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Empirisk kartläggning av koldioxidutvecklingen inom olika 
sektorer och betydelsen av ekonomiska och politiska 
drivkrafter 2009–2019 samt en forskningsöversikt om 
betydelsen av populism och högerextrema värderingar för 
klimatpolitiken ur ett längre tidsperspektiv. 
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Uppdraget 

Följande rapport är författad av docent Ann-Kristin Bergquist och professor Magnus Lindmark, 
ekonomisk historia, Umeå Universitet. Uppdraget för rapporten har varit att dels försöka gruppera 
drivkrafter bakom utsläppens faktiska utveckling i olika kategorier, med avseende på ekonomiska, 
tekniska och politiska förändringar, dels att undersöka betydelsen av populistiska och nationalistiska 
strömningar (värderingar) för utsläppsutvecklingen och klimatpolitiken. Önskemålet från Klimatrådet 
har varit att få utrett om det går det att säga något om betydelsen av dessa strömningar ur ett längre 
tidsperspektiv. Uppdraget utfördes hösten 2019.  

Den första delen av rapporten (Del I) bygger dels på en kvantitativ kartläggning som syftar till att 
undersöka utsläppsförändringar fördelade efter olika ekonomiska aktiviteter på produktionssidan av 
ekonomin, dels på att med utgångspunkt i denna kvantitativa kartläggning diskutera centrala drivkrafter 
(ekonomiska, politiska, tekniska) bakom den kvantitativa förändringen. Fokus har enligt uppdraget 
riktats mot den icke handlande sektorn. Det specifika syftet med den kvantitativa undersökning har varit 
att studera de sektorer som bidragit minst respektive mest till utsläppsförändringarna, avgränsat till den 
icke handlande sektorn.  På så sätt är det möjligt att identifiera mer precist var stagnationen har skett 
och varför. Metoden bygger på en explorativ analys av tidsseriedata, i syfte att identifiera de sektorer 
som varit ledande bakom utsläppsutvecklingen i Sverige. Med utgångspunkt i resultatet från 
undersökningen genomförs en kvalitativt baserad analys av drivkrafter. 

Den andra delen av rapporten (Del II) syftar till att undersöka betydelsen av populistiska och 
nationalistiska strömningar (värderingar) för utsläppsutvecklingen och klimatpolitiken ur ett längre 
tidsperspektiv. Det längre tidsperspektivet har en begränsning i att klimatfrågan som politikområdet är 
ett nytt fenomen, dvs att klimatfrågan utvecklades som ett aktivt politikfält först under 1990-talet. 
Utsläppsförändringarna av exempelvis koldioxid hade dessförinnan andra drivkrafter än klimatpolitiska, 
såsom förändrade priser på energi under 1970-talets oljekriser, som resulterade i både energisubstitution 
och energibesparingar, inte minst i Sverige.    
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Sammanfattning av resultaten 
Del I. Var har stagnationen av utsläppsreduktioner i den icke-handlande sektorn skett? Rapporten 
behandlar perioden 2005 till 2017. Startåret motiveras av introduktionen av EU:s system för handel 
utsläppsrätter och slutåret är det sista året med officiell statistik över utsläpp av växthusgaser vid den 
tidpunkt rapporten skrevs. 

Den direkta förklaringen till stagnationen mellan 2014 och 2017 är att sektorer som hade en hög 
minskningstakt mellan 2005 och 2014 har upplevt avtagande minskningstakter från 2014. Dessa sektorer 
har främst varit bostäder och lokaler, industri samt el och fjärrvärme. Stagnationen förklaras även av 
sektorer som inte upplevt några större utsläppsminskningar under hela perioden 2005 till 2017: jordbruk, 
arbetsmaskiner samt produktanvändning.  Detta beror på att dessa sektorer har kommit att utgöra en allt 
större del av de totala utsläppen från den icke-handlande sektorn. Utsläppen från inrikes transporter har 
motverkat stagnationen.  

Följande specifika faktorer förklarar i korthet varför de totala utsläppen stagnerat: 
 
• Struktureffekter: Sektorer med minskande utsläpp utgör en allt mindre andel av de totala utsläppen 

varför bidraget till de totala minskningarna avtar även om minskningstakten är oförändrad eller 
svagt avtagande.  
 

• Konjunktureffekter: Stagnationen har sannolikt även påverkats av konjunktureffekter. Detta beror 
på ett den ekonomiska tillväxten nästan var dubbelt så hög under perioden 2014 till 2017 i 
jämförelse med perioden 2005 till 2014.  

 
• Fallande reala bränslepriser: De inflationsjusterade bränslepriserna steg 2005 till 2014, men föll 

mellan 2014 till 2017. Efter 2017 har de reala bränslepriserna stigit något.  
 
• Stigande undvikandekostnader på marginalen i historiskt framgångsrika sektorer: Stagnationen i 

sektorer med hög, men avtagande procentuell minskning har sannolikt påverkats av att de 
billigaste minskningarna redan skett. Därmed stiger kostnaden för ytterligare reduktioner. 
Historiska erfarenheter är att spridningen av teknologi sker efter ett S-format mönster. Gäller det 
även klimatvänlig teknologi leder det till att utsläppen minskar efter en kurva som ser ut som ett 
spegelvänt S.  

 
• Institutionella struktureffekter: Minskningarna i sektorer som avfall beror delvis på att utsläppen 

flyttas till den handlande sektorn. Detta är att betrakta som en politisk drivkraft. Exakt hur stor 
effekten är har inte kunnat fastslås. 

 
• Det är svårt att avgöra om det politiska omvandlingstrycket ökat eller minskat eller om 

marginalkostnaderna stigit. Det är också svårt att avgöra hur starkt omvandlingstrycket varit 
mellan olika sektorer. Styrmedel har tveklöst haft stor betydelse i till exempel transportsektorn 
men små effekter i jordbruket.  

 
• Om omvandlingstrycket är konstant i en sektor och utsläppen minskar, allt annat lika, kan man 

anta att utsläppsminskningen drivs av teknisk utveckling. Ser vi till historiska erfarenheter av 
ekonomisk tillväxt är tillväxten i regel långsammare i länder med höga inkomstnivåer. Det beror 
på att det är dyrare att utveckla ny teknik än vad det är att börja använda befintlig teknik. I den 
mån Sverige är teknikledande på klimatområdet är det hypotetiskt möjligt att minskningstakten är 
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lägre än i andra länder. Att så kan vara fallet visas av studier av koldioxidkonvergens (att 
CO2/BNP i olika länder närmar sig varandra över tid). 

 

Del II. På vilket sätt kan extrema och populistiska rörelser påverka klimatutsläppen? Vad finns de för 
historiska lärdomar? 

Den andra delen av rapporten bygger på en översikt av befintlig forskning. Forskningen är tämligen 
omfattande om fokus riktas mot sambandet mellan högerkonservatism och klimatförnekelse, framförallt 
vad gäller utvecklingen i USA där stödet för och attityder till den etablerade klimatforskningen och 
klimatpolitiken blivit alltmer partipolitiskt polariserad sedan början av 1990-talet. I fråga om ett 
tidsperspektiv som sträcker sig längre tillbaka än de senaste 40 åren, finns en begränsning i att 
klimatfrågan som politikområdet är ett nytt fenomen, dvs att det utvecklades som ett aktivt politikfält 
först under 1990-talet. 

I korthet drar vi följande slutsatser  

• Vad gäller frågan om hur högerpopulistiska och nationalistiska strömningar och 
värderingar påverkat klimatutsläppen historiskt, är det svårt att dra några slutsatser för 
perioden innan 1990-talet. 1930-talets fascistiska regimer i Europa hade exempelvis inte 
större klimatutsläpp än demokratier som hade en rik tillgång till fossil energi och med 
ekonomier på samma teknologiska nivå. Ur historisk synvinkel är det inte en självklarhet 
att dagens högerpopulistiska rörelser (far-right) skulle motsätta sig klimatpolitiska 
åtgärder eller klimatvetenskapen.  
 

• Det hot som de högerpopulistiska och nationalistiska rörelserna kan utgöra för svensk 
klimatpolitik blir beroende av i vilken utsträckning dessa partier anammar den nya vågen 
av högerpopulism i USA. Den högerpopulistiska och nationalistiska ideologi som idag 
har stort inflytande i USA under president Donald Trump, omfattar klimatförnekelse, 
ifrågasättande av IPCC:s trovärdighet, traditionella medier med mera.  
 

• Klimatförnekelsen i USA karaktäriseras enligt en omfattande forskningslitteratur som 
ideologiskt förankrad och har sedan 1990-talet ett säte i det Republikanska partiet. Som 
ideologi har den enligt tillgänglig forskning förhindrat genomförandet av en federal 
klimatpolitik i USA och har försvagat Kyotoprotokollet och Parisavtalet.  
 

• I en svensk kontext är den rörelse som motsvarar den amerikanska mycket liten och 
marginaliserad, men försöker att påverka opinionen främst via hemsidor, bloggar och 
sociala medier. Klimatförnekelsen har inte anammats av de traditionella etablerade 
svenska partierna.   
 

