klimatpolitiska rådet har valt att utgå från den sammanställda information om lösningar och deras
utsläppsminskningspotential som finns i visualiseringsverktyget Panorama, som utvecklas och drivs
av Klimatpolitiska rådet tillsammans med Naturvårdsverket och Energimyndigheten.11 Panorama
syftar till att ge användaren en överblick över nuläget och de lösningar som finns för att minska
utsläppen och nå de svenska klimatmålen. Verktyget gör det möjligt att samla information om;
Sveriges territoriella växthusgasutsläpp fördelat per sektor; de lösningar som har identifierats för att
minska utsläppen; varje lösnings potential om utvecklingen i respektive sektor och om de styrmedel
som finns på plats. Information om utsläpp och om existerande styrmedel baseras på
Naturvårdsverkets statistik, rapporter och andra officiella källor. Lösningarna för att minska
utsläppen och deras potential är däremot bedömningar och kommer från olika rapporter och
underlag, främst från myndigheter och offentliga utredningar. Även de färdplaner som tagits fram
inom initiativet Fossilfritt Sverige illustreras i Panorama. Panorama bör inte ses som en fullständig
beskrivning av alla styrmedel, möjliga lösningar och deras potentialer. Genomgående uppdateras
Panorama i dialog med forskare, myndighetsrepresentanter och andra experter med kunskap om
klimatomställningen i de olika sektorerna.
Informationen i Panorama har i vissa fall kompletterats eller uppdaterats inför rådets rapport 2020.
Det gäller exempelvis transportsektorn där perspektivet i Panoramas nuvarande version är
etappmålet till 2030. Klimatpolitiska rådet, anlägger perspektivet till 2045 även för denna sektor,
och därför har vi kompletterat denna del. v Potentialen för utsläppslösningarna är i relation till ett
scenario som baseras på dagens beslutade styrmedel, och där trafiken och därmed utsläppen ökar.
På detta sätt kan potentialerna för lösningarna (transporteffektivisering, elektrifiering och
biodrivmedel) illustreras, vilket inte varit fallet om vi utgått från dagens utsläppsnivå.
För industrisektorn har informationen i Panorama kompletterats med erfarenheter från Material
Economics nyligen genomförda studie för hur EU:s industri ska bli fossilfri till 2050 126, För
industrisektorn har rådet valt att delvis inkludera lösningar som handlar om effektivare
resursutnyttjande i användarledet för att inte ge en missvisande bild av den typ av förändringar som
klimatomställningen kräver. De antagna potentialerna för åtgärder som gäller användning snarare
än produktion är däremot satta lågt för att illustrera att de inte entydigt bidrar till att minska
v

Detta har gjorts baserat kunskap frånarbetet med 2019 års rapport samt en beräkningsmodell som konsultföretaget Material Economics tagit
fram på uppdrag av rådet.
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utsläppen inom Sveriges territorium. Exempelvis leder effektivare betonganvändning i Sverige inte
nödvändigtvis till minskade utsläpp från betongproduktion i Sverige.
För jordbrukssektorn har informationen i Panorama kompletterats med aktuell information, i
dialog med aktörer och experter, för att spegla det aktuella arbetet med färdplaner och
klimatneutralt jordbruk 55,65
Steg 2: Vilka hinder möter lösningarna i dag?
De lösningar som identifieras i steg ett möter i varierande utsträckning hinder för att den fulla
potentialen ska kunna förverkligas. Genom att sammanställa resultat från tidigare studier,
myndighetsrapporter och andra analyser (däribland branschernas egna färdplaner för fossilfri
konkurrenskraft) och komplettera dessa med aktuell och specifik information från forskare och
experter från branschorganisationer och företag byggs en excelbaserad ”hinderkarta”, se tabell 2.
Hindren för omställningens lösningar är av olika karaktär och begränsas inte till
marknadsmisslyckanden. Ett bredare perspektiv inkluderar även marknads- och politikhinder av
olika slag samt hinder som beror på vanor, normer och andra sociala faktorer.
Tabell 2. Hinder som omställningen möter.

Hinder för
omställning

Kritiska frågor att besvara

Exempel från
transportsektorn

Teknikutveckling
och innovation

Vilken ytterligare utveckling
behövs för att, rent tekniskt,
kunna ersätta det gamla
systemet och minska utsläpp
av växthusgaser?

Idag låg återvinningsbarhet
för batterier.