• Den trend som tycks finnas bland de europeiska högerpopulistiska och nationalistiska 
partierna är att klimatpolitiken, om den erkänns, inte ska påverka den “vanliga” 
människan. Priset på bensin och diesel blir den direkta frågan som dessa partier söker 
röster med, vilket också är tydligt i Sverige.  
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Del 1. Vad förklarar de stagnerade utsläppen?  
 

1.1 Inledning 
 
Sverige har ett övergripande klimatmål om att nå netto nollutsläpp senast år 2045. Som Klimatpolitiska 
rådet konstaterade i sin årsrapport 2019 har Sverige minskat sina utsläpp med 26 procent sedan 1990, 
med den största minskningen mellan åren 2003 och 2014. Klimatpolitiska rådet konstaterade samtidigt 
att det efter 2014 skett en inbromsning av utsläppsminskningen. 2017 var det tredje året i rad som 
utsläppen minskade med mindre än en procent. Den övergripande slutsatsen som Klimatpolitiska rådet 
drog, var att minskningstakten är för långsam för att nå de klimatpolitiska målen. 
 
Sett i ett mycket långt tidsperspektiv har Sveriges utsläpp av framförallt koldioxid inte minst förändrats 
som en följd av relativprisförändringar på energi. Dessa relativprisförändringar har i sin tur påverkats 
av teknisk utveckling. Ångmaskinen innebar den ökad efterfrågan på stenkol. Förbränningsmotorn och 
innovationer som bilen ledde till en ökad efterfrågan och produktion av petroleumprodukter. Sverige, 
som saknar tillgångar på både kol och olja byggde fram till 1970-talet upp ett högt beroende av 
importerad fossil energi, inte minst olja. Importberoendet var också en viktig anledning till att Sverige 
på 1940-talet började utveckla ett program för kärnkraft. I samband med de stigande oljepriserna på 
1970-talet substituerades i Sverige fossila bränslen med kärnkraft, men också biobränslen vilket 
medförde att utsläppen av koldioxid minskade. Också energibesparingsprogram minskade 
energianvändningen bland svenska hushåll och inom industrin. Därefter har reduktionen av 
koldioxidutsläpp fortsatt.  
 
Svensk massa- och pappersindustri inledde i samband med oljekriserna på 1970-talet ett program för 
utfasning av olja med framförallt interna biobränslen. Mellan 1973 och 2006 uppnådde sektorn en 80 
procentig reduktion av koldioxidutsläppen. Denna minskning möjliggjordes av en rad komplementära 
drivkrafter och förutsättningar. Till förutsättningarna hörde exempelvis redan existerande teknologier 
som att bränna restprodukter från massaframställningen, som svartlut, för el- och värmeenergi, ett över 
tid utvecklat branschsamarbete inom forsknings och utveckling, politiska styrmedel som inkluderade 
subventioner för prototyp och demonstrationsanläggningar, ökad andel av returpapper i 
massaproduktionen vilket drevs av en befarad skogsbrist men som samtidigt krävde mindre 
energiåtgång. Även energiskatter spelade roll.1   
 
Massa och pappersindustrin illustrerar komplexiteten i att analysera historiska processer och 
bakgrundsfaktorer som förklarar utsläppsförändringar, och peka på enskilda tekniker eller styrmedel för 
att förklara en förändring vid en given tidpunkt är svårt, eftersom den är beroende av långsiktiga 
processer. Däremot kan man tydligt se att prisförändringar skapar omvandlingstryck på längre sikt och 
att teknikutvecklingen både drivs av och leder till förändrade relativpriser.  
 
1.2 Territoriella utsläpp 1990–2017  
 
Det första steget i undersökningen är en kvantitativ kartläggning som syftar till att undersöka 
utsläppsförändringar fördelade efter sektor. Den övergripande frågeställningen är varför 
utsläppsminskningarna har stagnerat efter 2014.  
Trots att Klimatpolitiska rådets instruktion har varit att fokusera på den icke-handlande sektorn, 
behandlar kartläggningen samtliga sektorer, alltså även den handlande sektorn. Orsaken är behovet av 
                                                             
1 Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2015); Lindmark, M., Bergquist, A-K, & Andersson, L-F. (2011).  
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en empirisk kontext och referensram för fortsatta analyser. Den handlande sektorn, alltså sektorer som 
är kvotpliktiga i EU-ETS liksom utrikes transporter (bunkers), behandlas dock endast översiktligt. Det 
är viktigt att också uppmärksamma att flyget ingår i den handlande sektorn, medan inrikes transporter 
(exklusive flyg) ingår i den icke-handlande sektorn.  
 
I korthet är följande perioder aktuella för undersökningen: 
 

• 1990–2017: Motsvarande maximalt tillgängliga tidsseriedata 
• 2005–2014: Referensperiod 
• 2014–2017: Motsvarande den period då de totala utsläppen stagnerar  

 
Eftersom den handlande sektorns utsläpp kontrolleras på EU-nivå ligger den egentligen utanför den 
svenska regeringens ansvarsområde. Viktigt är här att notera att en svensk utsläppsminskning i 
normalfallet inte leder till minskade utsläpp inom EU-ETS, eftersom kvoterna köps av någon annan 
aktör (så länge priset för utsläppsrätter är större än noll).2 Utrikes transporter är i stort sett inte 
kontrollerade i något ramverk. Detta motiverar en fördjupad analys av den icke-handlande sektorn.  
Figur 1 visar samtliga territoriella utsläpp exklusive LULUCF i Sverige 1990–2017. Detta ger en 
helhetsbild av utsläppen, vilket alltså även inkluderar de utsläpp som inte kontrolleras av vare sig EU 
eller Sverige, framförallt utsläpp från internationell sjöfart (bunkerbränslen). 
 
Figur 1 Samtliga territoriella utsläpp exklusive LULUCF. Sverige 1990–2017 

 
 
Källa: Naturvårdsverket 
                                                             
2 Från 2019 är det möjligt att annullera utsläppsrätter i systemet, vilket till viss del har utnyttjats av bland annat 
Sverige. Utbudsöverskottet av utsläppsrätter var också stort särskilt efter den ekonomiska krisen 2008/09 vilket 
ledde till låga priser. Ytterligare prisfall skedde under 2011, vilket bland annat avspeglade den långsamma 
återhämtningen efter krisen. Från 2018 till idag har priserna ungefär tredubblats.  
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Av Figur 1 framgår att utrikes transporter stod för de största utsläppsökningarna. Ökningen var så pass 
stor att den förklarar att Sveriges totala utsläpp ökade mellan 2014 och 2017.3 Sektorn ligger dock 
utanför de nationella åtagandena. Tar man bort utrikes transporter ur analysen minskade de i stället de 
totala utsläppen något.4 Minskningstakten har dock varit lägre under de senaste tre åren än under hela 
perioden från 2005. Därmed har en inbromsning skett också i de övriga sektorerna.  
Ser vi enbart till den handlande sektorn ökade utsläppen med 0,6 procent per år under delperioden 2014 
och 2017, medan de minskade med -1,6 procent under perioden 2005–2017. Eftersom den handlande 
sektorn styrs av EU-ETS ska den som tidigare nämnts inte analyseras vidare. Den handlande sektorn är 
däremot intressant att kontrastera mot den icke-handlande sektorn (exklusive flyg) som minskade 
utsläppen under båda delperioderna. Minskningen var 2,1 procent per år under perioden som helhet och 
1,5 procent under delperioden 2014 till 2017. En avtagande minskningstakt kan alltså konstateras. Tabell 
1 nedan visar de olika sektorernas förändring. 
 
1.3 Generella drivkrafter 
 
Frågan är vad som förklarar denna inbromsning. Vi börjar med att se närmare på generella drivkrafter 
som kan ha påverkat sektorn. 
 
Ekonomisk tillväxt. Ekonomisk tillväxt ökar, allt annat lika, utsläppen. Tillväxten räknas som den årliga 
genomsnittliga BNP-tillväxten och var 1,7 procent under perioden 2005 till 2014 och 3,1 procent under 
delperioden 2014 till 2017. Man kan alltså inte utesluta att utvecklingen av utsläppen de senaste åren 
har påverkats av den relativt starka ekonomiska tillväxten. Eftersom mätperioden bara är tre år rör det 
sig troligen om en konjunkturell variation snarare än en förändring av den långsiktiga, underliggande 
tillväxttakten.  
 
Teknisk förändring. En svagare teknisk förändring är vidare en möjlig förklaring bakom den avtagande 
utsläppsminskningen. Historiska erfarenheter visar dock att teknisk förändring är en relativt långsiktig 
process, där spridningen av nya teknologier ofta tar flera årtionden för att slå igenom.5 Vi bedömer 
därför inte att teknisk förändring är en sannolik förklaring bakom den lägre minskningstakten under den 
korta perioden från 2014 till 2017. Här kan man också använda sig av en grov teknisk indikator, 
nämligen förändringen i BNP:s koldioxidproduktivitet (BNP/CO2) där utsläppen är den icke-handlande 
sektorns koldioxidutsläpp. Koldioxidproduktiviteten ökade med 4,0 procent per år under perioden 2005 
till 2014 och med 4,6 procent under perioden efter 2014. Teknik i bred mening har alltså bromsat 
utsläppsökningen.    
 