Ekonomi och
konkurrenskraft

Är nya tekniker/lösningar
dyrare eller på annat sätt ickekonkurrenskraftiga?

Elbilar är i dagsläget dyrare
att köpa.

Insatsvaror och
produktionskapacitet

Finns det en potentiell brist
på insatsvaror eller
begränsningar i hur snabbt ny
tillverkning kan skala upp?

Tillgång på biobränslen
potentiellt hinder framöver
(ffa. på svenskt biobränsle).

Infrastruktur

Saknas infrastruktur för att
kunna skala upp användningen
av nya tekniker/lösningar?

Utbyggnad av kollektivtrafik
för att hantera bl.a.
urbaniseringen måste till.

Regelverk och
myndighetsprocesser

Bromsar existerande regelverk
eller statliga processer (t.ex.
tillstånd) ned omställningen
till nya tekniker?

Reglering av bl.a.
samfälligheters verksamhet
hindrar utbyggnad av
laddstolpar.
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Investeringar och
inlåsningseffekter

Krävs nya stora investeringar
eller har tidigare
investeringar (i gammal
teknik) lång levnadstid?

Befintliga och planerade
stadsmiljöer begränsar
möjligheter till nya lösningar.

Normer och
värderingar

Krävs en normförskjutning och
beteendeförändring, hos
privatpersoner eller hos
bolag?

Samåkning, minskat antal
resor och överflyttning till
kollektivtrafik kräver
förändring i beteende hos
privatpersoner.

En del i hinderanalysen är att identifiera möjliga målkonflikter och synergier mellan olika lösningar.
Ett exempel är att eldrivna fordon inte bara minskar klimatpåverkan från transporter utan även
bidrar till andra samhällsnyttor, såsom minskade utsläpp av luftföroreningar och minskat buller.
Samtidigt medför en ökad efterfrågan på elbilar miljömässiga och sociala utmaningar vad gäller
produktion av fordonens batterier. Vidare sänker elektrifieringen markant marginalkostnaderna för
transporter vilket riskerar att leda till ökad trafik, trängsel och resursanvändning.
Steg 3: Hur väl adresserar dagens styrmedel lösningar och omställningshinder i olika
sektorer?
Steg tre i metoden syftar till att beskriva om och hur väl dagens styrmedel adresserar de hinder som
identifierats i steg två. Detta görs genom en kvalitativ analys där viktiga styrmedel som påverkar
utvecklingen i de olika sektorerna först identifieras och därefter graderas i tre nivåer utifrån hur väl
de adresserar de omställningshinder som finns. Dessa tre nivåer är:
•
•
•

Svag styrning: Dagens styrmedel adresserar inte eller till mycket liten del
omställningshindren.
Medelstark styrning: Dagens styrmedel adresserar till viss del omställningshindren (till
exempel via svaga eller medelstarka incitament).
Stark styrning: Dagens styrmedel adresserar omställningshindren väl, så att lösningen
realiseras inom rimligt tidsspann (till exempel via tvingande åtgärder eller starka
ekonomiska incitament).