Befolkning. Befolkningsökningen är inräknad i BNP-tillväxten. Det kan ändå vara värt att konstatera att 
befolkningsökningen var 0,83 procent under perioden som helhet och 1,14 procent under de senaste tre 
åren. Därmed kan befolkningstillväxten ha bidragit till ökade utsläpp. 
 
Bränslepriser. Bränslepriserna, mätt som det reala priset vid pump för bensin 95-oktan, ökade med i 
snitt 1,2 procent per år under perioden 2005 till 2017. Under åren 2014 till 2017 sjönk istället priserna 

                                                             
3 Ökningen var i snitt 0,6 procent per år 2014–2017 medan de minskade med 1,4 procent per år under perioden 
2005-2014. 
4 Minskningen var i genomsnitt 0,7 procent per år under 2014–2017 och 1,4 procent under perioden från 2005 
till 2017.  
5 Schön, L. (2016). 
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med i snitt 1,4 procent (se även Figur 9). Det är därför möjligt att bränslepriserna bidrog till ökade 
utsläpp.  
 
Slutsatsen är att det inte kan uteslutas att de senaste tre årens stagnation kan ha påverkats av 
konjunkturella faktorer.  
 
1.4 Utvecklingen inom den icke-handlande sektorn  
 
I nästa steg av analysen ökar vi upplösningen genom att se närmare på de olika delsektorerna inom den 
icke-handlande sektorn. Tabell 1 ger en översikt av de genomsnittliga årliga förändringarna under 
delperioderna. 
 
Tabell 1 Årlig genomsnittlig procentuell förändring i den icke-handlande sektorn efter 
delsektor 

Icke-handlande sektor 
  

Årlig 
förändring 
2014–2017 

Årlig 
förändring 
2005–2014 

Inrikes transporter exkl. CO2 flyg -2,4% -1,8% 
Jordbruk 0,9% -0,1% 
Arbetsmaskiner -1,1% -0,7% 
Bostäder och lokaler -5,2% -11,3% 
Avfall -5,7% -6,3% 
Produktanvändning -0,4% -0,3% 
Industri samt el och fjärrvärme 0,9% -5,1% 
TOTALT -1,5% -2,1% 

 
Tabell 1 visar att minskningarna i inrikes transporter var något lägre under perioden 2005 till 2014 än 
under perioden 2014 till 2017. Det är alltså inte transporterna som förklarar den generella inbromsningen 
i förändringstakten. Jordbruket gick dock från nära nog konstanta utsläpp mellan 2005 och 2014 till 
ökade utsläpp 2014 till 2017. Sektorn har med andra ord bidragit till långsammare utsläppsminskningar. 
Minskningarna från arbetsmaskiner var något större under perioden 2014 till 2017 än under perioden 
2005 till 2014. Inte heller utsläppen från arbetsmaskiner kan förklara den långsammare 
minskningstakten från den icke-handlande sektorn efter 2014.  
 
Däremot ser vi att utsläpp från bostäder och lokaler upplevde en halverad minskningstakt efter 2014. 
Detta bidrog till generellt avtagande utsläppsminskningar. Även utsläppen från avfall visar en avtagande 
minskningstakt, vilket hade en liknade men svagare effekt på inbromsningen.  
 
Förändringarna av utsläpp från produktanvändning var marginella och hade i stort inte någon inverkan 
på den totala utsläppskurvan. Utsläpp från industri, el och fjärrvärme gick dock från en relativt kraftig 
minskningstakt 2005 till 2014, till svagt ökande utsläpp 2014 till 2017.  
Slutsatsen är att de direkta förklaringarna till inbromsningen i den icke-handlande sektorn 2014 till 2017 
främst står att finna i jordbruket, bostäder och lokaler samt i den icke-handlande delen av industri, el 
och fjärrvärme.  
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1.5 Sektorernas bidrag till utsläppsförändringarna och inbromsande 
struktureffekter  

 
Notera att när sektorer har en lägre minskningstakt än genomsnittet (som till exempel jordbruket) ökar 
de också sina andelar av de totala utsläppen över tid. Sektorer med relativt sett höga minskningstakter, 
minskar sina andelar av de totala utsläppen.  
För att ytterligare förstå inbromsningen måste man ta hänsyn till sektorernas andelar av de totala 
utsläppen. Detta beror på att en kraftig procentuell minskning i en andelsmässigt liten sektor kan visa 
sig ha en blygsam effekt på totalen.  
 
Tabell 2 visar sektorernas utsläppsandelar åren 2005 och 2014. 
 
Tabell 2 Utsläppsandelar inom den icke-handlande sektorn 2005 och 2014 

Sektor 
  

Andel 
2014  

Andel 
2005  

Inrikes transporter exkl CO2 flyg 50,8% 48,5% 
Jordbruk 20,6% 16,8% 
Arbetsmaskiner 10,2% 8,9% 
Bostäder och lokaler 3,4% 8,0% 
Avfall 4,4% 6,4% 
Produktanvändning 5,0% 4,2% 
Industri samt el och fjärrvärme 5,6% 7,2% 
TOTALT 100,0% 100,0% 

 
Av Tabell 2 framgår att bostäder, lokaler och avfall men även industrin minskade sina utsläppsandelar. 
Det beror på att dessa sektorer hade de största utsläppsminskningarna över perioden 2005 till 2014. Om 
de procentuella minskningarna i de olika sektorerna hade varit exakt desamma under perioden 2014 till 
2017, som de var 2005 till 2014 hade effekten blivit att den totala utsläppsminskningstakten hade 
minskat. Efter tillräckligt lång tid hade utsläppen nästan helt kommit att domineras av sektorer med låga 
eller inga utsläppsminskningar.  
 
I Tabell 3 visas sektorerna bidrag till minskningen under delperioderna.6 Även sektorernas relativa 
bidrag till minskningen under delperioden visas i tabellen. 
 

                                                             
6 Den procentuella förändringen är viktad med sektorns utsläppsandel i startåret: Bidrag = andel av utsläppen * 
utsläppsförändring i procent. Andel av minskningen är sektorns bidrag i förhållande till den totala procentuella 
minskningen under perioden. 
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Tabell 3 De icke-handlande sektorernas bidrag till utsläppsminskningarna 2014–2017 
samt 2005–1017. 

Sektor 
 
 
  

Bidrag till 
minskningen 
2014–17 
  

Bidrag till 
minskningen 
2005–14 
  

Andel av 
minskningen 
2014–17 
  

Andel av 
minskningen 
2005–14 
  

Inrikes transporter exkl. CO2 flyg -3,6% -7,3% 81% 39% 
Jordbruk 0,6% -0,2% -13% 1% 
Arbetsmaskiner -0,3% -0,6% 8% 3% 
Bostäder och lokaler -0,5% -5,3% 11% 28% 
Avfall -0,7% -2,8% 16% 15% 
Produktanvändning -0,1% -0,1% 1% 1% 
Industri, el och fjärrvärme 0,2% -2,7% -4% 14% 
TOTALT -4,4% -19,0% 100% 100% 

 
Vi kan nu göra en kontrafaktisk beräkning och fråga oss hur den totala minskningen av utsläppen hade 
förändrats om sektorsandelarna 2014 var de samma som sektorsandelarna 2005. Detta ger ett mått på 
sammansättningsförändringarnas betydelse för den totala utvecklingen, alltså en form av 
strukturförändringseffekt. Svaret är att utsläppsminskningen hade varit 5,1 procent istället för 4,4 
procent. Hade minskningen varit 5,1 procent, hade de totala utsläppen varit 32,17 Mton istället för de 
faktiska 32, 4. En marginell skillnad kan tyckas, men det ger en genomsnittlig procentuell förändring på 
-1,8 procent istället för den faktiska -1,5 procent. Sammansättningsförändringar kan alltså förklara 0,3 
procentenheter av den förändrade minskningstakten mellan perioderna. Det innebär att den lägre 
minskningstakt inom delsektorer som uppvärmning av bostäder och lokaler förklarar återstående 0,3 
procentenheter.  
 
Effekten av att kraftigt minskande sektorer får en allt mindre betydelse för de totala utsläppen illustreras 
även grafiskt i Figur 2. Här har sektorerna grupperats efter hur stora utsläppsminskningarna varit under 
perioden 1990 till 2017. 
 
Slutsatsen är att inrikes transporter gradvis blivit mer och mer styrande för de totala 
utsläppsminskningarna i den icke-handlande sektorn, samt av att jordbruket och arbetsmaskinerna i ökad 
utsträckning bromsar den totala minskningstakten i den icke-handlande sektorn. 
Sammansättningsförändringarna är i kombination med en avtagande minskningstakt i uppvärmning av 
lokaler och bostäder samt utsläpp från deponier den omedelbara förklaringen till att de totala 
utsläppsminskningarna avtagit.   
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Figur 2 Utsläpp i den icke-handlande sektorn efter sektorer med kraftigt minskande, 
oförändrade samt svagt minskande utsläpp. Sverige 1990–2017 

 
Källa: Naturvårdsverket 
 
1.5.1 De framgångsrika sektorerna 
 
Utvecklingen inom två av de mest framgångsrika sektorerna, uppvärmning av bostäder, lokaler och 
avfall bygger bland annat på Sveriges välutvecklade fjärrvärmesystem, en utveckling som började redan 
under slutet av 1940-talet.7 Bakgrundsfaktorer till att systemen började byggas var en kombination av 
hög efterfrågan på värme under de kalla vintermånaderna och en geografiskt spridd tillverkningsindustri 
som producerade betydande mängder överskottsvärme.8 Efterkrigstidens starka urbanisering, inklusive 
det så kallade miljonprogrammet under 1960-talet som inte minst innebar ett kraftigt bostadsbyggande 
utanför stadskärnorna skapade förutsättningar att redan på planeringsstadiet projektera fjärrvärmenät. 
Under 1960-talet var värmeanläggningarna dock i regel oljeeldade. Även massaindustrins 
oljeförbrukning var betydande under 1950- och 1960-talen.  
 