Graderingen bygger på en sammanvägd bedömning av tidigare utvärderingar och analyser,
intervjuer med experter från olika myndigheter och branschorganisationer samt Rådets egen analys
av dessa olika underlag.
Resultatet blir en översiktlig bild av hur väl styrmedlen möter de hinder som har identifierats. Att
koppla graderingen till utsläppsminskningspotentialerna i steg ett kan ge en ungefärlig uppskattning
av hur stora och vilka utsläppsminskningar och lösningar som dagens styrmedel adresserar väl, till
viss del eller inte alls.
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Steg 4: Hur stora potentialer kan realiseras med dagens styrmedel?
Det sista steget i ramverket är att bedöma hur stor procentuell andel av respektive lösningspotential
som kan realiseras till 2045, givet dagens styrmedelsuppsättning. Syftet med detta steg är inte att
exakt kvantifiera styrmedlens effekt på utsläppen, utan att göra en kvalificerad uppskattning om
storleksordningen på de nuvarande styrmedlens bidrag till möjligheten att nå de långsiktiga
klimatmålen. I årets rapport har analysen gjorts på dagens styrmedel och i möjligaste mån på
effekten av besluten som presenterats i regeringens klimatpolitiska handlingsplan.
När effekten av den befintliga politiken och handlingsplanen räknats bort från de utsläpp som ska
minskas finns utsläpp kvar som behöver hanteras. Dessa kvarvarande utsläpp har delats upp i en
del som behöver förberedas i dag men som får effekt på utsläppen först efter 2030 på grund av
långa ledtider, och en del där utsläppsminskningen kan realiseras före 2030.
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Bilaga 2. Tillbakablick – 2009 års klimatproposition
Tidsspannet från i dag fram till etappmålen 2030 är detsamma som när klimatmålet för 2020
beslutades år 2009 i och med propositionen En sammanhållen klimat- och energipolitik.127 En
tillbakablick på den process som föregick beslutet om målet och utvecklingen därefter kan ge
lärdomar som framför allt är relevanta när det gäller att följa upp kommande klimatmål. Denna
tillbakablick baseras på underlagsrapporter som är framtagna för Klimatpolitiska rådets
räkning.128,129
Processen fram till klimatmålet för 2020
När den nya alliansregeringen tillträdde 2006 började intresset för klimatfrågan öka i det svenska
samhället. Detta var delvis en följd av flera internationella händelser som fick uppmärksamhet i
Sverige, såsom premiären av Al Gores film En obekväm sanning och publicerandet av den så kallade
Sternrapporten i Storbritannien. I och med det tilltagande intresset för miljö- och klimatfrågor lyfte
den nya regeringen frågorna relativt högt på dagordningen och aviserade redan från start flera
initiativ för att bredda och förankra klimatarbetet. Man tillsatte en parlamentarisk beredning,
Klimatberedningen, som hade i uppdrag att se över den svenska klimatpolitiken samt föreslå nya
klimatmål och en handlingsplan för att nå dem. Beredningen byggde på underlag framtagna av
Energimyndigheten, Naturvårdsverket och det av regeringen tillsatta Vetenskapliga rådet för
klimatfrågor. Beredningen tog även sin utgångspunkt i Europeiska kommissionens analys för nya
mål inom EU till 2020.
Klimatberedningen resulterade i förslag till nationella utsläppsmål på både kort och lång sikt samt
en relativt omfattande handlingsplan. Handlingsplanen innehöll flera förslag utöver de som
Energimyndigheten och Naturvårdsverket rekommenderat samt kvantifierade effektbedömningar
av förslagen. Däremot rådde oenighet kring flera av förslagen, och beredningen lämnade in dessa
till fortsatt beredning och ytterligare samhällsekonomisk konsekvensanalys inför den kommande
klimatpropositionen. Oenigheten gällde framför allt utsläppsmålet för 2020 och hur stor mängd
som skulle få ske genom verifierade utsläppsminskningar utomlands, så kallade flexibla
mekanismer. Oppositionspartierna förordade ett högre inhemskt mål för 2020, 40 procents
minskning jämfört med 1990, medan regeringspartierna föredrog ett lägre mål på 30 procent
exklusive flexibla mekanismer.
Efter att Klimatberedningen avslutat sitt arbete beredde regeringen klimatpropositionen som lades
fram för riksdagen 2008 tillsammans med en energipolitisk proposition, vilka båda antogs av en