Expansionen av fjärrvärmen har därefter varit stark. År 1970 levererade fjärrvärme cirka 10 TWH och 
1980 mer än 25 TWH och idag cirka 45 TWH. Subventioner, skatteincitament och andra policyverktyg 
bidrog till spridningen av fjärrvärmen. Värmeanläggningarna erbjöd i viss mån mindre miljöskadlig 
energi jämfört med centralvärme och uppvärmning av enskilda hus, som utnyttjade olja. I korthet 
tillhandahöll fjärrvärme en energiinfrastruktur som under 1980- och 1990-talen gjorde det möjligt att 
minska de direkta utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler. Processen fortsatte under 2000- 
och 2010-talet. 

                                                             
7 Summerton, J. (1992); Grönkvist, S & Sandberg, P. (2006). 
8 Kaiserfeld, T. (2005). 
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 Avfallsfrågan går i sin moderna tappning tillbaka till åtminstone 1950-talet, då det stod klart att 
kombinationen av urbanisering, ökade konsumtionsnivåer och den ökade användningen av icke 
återvinningsbara förpackningar skulle leda till en avsevärd ökning av avfallet under de kommande 
decennierna.9 År 1970 generade Sverige bland de största mängderna hushållsavfall per capita i Europa.10  
 
I början av 1970-talet påpekade Statens Planverk att soptipparna skulle kunna innebära framtida 
problem, bland annat genom att försvåra lokaliseringen av nya bostadsområden. Förslag på ökad 
förbränning av hushållsavfall sågs som en möjlig lösning. Det var dock först när industrin utvecklat 
tillräckligt bra reningsteknik som storskalig sopförbränning kunde realiseras. Förbränning av avfall 
bidrog också till att minska oljeimporten, vilket var viktigt ur både näringslivets och 
finansdepartementets perspektiv. Att expansionen av fjärrvärmeanläggningar tog fart i Sverige under 
1970-talet var en del i den svenska energipolitiken för att minska det svenska oljeberoendet för 
bostadsuppvärmning. Nyckeln var att substituera olja med biobränslen, men också att skapa 
värmeenergi genom sopförbränning. Den första omfattande lagstiftningen om återvinning kom 1975, 
och ytterligare ett centralt steg var deponiförbudet som kom 2001.11 
 
Både fjärrvärmen och deponiförbudet kom bland annat att leda till att utsläpp flyttades från den icke-
handlande till den handlande sektorn. Figur 3 visar utsläppen från avfallsdeponier och från förbränning 
av avfall i den från 2005 handlande sektorn. Figuren ger en fingervisning om den här typen av 
överföringseffekt, även om den inte är heltäckande. I avfallsanläggningarna förbränns givetvis också till 
exempel plastavfall som inte hade gett upphov till växthusgasutsläpp om de hade lagts på deponi. Inom 
industrisektorn har också en överflyttning skett från icke-handlande sektor till handlande sektor 
beroende på anläggningar som blivit kvotpliktiga efter 2005.  
 

                                                             
9 Af Trolle, U. (1975), 32. 
10 Prop. 1975:32. “Återvinning och Omhändertagande av Avfall”.   
11 Lindhqvist, T. (2002). 
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Figur 3 Utsläpp från avfallsdeponier samt från förbränning av avfall i 
förbränningsanläggningar 

 
 
Minskningen av koldioxidutsläppen från uppvärmning av bostäder, lokaler och avfall förklaras alltså av 
en längre historisk process där ekonomiska faktorer, främst stigande oljepriser, samverkade med både 
miljö-, ekonomi-, och energipolitiskt motiverade styrmedel.12 Det var såldes inte en stor teknisk 
landvinning som förklarar de minskade utsläppen från bostäder, lokaler och avfall, utan snarare en 
systeminnovationsprocess där ett flertal olika aktörer varit inblandade. Man kan spekulera om de 
historiskt sett stora minskningarna idag har lett till en situation där ytterligare åtgärder är kostsamma att 
genomföra både ekonomiskt och politiskt sett.  
 

1.5.2 Sektor med moderat minskade utsläpp: inrikes transporter  
 
Inom den icke-handlande sektorn är inrikes transporter, exklusive flyg och sjöfart, den största 
delsektorn. År 2017 stod inrikes transporter för 49 procent av den icke-handlande sektorns totala utsläpp. 
Som visades i Tabell 3, bidrog inrikes transporter till 3,6 procent av de totalt 4 procent 
utsläppsminskningar som åstadkoms inom den icke-handlande sektorn 2014–2017.  
 
Klimatpolitiska rådet utförde i sin förra årsrapport (2019) en fördjupad analys av utsläppsutvecklingen 
inom transportsektorn. Man redovisade att utsläppen hade minskat med 19 procent mellan 2010 och 
2017 och drog slutsatsen att minskningen berott på energieffektivisering och inblandning av biobränsle. 

                                                             
12 Lindmark, M. (2019). 
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Underliggande faktorer bakom utsläppsförändringarna identifierades som trafikmängd, 
transportsystemets effektivitet och utsläppsintensitet. Trafikmängden identifierades som den 
huvudsakliga drivkraften både på kort och lång sikt. Klimatpolitiska redovisade också att den svenska 
fordonsflottan blivit gradvis effektivare över tid, men att 2017 var det förta året sedan början av 2000-
talet som utvecklingen gått åt fel håll.13  
 
Vi har inte sett någon anledning till att fördjupa oss vidare i de frågor om inrikes transportsektorn som 
blev kartlagda och analyserade i förra årets rapport. Vi noterar också ESO-rapporten Klimatmål på 
villovägar? som publicerades under 2019.14 Däremot finns det möjligheter att diskutera drivkrafter 
bakom den historiska utvecklingen utifrån ett något kompletterande perspektiv.  
Som också Klimatpolitiska rådet konstaterade i sin förra rapport är elbilsförsäljningen ännu för liten för 
att ge utslag på fördelningen mellan användningen av olika energislag i transportsektorn även om 
försäljningen av laddbara bilar ökar snabbt. Av de nästan 4,9 miljoner personbilarna var i trafik 2018 
var 92 procent rena bensin- eller dieselbilar. Vad gäller de senaste siffrorna för 2019 fanns det i oktober 
2019 strax över 4,9 miljoner registrerade personbilar, vilket var en ökning sedan 2018. 75 procent av de 
nyregistrerade personbilarna till och med oktober 2019 var bensin eller dieselbilar.15 
Energianvändningen i transportsektorn domineras alltså fortfarande av fossila bränslen. 
 
Ur ett ekonomiskhistoriskt perspektiv har tidigare omfattande skiften i ekonomin drivits av ett 
omvandlingstryck som uppstår i flera dimensioner.16 Omvandlingstrycket skapas inte minst på grund av 
förändrad marknadsefterfrågan där prisförändringar utgör en central komponent. Ett strukturellt 
omvandlingstryck som drabbar hela fordonsindustrin liksom konsumenters val är ett ökat oljepris, något 
som diskuteras mer fördjupande i avsnitt 1.9.  
 
Sverige har historiskt haft en flotta av personbilar med hög koldioxidintensitet i jämförelse med snittet 
inom EU. Som illustreras i Figur 4 hade Sverige den högsta genomsnittliga utsläppen av koldioxid från 
nyregistrerade bilar av alla EU-länder 2001, ända fram till 2009, då Bulgarien och senare Litauen 
passerade Sverige. År 2017 var det endast Bulgarien, Polen, Litauen, Bulgarien och Luxemburg som 
hade högre genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade bilar än Sverige.  
 
 

                                                             
13 Klimatpolitiska rådet (2019) s 27. 
14 Kågeson, P. (2019).  
15 Trafikanalys (2019). Månadsstatistik. 
16 Dahmén, E. (1988).  
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Figur 4 Genomsnittliga utsläpp av CO2 (gCO2/km) från nyregistrerade personbilar 
inom EU  2001–2017 

 
Källa: European Environment Agency (2018) Monitoring CO2 emissions from new passanger cars and vans in 
2017. EEA Report, No 15/2018. 
 
Som framgår i Figur 4, har de nyregistrerade personbilarnas genomsnittliga utsläpp konvergerat inom 
EU samtidigt som de genomsnittliga koldioxidutsläppen minskat. Sverige, som låg på EU:s högsta nivå 
2001 har kunnat skörda tämligen lågt hängande frukter genom att följa trenden mot allt effektivare 
bilmotorer. Sveriges nyregistrerade personbilar tillhörde dock 2017 de mest utsläppsintensiva i EU. 
Effektiviseringstrenden har också planat ut sedan början 2010-talet. De länder som haft en utveckling 
mot de lägsta utsläppsnivåerna är Portugal och Nederländerna. Utan en djupare komparation mellan 
länder är det dock inte möjligt att avgöra i vilken grad detta beror på skillnader i nationella styrmedel 
eller andra faktorer. 
 
En central orsak till att Sveriges relativt höga genomsnittliga utsläpp av koldioxid från nyregistrerade 
bilar är att svenska bilkonsumenter efterfrågar relativt stora bilar, vilket adderar vikt och därmed högre 
bränsleförbrukning. Figur 5 illustrerar den genomsnittliga vikten på nya passagerarbilar i 
Nederländerna, som har låga genomsnittliga koldioxiddioxidutsläpp och Sverige under perioden 2001 
till 2017 som ett exempel. Som framgår i figuren har Sverige över hela perioden legat på en högre nivå 
än Nederländerna. I Sverige har dessutom de nyregistrerade personbilarnas genomsnittliga fordonsvikt 
ökat.  
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Figur 5 Genomsnittlig fordonsvikt (kg) på nya personbilar i Nederländerna och Sverige 
2001-2017. 

    
Källa: European Environment Agency (2018) Monitoring CO2 emissions from new passanger cars and 
vans in 2017. EEA Report, No 15/2018. 
 
Det finns enligt vår kännedom ingen forskning som förklarar orsakerna bakom den tunga flottan av 
personbilar i Sverige. En av de orsaker som diskuterats har varit SAABs men framförallt Volvos 
historiska roll för utvecklingen av den svenska bilmarknaden och svenska konsumenters preferenser för 
stora, tillförlitliga och säkra personbilar anpassade för det svenska klimatet. Volvos utveckling av 
bilmodeller har in sin tur påverkats starkt sedan mitten av det förra seklet av den amerikanska 
bilmarknaden, som under hela Volvos historia varit den enskilda största exportmarknaden fram till 2014 
då den ersattes av Kina.17 Analyser av personbilsflottans utveckling i Sverige har inte problematiserats 
utifrån bilindustrins utveckling och samspelet mellan konsumentpreferenser. Hade Sverige haft samma 
viktutveckling på sålda personbilar som Nederländerna eller Portugal, hade utsläppen, allt annat lika, 
sannolikt minskat mer. Den här typen av frågeställningar förtjänar mer uppmärksamhet för att utreda 
effekter av eventuella styrmedel men också betydelsen av mer kulturella faktorer.  
 

                                                             
17 Bergquist, A-K. & Näsman, M. (2019). 
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1.6 Sektorer med obefintliga utsläppsminskningar  
 

1.6.1 Produktanvändning m.m.  
 
För att förklara utplaningen av utsläppsminskningar är det också nödvändigt att se närmare på de 
sektorer som inte minskat sina utsläpp. Utsläppen från produktanvändning har exempelvis ökat sedan 
1990. Denna ökning har inte minst varit en konsekvens av lagstiftningen från 1988, då regeringen i linje 
med Motrealprotokollet från 1987 antog en plan för att i det närmaste helt avveckla freon i Sverige till 
1995.18 De ersättningsgaser som togs fram, så kallade F-gaser, var tyvärr mycket starka växthusgaser.  
Av de totala utsläppen från produktanvändning står F-gaserna för omkring 65 procent. Nya regelverk 
har dock nyligen introducerats gällande användning av så kallade F-gaser i stationär kyl-, 
luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning.19 Det är alltså rimligt att tro att dessa utsläpp kommer 
att minska i takt med att F-gasen fasas ut. Sverige anses idag ligga långt framme på flera områden inom 
kyl- och värmepumpande tekniker, bland annat tack vare den forskning som har bedrivits genom 
Energimyndighetens forskningsprogram Effsys Expand, vilket i sin tur är en fortsättning på de tidigare 
projekten ”Alternativa köldmedier”, ”Klimat 21”, ”eff-Sys”, ”Effsys2” och ”EFFSYS+” vilka 
sammantaget löpt sedan 1994.20  En tolkning som dock inte kan verifieras i denna rapport är att 
forskningsprogrammen bidragit till att de nya regleringarna har varit möjliga att anta. 
Utsläpp från produktanvändning har i hög utsträckning styrts av politiska beslut av ”command-and-
control” karaktär. Sektorn kan i framtiden visa sig vara ett område där statligt finansierad forskning 
bidragit till att nya regelverk kan införas. 
 
1.6.2 Jordbruket  
 
Metan och lustgas från djurhållning och växtodling utgör idag den största delen av jordbrukets 
växthusgasutsläpp, men är svåra att påverka i någon större omfattning om inte jordbruksproduktionen 
minskar.21 Högre avkastning och effektivare användning av insatsvaror minskar utsläppen per 
producerad enhet. Även förändrade matvanor kan leda till minskade växthusgasutsläpp, eftersom olika 
livsmedel har mycket olika klimatpåverkan. 
Jordbruksverket rapporterade 2012 att utsläppen har kontinuerligt minskat i Sverige sedan mitten av 
1990-talet och förklarade att detta främst berodde på att antalet nötkreatur hade minskat. Samtidigt har 
konsumtionen av nötkött ökat, vilket innebar att en ökad nettoimport hade flyttat utsläppen till andra 
länder.22 Efter 2012 har dock utsläppen ökat något. Även detta beror enligt Jorbruksverket på att antalet 
nötkreatur ökat något. Utsläppen från jordbruksmark minskade också något från 1990 till mitten av 
2000-talet på grund av minskad användning av kvävegödsel. Att utsläppen ökat något från cirka 2005 
menar Jordbruksverket kan ha berott på högre livsmedelspriser i världen och borttagande av skatten på 
mineralgödsel. År 2010 togs skatterna på mineralgödsel bort. De hade gällt sedan 1995 och hade en 
föregångare i gödselskatten som motsvarade cirka 20 procent av priset på mineralgödsel.23 

                                                             
18 Lundgren, L.J. (2013), 302. 
19 EU:s förordning 517/2014 samt Svenska F-gasförordningen: Förordning (2016:1128) om fluorerade 
växthusgaser 
20 Energimyndigheten DNR 2010–002533, Programbeskrivning för programmet Effektiva Kyl- och 
Värmepumpsystem samt Kyl- och Värmelager EFFSYS EXPAND 
21 Jordbruksverket, Ett Klimatvänligt jordbruk 2050, Rapport 2012: 35. Se även Azar, C., Bryngelsson, D. 
Johansson, D., Sterner, E. & Wirsenius, S. (2016).. 2012:35 
22 Jordbruksverket, (2012), s 4. 
23 SOU 2003:9. 
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De politiska styrmedel som påverkar jordbruket är komplexa och beror både på svensk lagstiftning och 
på EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP). Mellan 2007 och 2013 omfattade exempelvis 
landsbygdsprogrammet flera åtgärder syftande till att direkt eller indirekt att minska klimatpåverkan. 
Information, men även rådgivning samt miljöersättningar för bland annat minskat kväveläckage och 
skötsel av våtmarker sågs som åtgärder syftande till att minska kväveläckaget till vatten från användning 
av mineral- och stallgödsel. 
 
Jordbruksverket påpekade också att den minskning av kväveläckage som dessa åtgärder skulle ge 
upphov till förväntades minska lustgasavgången från marken. Ser vi till utvecklingen från 2014 och 
framåt verkar dock inte dessa åtgärder ha haft någon uppenbar effekt.  
Inte heller utsläppen från stallgödsel har minskat trendmässigt. Stöden för rötning till biogas borde ha 
minskat utsläppen av metan från stallgödselhantering. Detta verkar dock inte heller ha skett i nämnvärd 
utsträckning.24 För närvarande är landsbygdsprogrammet 2014–2020 styrande, med liknande inriktning 
som det tidigare programmet.  
 
Sett i ett längre historiskt perspektiv var den svenska kreatursstocken som störst långt innan den 
klimatpolitikens genombrott. En skattning av utsläppen från kreaturs matsmältning visas i Figur 6.  
 
 
Figur 6 Utsläpp från kreaturs matsmältning 1866–2017 

 
 
Källa: Serien baseras på: Kindbom, K., Sjöberg, K., Lövblad, G. (1993) och efter år 1990, Naturvårdsverket 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-
upptag/?visuallyDisabledSeries=5a9db0e8eda3b2d9 .    
Av Figur 6 framgår att utsläppen var som störst i slutet av 1930-talet. Figuren visar också att de absoluta 
minskningarna blev lägre under 1970-talet. Utvecklingen avspeglar i första hand långsiktiga effekter av 
internationell handel och en krympande jordbrukssektor. 

                                                             
24 Ibid., s 8. 
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Gällande påverkande faktorer under perioden 2005 till 2017 rymmer sektorn flera exempel på politiska 
åtgärder som dock inte verkar ha haft någon mätbar effekt på sektorns totala utsläpp. Vi kan därför också 
sluta oss till att det inte skett någon teknisk förändring i sektorn som påverkat utsläppen totalt. Utsläppen 
styrs nära nog helt av efterfrågan på svenska lantbruksprodukter.   
 