bred majoritet 2009. En sammanhållen klimat- och energipolitik, som propositionerna kom att kallas,
innehåller ett nationellt klimatmål för 2020, två energipolitiska mål och åtgärdsplaner för hur målen
ska nås. Något långsiktigt mål sattes inte, dock en vision om noll nettoutsläpp 2050.
Klimatmålet för 2020 innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 40 procent, eller 20
miljoner ton koldioxidekvivalenter, jämfört med 1990. Målet gäller för de utsläpp som inte ingår i
EU:s system för handel med utsläppsrätter. En tredjedel av minskningen, vilket motsvarar nästan 7
miljoner ton koldioxidekvivalenter, får ske genom flexibla mekanismer. Den nuvarande regeringen
har som ambition att nå målet enbart genom inhemska utsläppsminskningar.5 En mindre del
flexibla mekanismer bedöms dock behövas eftersom det senaste scenariot för utsläppsutvecklingen
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tyder på att flexibla mekanismer motsvarande en miljon ton koldioxidekvivalenter behövs för att nå
målet.
Kvantifieringen av klimatmålet för 2020 problematiserades av nya EU-gemensamma beslut som
togs i samband med att klimatpropositionen godkändes av riksdagen. Dessa beslut ändrade vilka
sektorer som ingick i den icke-handlande sektorn. Bland annat flyttades
avfallsförbränningsanläggningar och förbränningsutsläpp från anläggningar inom kemi-, metalloch mineralindustri till den handlande sektorn från och med den tredje handelsperioden (2013–
2020). Detta påverkade storleken på utsläppen i basåret 1990 och därmed även hur stor minskning
40 procent till år 2020 innebar. Klimatmålet för 2020, som ju omfattar utsläppen som är utanför
handelssystemet, anpassades inte till dessa förändrade förutsättningar allt eftersom, vilket fick till
följd att målet räknat i antal ton koldioxidekvivalenter blev mindre än vad som först var tänkt.
Utsläppsutvecklingen
När klimatpropositionen antagits visade det sig snart att utsläppsminskningarna gick snabbare än
vad som förutsagts, och under åren som följde visade prognoser att avståndet till målet minskade
mycket snabbt. Med full användning av flexibla mekanismer nåddes målet redan 2012.
En orsak till den snabba utsläppsminskningen var finanskrisen 2008. Den ekonomiska nedgången
som följde bidrog till att trafikarbetet inte ökade som väntat, främst för tunga fordon men även för
personbilar. Utsläppen från tunga fordon och godstransporter blev lägre i och med minskad
efterfrågan och produktion, och försäljningen av nya personbilar reducerades på grund av lägre
sysselsättningsgrad och hushållsinkomst.
Den underliggande prognosen för utsläppsutvecklingen togs fram av Naturvårdsverket och
Energimyndigheten 2007 och låg till grund för Klimatberedningen. Prognosen underskattade dock
utsläppsminskningen inom framför allt inrikes transporter, egen uppvärmning av bostäder och
lokaler samt från industri- och energitillförsel utanför utsläppshandelssystemet. En orsak till att
prognosen överskattade utsläppen är att den delvis baserades på gamla underlag. Inom
uppvärmningssektorn utgick prognosen exempelvis från normalårskorrigerade utsläpp w som inte
beaktade ett redan förändrat svenskt klimat där uppvärmningsbehovet minskat. Dessutom
användes ett startår några år tidigare (2004) som innebar att man inte tog hänsyn till den
omställning som redan höll på att ske i och med utfasningen av oljepannor. Ett mer uppdaterat
underlag, med de förutsättningar som gällde, hade kunnat förbättra prognosen och visat att det
fanns ett begränsat behov av ytterligare utsläppsminskningar för att nå målet.
Inom inrikes transport berodde differensen mellan prognos och faktisk utveckling till stor del på en
övergång från bensinbilar till dieselbilar och på en oväntad ökning av biodrivmedel. Andelen
dieselbilar i nybilsförsäljningen ökade från 20 procent år 2005 till hela 65 procent år 2012. Sedan
kom ny forskning om dieselbilars miljöpåverkan och flera skandaler där biltillverkare anklagades
för att ha manipulerat elektroniken i dieselbilar, och då sjönk andelen igen.
Bedömningen från 2007 räknade inte med att användningen av biodrivmedel skulle nå längre än
det mål om 10 procent förnybara drivmedel till 2020 som gäller inom hela EU. Energimyndigheten
och Naturvårdsverket hade i sitt underlag dessutom en ganska restriktiv hållning till en alltför stor
w