1.6.3 Arbetsmaskiner  
 
Arbetsfordon fokuserades 2007 i en rapport från Naturvårdsverket. Här gick man bland annat igenom 
olika styrmedel och hävdade att val av styrmedel bland annat berodde på ägare av arbetsmaskinerna, 
maskinernas ålder samt sektorstillhörighet. Bland annat konstaterades det då att jordbruket är den sektor 
med lägst omsättning av maskinparken vilket tyder på att åtgärder inriktade på nya maskiner kommer 
ha liten effekt på utsläppen. I mitten av 2000-talet diskuterades även olika former av biodrivmedel, 
såsom syntetisk diesel, metanol- respektive etanolbränslena MTBE och ETBE. Energieffektiviteten för 
dieselmotorer förbättrades successivt från 1950-talet och fram till cirka 1990 genom införandet av ny 
motorteknik. Energieffektiviteten hade dock inte förbättrats nämnvärt mellan början av 1990-talet fram 
till 2006, vilket Naturvårdsverket förklarade med att fokus sedan början av 1990-talet hade legat på att 
utveckla teknik för att reducera emissionerna i syfte att möta skärpta avgaskrav. Sedan 1999 har det 
inom EU funnits gemensamma utsläppskrav för dieseldrivna arbetsmaskiner.   
 
De reglerade emissionerna var kolmonoxid (CO), kolväten (HC), kväveoxider (NOx) samt partiklar 
(PM). Eftersom inga särskilda krav fanns på CO2 räknade man inte heller med några reduktioner av 
utsläppen i dåtida framtidsscenarios. En viss reduktion av utsläppen har skett i sektorn efter 2014, 
samtidigt som de ökade i den förgående perioden. Minskningarna är dock små och sektorns andel av de 
totala utsläppen har ökat. 
 
1.7 Trendmässiga (strukturella) eller konjunkturella förändringar?  
 
För att inte övertolka förändringar under korta tidsperioder (som 2014–2017) bör man försöka separera 
långsiktiga, strukturella förlopp från kortsiktiga, konjunkturella effekter. Ser man till 
ekonomiskhistoriska förändringsförlopp kännetecknas de i regel av att de är långsiktiga, där varje nytt 
förändringssteg i hög utsträckning utgörs av en relativt liten förändring från föregående år. Hur långa 
de strukturellt homogena perioderna är har varit föremål för en relativt omfattande diskussion. En vanlig 
uppfattning är dock att det inte är ovanligt att perioder runt 20 till 25 år kan vara homogena, såtillvida 
att den ekonomiska förändringen fortgår på ett relativt likartat sätt. Exempel är efterkrigstiden (cirka 
1948 till 1972) med en relativt jämn och hög tillväxttakt. Man brukar i sammanhanget tala om den 
underliggande tillväxttakten.  
Samtidigt som den underliggande tillväxten kan vara relativt jämn upplever också ekonomin 
fluktuationer med cykliska egenskaper. Konjunkturcykeln har historiskt haft en period runt sju till nio 
år. Den i undersökningen aktuella perioden kännetecknas av ett kraftigt fall i konjunkturen under 
framförallt 2009. Direkt utlösande var den amerikanska bolånekrisen och den europeiska eurokrisen. 
Därefter följde en historiskt mycket långsam återhämning i stil med den amerikanska utvecklingen under 
depressionen på 1930-talet. Även produktivitetstillväxten var under flera år efter krisen 2009 historiskt 
låg. Den svenska ekonomin upplevde en påtaglig konjunkturuppgång från omkring 2014.  
Som tidigare noterats i rapporten var tillväxten mellan 2014 och 2017 nästan dubbelt så hög som under 
perioden 2005 till 2014. Den minskade takten i utsläppsminskningarna kan därför ha påverkats av 
konjunkturcykeln. Tre år utgör normalt sett inte ens en halv konjunkturcykel.  
Här är det viktigt att inte förväxla ett konjunkturellt fenomen med en långsiktig trend. Detta beror på att 
det framåtblickande perspektivet är mycket längre och i ett första steg sträcker sig ända fram till 2035. 
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En process som sträcker sig över 17 år kommer i huvudsak att påverkas av de trendmässiga 
förändringarna och inte av kortsiktiga fluktuationer.  
Idealt skulle analysen ha tagit hänsyn till den ekonomiska aktiviteten i de olika sektorerna för att justera 
för konjunkturella effekter. Utsläppsstatistiken är dock inte grupperad efter ekonomisk sektor, samtidigt 
som SCB:s miljöräkenskaper inte är grupperad efter handlande och icke-handlande sektor. Man måste 
därför söka en alternativ ansats på grund av uppdelningen av handlande och icke-handlande sektor.  
 
Det i vår mening bästa sättet att hantera problemet med dålig matchning i den ekonomiskt orienterade 
statistiken och utsläppsstatistiken är att rent statistiskt göra en uppdelning av utsläppsserierna i 
trendmässiga och konjunkturella komponenter. Därefter beräknas förändringstakterna på trenden istället 
för på rådata (det senare gjordes i Tabell 1). Man har då åstadkommit en justering för de konjunkturella 
effekterna. Givet att perioden 2014 till 2017 var en högkonjunktur är det förväntade resultatet större 
minskningar när förändringarna beräknas på trenden. Resultatet visar att minskningen i snitt ökar från 
1,5 till 1,8 procent. Lägger man på struktureffekten innebär det att det inte kan uteslutas att 
inbromsningen beror på konjunkturella effekter samt att utsläppskurvan påverkas mer och mer av 
sektorer med svaga eller obefintliga minskningar.  
 
Figur 7 visar den trendmässiga utvecklingen för alla sektorer utom inrikes transporter. 
 
 
Figur 7 Utsläppstrender för den icke-handlande sektorn utom inrikes transporter 2005-
2017  

 
 
Anm. Trenderna innebär att originalserierna är justerade för konjunkturella effekter (se Appendix 1) 
 
Av Figur 7 framgår också att minskningstakten för industri samt avfall har avtagit trendmässigt. Detta 
kan, som tidigare påpekats, vara resultatet av att kostnaderna för ytterligare minskningar har ökat på 
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marginalen. Som också påpekats är dock utsläppsandelarna i dessa framgångsrika sektorer så pass små 
att de inte påverkar totalen mer än marginellt. Det är dock ytterligare en faktor som kan förklara 
utplaningen. Figur 8 visar motsvarande trend för inrikes transporter. 
  
Figur 8 Utsläppstrend för inrikes transporter (exklusive flyg och sjöfart) 2005-2017 

 
 
 
Att de trender som visas i figurerna 7 och 8 är relativt stabila tyder på att omvandlingstrycket, alltså 
effekten av politiska åtgärder, direkta och indirekta ekonomiska drivkrafter (priser, ny teknologi, 
attitydförändringar) som förändrat efterfrågan på växthusgasgenererande transporter har varit gradvis. 
Detta gör det också svårt att isolera effekterna av enskilda politiska åtgärder. 
 
1.8 Varför sker det en utplaning i vissa sektorer men inte i andra?  
 
Den olikartade utplaningen kan bero på flera olika faktorer. För det första är det troligt att den så kallade 
marginalkostnadskurvan för utsläppsminskningar (MAC – Marginal Abatement Cost) har olika 
utseende i olika sektorer. Det är inte otroligt att MAC stiger snabbt i jordbruket eftersom utsläppen enligt 
Jordbruksverket är nära kopplade till produktionen. Troligen har MAC ett mer utdraget utseende i till 
exempel bostadsuppvärmningen. För det andra är det troligt att omvandlingstrycket har varit olika starkt 
i olika sektorer. Det beror dels på att ett stort antal olikartade styrmedel används i sektorerna. Detta gör 
att effekterna är svåra att utvärdera. 
Omvandlingstrycket kan också bero på att rent ekonomiska faktorer som styr efterfrågan, främst den så 
kallade efterfråge- och inkomstelasticiteten, vilken skiljer sig åt mellan olika produkter. 
Livsmedelsefterfrågan har exempelvis en låg inkomstelasticitet, medan efterfrågan för bilar har en hög 
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inkomstelasticitet.25 Jordbruket har därför inte bara upplevt en relativ stagnation under perioden, utan 
också halverat animalieproduktionen (och möjligen utsläppen orsakade av kreatur) sedan 1930-talet. 
På längre sikt kan elasticiteten dessutom förändras. Roger Fouquet har visat att inkomst- och 
priselasticiteteterna för efterfrågan på persontransporter i Storbritannien var mycket stora (3,1 respektive 
-1,5) i mitten av 1800-talet, men att de sedan dess har minskat.26 Under 2010 uppskattades långsiktiga 
inkomster och priselasticitet för den sammanlagda efterfrågan på landtransporter till 0,8 och -0,6. Dessa 
trender antyder att framtida elasticiteter relaterade till efterfrågan på transporter i utvecklade ekonomier 
troligen bara kan förväntas att minska mycket gradvis.  
 