I normalårskorrigerade utsläpp räknas effekten av vädret (solinstrålning, utomhustemperatur, nederbörd och vindförhållanden) bort från
resultatet. För perioden 1990-2014 låg de normalårskorrigerade värdena i snitt 8 procent högre än de verkliga utsläppen. Detta motsvarar 2
procent högre än de verkliga totala utsläppen.
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ökning av biodrivmedel och förordade inte en ökad användning utöver EU:s mål, så länge det inte
utvecklats teknik för hållbar framställning av biodrivmedel i större volymer i Sverige. Redan 2012
nådde Sverige EU:s målsättning om 10 procent biodrivmedel till 2020 och andelen är nu uppe i 20
procent.
Av de styrmedel eller skärpningar av styrmedel som Klimatberedningen föreslog har ungefär
hälften av förslagen genomförts, helt eller delvis. De beslut som haft störst effekt gäller styrmedel
för ökad effektivisering av fordon och för ökad introduktion av biodrivmedel. Det ekonomiska
incitamentet för det sistnämnda har bestått i att biodrivmedel undantagits från koldioxidskatten
och delar av energiskatten. Sedan 2018 finns även systemet med reduktionsplikt.
Inom personbilssektorn infördes 2007 miljöbilspremien som fick nybilsförsäljningen av etanolbilar
och dieselbilar att öka i en oväntad omfattning. Senare ersattes premien med en fem års
fordonsskattebefrielse för bilar med koldioxidutsläpp under vissa nivåer. Miljöbilar som
beskattades som förmånsbilar omfattades dessutom av en särskild nedsättning av förmånsvärdet.
Eftersom förmånsbilar står för en betydande andel av nya bilar i Sverige fick styrmedlen stor
betydelse. År 2012 infördes supermiljöbilspremien, som senare ersattes av bonus-malus, och som
till en början ledde till en relativt blygsam ökning av försäljningen av elbilar och laddhybrider.
Under perioden 2018–2019 ökade försäljningen markant, dock från en låg nivå.
Kostnadsbedömningar
Det gjordes flera bedömningar av framtida kostnader för åtgärderna för att nå det föreslagna målet
för 2020, bland annat av Klimatberedningen och på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Olika analyser
redovisade olika kostnadsnivåer. Marginalkostnaderna i bedömningar av tekniska åtgärdspotentialer
hamnade på betydligt lägre nivåer än motsvarande marginalkostnader i den ekonomiska
jämviktsmodell som användes för makroekonomiska analyser. Vidare antogs kostnaderna för
effektivisering av fordon bli betydligt högre än kostnaderna för biodrivmedelsåtgärder.
Vad gäller personbilar och lätta lastbilar med låga koldioxidutsläpp spåddes kostnader på ungefär
30–40 öre per kilo koldioxid. Utvärderingar i efterhand visar istället på samhällsekonomiska vinster
och intäkter på cirka 45 öre per kilo koldioxid. En förklaring är att tekniken varit billigare än väntat
och att priset på bensin varit högre.
Eftersom priset på biodrivmedel varierar beroende på priset på olja, bensin och diesel var det svårt
att göra kostnadsbedömningar på förhand. Kostnaderna för olika biodrivmedelsalternativ bestäms
även av hur efterfrågan utvecklas över tid. När man nu analyserar kostnaderna i efterhand bedöms
merkostnaden för biodrivmedel jämfört med fossila drivmedel motsvara en åtgärdskostnad på
mellan 1,50 och 3 kronor per kilo koldioxid för de låginblandade drivmedlen. Detta stämmer
relativt väl överens med de uppskattningar som gjordes innan målet beslutades.
Det gjordes få kostnadsuppskattningar för elbilar och laddhybrider under perioden före
klimatpropositionen, men de som redovisades bedömde kostnaderna som mycket höga. I dag
väntas dock att inköpspriset på elbilar senast 2025 inom EU sjunker till nivåer som är jämförbara
med bilar med förbränningsmotor, samtidigt som elbilars driftkostnader är betydligt lägre.
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Avstannande minskningstakt
Under de senaste åren har minskningstakten i Sveriges territoriella utsläpp stannat av, och mellan
2014 och 2018 minskade utsläppen med mindre än 1 procent per år. Även om det är svårt att
isolera effekten av enskilda händelser och styrmedel går det att lyfta fram flera faktorer som
påverkat inbromsningen.
En sådan faktor är att sektorer som tidigare haft en hög minskningstakt har stagnerat. Det gäller
framför allt utsläpp från uppvärmning av bostäder och lokaler, från produktion av el och
fjärrvärme och från industri. Sannolikt har man redan satt in de åtgärder som var relativt enkla och
billiga att implementera, och som kunnat bidra till stora utsläppsminskningar. För att reducera
utsläppen ytterligare krävs nu åtgärder som kan vara mer kostsamma. Eftersom de kvarvarande
utsläppen är små kommer sektorerna i mindre grad bidra till fortsatta minskningar.
En annan faktor bakom den avstannande minskningstakten är den högre ekonomiska tillväxt som
följt på finanskrisens nedgång. Tillväxten under perioden 2014–2017 var nästan dubbelt så hög
som under perioden 2005–2014, och inbromsningen av utsläppstakten kan bero på sådana
konjunkturella effekter. Ytterligare förklaringar är lägre reala bränslepriser och en minskning av
försäljningen av dieselbilar tillsammans med en ökning av nya bensinbilar.