På längre sikt kan teknisk utveckling innebära att MAC-kurvan förändras. Ett exempel är troligen att 
forskning kring alternativ till klimatpåverkande F-gaser har lett till billigare substitut för dels F-gaserna 
och ytterst, de ozonförstörande freonerna. Utvecklingen har i sin tur sannolikt medfört att regelverken 
nyligen har kunnat skärpas. Relationen mellan ett visst omvandlingstryck, inklusive 
forskningssatsningar, och en förskjutning av MAC-kurvan inom en sektor får dock antas vara oklar.  
Om omvandlingstrycket är konstant i en sektor och utsläppen minskar, allt annat lika, kan man anta att 
utsläppsminskningen drivs av teknisk utveckling. Ser vi till historiska erfarenheter av ekonomisk tillväxt 
är tillväxten i regel långsammare i länder med höga inkomstnivåer. Det beror på att det är dyrare att 
utveckla ny teknik än vad det är att börja använda befintlig teknik. I den mån Sverige är teknikledande 
på klimatområdet är det hypotetiskt möjligt att minskningstakten är lägre än i andra länder. Att så kan 
vara fallet visas av studier av koldioxidkonvergens (att CO2/BNP i olika länder närmar sig varandra över 
tid).27 
 
1.9 Komponenter bakom omvandlingstryckets utveckling: exemplet bensin  
 
Till de komponenter som är relativt lätta att undersöka empiriskt hör priser för drivmedel och inkomster, 
medan mer svårfångade komponenter utgörs av klimatpolitiska styrmedel, förändrade institutionella 
förhållanden i andra avseenden än klimatpolitiska, men som har oavsiktliga effekter på klimatutsläppen. 
Dit hör till exempel reseavdrag, förmånsbeskattning av bilar och trängselavgifter.  
Följande analys bygger på en undersökning av den för den icke-handlande sektorn viktigaste 
utsläppskällan, nämligen inhemska transporter, med utgångspunkt i den mest lättfångade empiriska 
faktorn, nämligen bränslepriser. Ambitionen är inte att som så förklara utsläppsbanan, men att peka på 
faktorer som i sin tur styr en teoretiskt sett viktig drivkraft. Bränslepriser är en central utgångspunkt för 
att analysera historiska erfarenheter av förändrade utsläpp av växthusgaser. Oljekriserna 1973 och 1979 
utgjorde ett kraftfullt incitament att främst minska den stationära oljeförbrukningen.  Bensinpriset har i 
sin tur en koppling till svårigheten att skapa acceptans för ökade bensin och bränslepriser, en något som 
vi återkommer till i Del II av rapporten.   
 
1.9.1 Bensinprisernas långsiktiga utveckling 
 
Figur 9 visar det reala bensinprisets utveckling i Sverige sedan 1970. Som framgår av figuren har 
bensinpriset ökat monotont i Sverige sedan 1970. 
 

                                                             
25 Samuelson, P., Nordhaus, W. (2001), s 94. 
26 Fouquet, R. (2012). 
27 Acar, S. & Lindmark, M. (2017); Acar, S. & Lindmark, M. (2016). 
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Figur 9 Pris för 95-oktanig bensin i Sverige 1970-2019. Fasta priser. Prisnivå 2018 

 
Källa: Svenska Petroleuminstitutet (bensinpriser); SCB Statistikdatabasen (KPI).  
 
I den akademiska miljöekonomiska litteraturen likväl som den politiska, brukar bränsleskatterna anföras 
som både ett verkningsfullt och kostnadseffektivt klimatpolitiskt styrmedel. Samtidigt är 
bränsleskatterna en omdebatterad fråga eftersom skatterna ses som den främsta förklaringen till vad som 
upplevs vara ett oskäligt högt pris, som drabbar medborgarna orättvist. Bränslepriserna har dock varit 
föremål för flera olika beskattningsregimer sedan 1970. Att dessa beskattningsregimer skulle ha skapat 
en stabil trend som styrt det reala bensinpriset över en så pass lång period som 50 år är givetvis 
osannolikt.  
 
I början av 1970-talet togs bensinskatter upp för att finansiera utbyggnad av vägnätet. Skatten 
motiverades således av både fiskala skäl och av rättviseskäl. Medborgare som inte hade bil skulle inte 
heller betala för bilismens infrastruktur. Dessutom fanns en allmän energiskatt. Under mitten av 1970-
talet höjdes bränsleskatterna för att finansiera den så kallade oljefonden, som i sin tur hade etablerats 
för att underlätta industrin och hushållens omställning från olja till andra bränslen efter oljekrisen 1973.28 
Att detta var angeläget berodde på att industrins ökade kostnadsläge försvagade konkurrenskraften på 
exportmarknaderna, men också på att en hög oljenota hotade att leda till underskott i handelsbalansen, 
vilket i sin tur hade omöjliggjort ett försvar av den fasta växelkurspolitik som tillämpades.  
 
Under mitten av 1980-talet höjdes bränsleskatterna för att dämpa hushållens efterfrågan på drivmedel 
och bränsle. Skatten var då främst styrande, med främsta prioritet att inte äventyra 1982-års stora 

                                                             
28 Lindmark, M. (2019). “Rethinking the Environmental State: An Economic History of the Swedish 
Environmental Kuznets Curve for Carbon”. In Jonathan Chaplin, Michael Politt, David Reiner, Paul Warde & 
Marc Ozawa (Eds.) In Search for Good Energy Policy, Cambridge: Cambridge University Press, 139-164. 
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devalvering. I början av 1990-talet infördes koldioxidskatten samtidigt som moms på bränslen infördes. 
Motiven var den gången både styrande och fiskala. Med koldioxidskatten togs för det första det så 
kallade koldioxidtak som på Moderat initiativ hade införts av Riksdagen 1988 bort. För det andra bidrog 
koldioxidskatten till att finansiera Socialdemokraternas och Folkpartiets stora skattereform, samtidigt 
som skatten bidrog till att fasa ut återstående fossilt bränsle ur energisektorn. Därefter har 
koldioxidskatten höjts i omgångar och även räknats upp i takt med inflationen. En uppräkning med KPI 
skapar dock i sig ingen real höjning av bensinpriset. 
 
Bensinskatternas långsiktiga utveckling som andel av försäljningspriset, i det följande benämnd 
’skattekvoten’. visas i Figur 10.  
 
Figur 10 Skatternas andel av försäljningspriset för 95-oktanig bensin. Sverige 1970–
2019. 

 
Källa: Svenska Petroleuminstitutet 
 
Av figuren framgår att skattekvoten för 95-oktaning bensin var som högst 1998. Därefter föll kvoten till 
2010, varefter den ökat något, dock utan att komma upp i samma nivå som i början av 1970-talet. Den 
generella bränsleskattnivån förklarar därför inte den trendmässiga ökningen av bensinpriserna i Figur 8 
och inte heller de från 2005 minskade utsläppen av klimatgaser från inrikes transporter. Faktum är att 
om vi tänker oss ett kontrafaktiskt scenario där endast skatterna hade förändrats samtidigt som 
råvarupriserna och produktionskostnaderna hade stigit i takt med KPI så hade det reala bensinpriset haft 
samma utveckling som skattekvoten.29 Detta leder oss till slutsatsen att skattenivåns betydelse som 
styrmedel kan ha överdrivits både av skattens förespråkare och dess kritiker.  
Eftersom det reala bensinpriset har ökat kontinuerligt sedan 1970 samtidigt som utsläppen från trafiken 
minskade först från 2006, har förändringen av utsläppen också berott på andra faktorer än priset. Här 

                                                             
29 Detta tankeexperiment är i dynamiskt perspektiv en förenkling. Efterfrågan hade då varit annorlunda, liksom 
sannolikt en rad andra faktorer, exempelvis bensinbolagens marginaler. 
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kan man peka på inkomstutveckling, prisutveckling på nya bilar, förändringar av beskattningen av 
diesel, bonus-malus-system samt EU-krav på tillverkarna som möjliga faktorer som redan utretts.30  
Ser man till bensinpriserna är det råoljepriserna som varit mest avgörande för bensinkostnadens 
utveckling sedan 1970-talet. Även växelkursen SEK/USD har påverkat kostnaderna, framförallt efter 
2014. Figur 11 visar råoljepriset uttryckt i SEK per liter råolja i 2018-års prisnivå (fastprisberäkningen 
är gjord med KPI).  
 
Figur 11 Råoljeprisets utveckling 1970-2019. SEK per liter. Fasta priser, prisnivå 2018. 

 
Källa: MWV (Mineralolwirtschaftsverband EV (Association of the German Petroleum Industry). Priserna är 
årsgenomsnitt för utvalda råoljor från OPEC (OPEC basket). SCB Statistikdatabasen (KPI). 
 
Oljekriserna 1973 och 1979 framgår tydligt. Genom att jämföra råoljepriserna med skattekvoten i Figur 
10 framgår det också hur skatterna höjdes på 1980-talet för att motverka råoljeprisfallet. Från 1998 
började priserna stiga. Figur 11 visar också prisfallet 2009, orsakat av lågkonjunkturen efter 
finanskrisen, samt prisfallet efter 2012, som brukar förklaras med ett ökat utbud av amerikansk olja till 
följd av så kallad fracking. Det är också det prisfallet som leder till ekonomiska bakslag i bland annat 
Venezuela och Ryssland, med uttryck som ukrainakrisen och ökad rysk aktivitet för att på olika sätt 
destabilisera bland annat EU. I USA ökar propagandan för klimatförnekelse, vilket kan ha att göra med 
den ökade amerikanska oljeproduktionen. Oljepriserna kan således ha en koppling till propaganda från 
både amerikanska och ryska aktörer med intresse av ökad polarisering i klimatfrågan.  
Ur svensk synvinkel finns även en växelkurseffekt. Exempelvis var dollarkursen under det fasta 
växelkurssystemet Bretton Woods 5,19 SEK år 1970 och åren före den stora devalveringen och den 
stora amerikanska räntehöjningen 1982 var kursen nere i 4,24 SEK/USD. År 2006 låg den på 7,37 
SEK/USD och idag ligger den på 9,60 SEK/USD. Det som med exakthet går att uttala sig om är hur 
råoljepriset hade utvecklats om vi gör det kontrafaktiska experimentet att växelkurserna år 2006 (då 

                                                             
30 Priset på fordon har sedan mitten av 1990-talet följt KPI.  
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utsläppen från trafiken började minska) hade gällt för hela perioden. Det är då framförallt under perioden 
efter 2014 som effekten varit stor. Med 2006-års växelkurser hade ett fat olja kostat 476 kronor, mot 
622 kronor i verkligheten. Under antagande om fasta 2006-års växelkurser är det troligt att bensinpriset 
hade legat på drygt 13 kronor litern istället för som i dag på drygt 16 kronor.31  
De historiska erfarenheterna av bränslepriserna har utgjort ett stadigt ökande omvandlingstryck ända 
sedan 1980-talet men också att skatterna inte haft någon avgörande betydelse för den trendmässiga 
utvecklingen. Trots detta har bränslepriserna blivit en starkt polariserad symbolfråga i den offentliga 
debatten om klimatpolitiken.    

                                                             
31 Tankeexperimentet bygger på att råoljans andel av priserna före skatt, liksom skatternas andel av 
konsumentpriset hade utvecklats som i verkligheten. Särskilt det första antagandet är djärvt. En mer korrekt 
kontrafaktisk analys hade krävt att råvaruåtgången per liter producerad bensin är känd. 13 kronor/liter ska ses 
som en övre skattning.  
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2 Del II. Betydelsen av extrema politiska strömningar och ökad 
polarisering 

2.1 Inledning  
 
Som en andra del rapporten undersöks betydelsen av populistiska och nationalistiska strömningar 
(värderingar), och hur dessa kan bedömas påverka utsläppsutvecklingen och klimatpolitiken. 
Önskemålet från Klimatrådet är att få utrett om det går det att säga något om betydelsen av dessa 
strömningar ur ett längre tidsperspektiv. Det längre tidsperspektivet, beroende på hur långt 
tillbaka man menar, har en begränsning i att klimatfrågan som politikområdet är ett nytt fenomen, 
dvs. att det utvecklades som ett aktivt politikfält först under 1990-talet.32  
Omställningen från fossil till förnybar energi kräver åtgärder och omställningar där intressen inom 
olika samhällsgrupper och individer ställs, eller riskerar att ställas, mot varandra. Historiskt har 
bensin- och dieselpriset varit en av de mest polariserande frågorna, vilket fortfarande gäller idag. 
Även om 1970-talets oljekriser banade väg för långtgående energibesparingar, effektiviseringar 
och substitution av olja till andra energislag i de flesta västländer, slog prischocken direkt mot 
medborgarnas privatekonomi och individuell välfärd. Inbromsningen av den ekonomiska 
tillväxten, inflation och ökad arbetslöshet, innebar sjunkande förtroende för sittande regeringar i 
en rad länder. Sverige fick sin första borgliga regering efter tre årtionden av socialdemokratisk 
dominans. Andra länder som USA och Storbritannien tog en ny ideologisk riktning mot hårda 
avregleringar och marknadsliberalism.  
 
En förutsättning för att genomdriva en tillräcklig klimatpolitik för att uppnå målet om nollutsläpp 
2030 är en bred acceptans i samhället för en sådan politik.33 Som Klimatpolitiska rådet noterade 
i sin årsrapport för 2019, måste regeringens politik bygga på legitimitet, rättvisa och acceptans. 
Uppfattas klimatpolitiken som orättvis och eller av olika skäl får låg acceptans av medborgarna 
kommer den inte att kunna genomföras.34 I 2019 års rapport riktade dock Klimatpolitiska rådet 
inget större fokus på framtida utmaningar vad gäller just frågan om acceptans. 
 
2.2 Det politiserade och polariserande bensinpriset  
 
Som framgått i rapportens tidigare avsnitt utgör transportsektorn och framförallt privatbilismen 
en kritisk sektor för att nå uppsatta mål om nettonollutsläpp 2045 och de olika delmålen, 
framförallt om fokus riktas mot den icke handlande sektorn. Detta är givetvis redan noterat. 
Utifrån historiska erfarenheter av långsiktiga utsläppsförändringar blir dock målet om nollutsläpp 
och omställning till en fossilfri fordonsflotta svårt att driva framåt i tillräcklig hastighet, utan att 
priset på fossila bränslen stiger i relation till alternativa drivmedel som el, vätgas och biobränslen.  
 
Frågan om 1970-talets energiomställningar inom delar av svensk industri var inte speciellt 
polariserad, eftersom den inte direkt berörde medborgarna. Fallet massa- och pappersindustrin 
har redan nämnts, där industrins intresse att minska oljeberoendet sammanföll med statens.35 Den 
här typen av industriomställning som idag sker inom ramen för utvecklingen av fossilfri 
stålframställning till exempel, skapar ingen polarisering bland medborgarna. 
                                                             
32 Paterson, M. (2003). 
33 Ekins, P. (2003); Lundqvist, L.J. (2006). 
34 Klimatpolitiska rådet (2019), s 35-36. 
35 Bergquist, A-K & Söderholm, K. (2015); Lindmark, M., Bergquist, A-K, & Andersson, L.F. (2011).  
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Ökade skatter på fordonsbränsle utgör däremot den kanske mest politiserade och polariserade 
frågan för den framtida klimatpolitiken, detta i ett befintligt politiskt klimat där 
värderingsklyftorna bland de svenska medborgarna tenderat att öka de senaste åren. 
Riksdagsvalen 2014 och 2018 gav en indikation på en pågående förändring inom det politiska 
landskapet i Sverige. I valet 2018 blev Sverigedemokraterna Sveriges i särklass tredje största parti 
medan de traditionella partierna sammantaget gick bakåt. Klart noterbart är att Sverige har sett en 
tilltagande samhällelig polarisering i debatten över just bensinskatter under 2018 och 2019. 
Moderaterna annonserade exempelvis i sin budgetproposition i september 2019 att man ville 
sänka skatten på bensin och diesel. Orsakerna meddelades vara höjda skatter, ett högt oljepris och 
en svag krona som gjort att priserna på bensin och diesel har ökat. Perspektivet på denna ökning 
är dock väldigt kortsiktig, vilket visas i Figur 9.   
 
Enligt en opinionsundersökning utförd av Dagens Nyheter/Ipsos 2019 ansåg 2/3 av de svenska 
medborgarna att priset på bensin var för högt, medan färre än var tionde tyckte att det var för lågt. 
Även om ett centralt element i debatten om bensin och dieselpriset har varit att stad ställs mot 
landsbygd,36 visade samma undersökning att åsiktsskillnaderna var mer beroende av politiska 
sympatier än av geografiska skillnader. Moderaternas, Kristdemokraternas och 
Sverigedemokraternas väljare dominerade bland dem som vill ha ett lägre bensinpris (för M och 
KD runt 8 av 10 och SD 9 av 10). Bland Centerns, Liberalernas och Socialdemokraternas 
sympatisörer ansåg drygt hälften att priset är för högt. Endast 3 av 10 har samma åsikt bland dem 
som röstar på Miljöpartiet och Vänsterpartiet. 37 I fråga om geografiska skillnader ansåg 6 av 10 
storstadsbor att drivmedel var för dyrt, mot drygt 7 av 10 på mindre orter och landsbygd.38 En 
annan studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket i syfte att dokumentera allmänhetens 
kunskaper och attityder till vägar framåt mot ett klimatneutralt samhälle, visade att stödet för 
skatter och avgifter för att begränsa klimatförändringen har minskat. Antalet svenskar som anser 
att extra skatter och avgifter i syfte att begränsa klimatförändringen är ett “dåligt förslag” har ökat 
från 38 procent av befolkningen 2015 till 46 procent av befolkningen 2018.39 Attityderna till 
bensinpriset samt till skatter och avgifter som klimatpolitiskt styrmedel illustrerar därmed en stor 
svårighet i klimatomställningen. 
 
Individuella attityder till klimatfrågan och klimatpolitiken påverkas idag av debatt och 
opinionsbildning på internet och i sociala medier, där debatten ofta är polariserad. 40 Debatten 
bygger inte alltid på riktiga faktaunderlag. I Sverige har förenklade men också felaktiga bilder 
cirkulerat exempelvis om bensinprisets, bensinskattens och koldioxidskattens utveckling över 
tid.41 En del av opinionsbildningen på internetbloggar och sociala medier har också tenderat att 
gå mot en mer klimatförnekande argumentation, inte minst bland högerkonservativa och 

                                                             
36 Se exempelvis Fastesson Lindgren, E. & Lager N. (2019).  ”Sänk Bensinskatten – Höj Bränsleavgifterna” 
Svenska Dagbladet Debatt, juni 6.  https://www.svd.se/sank-bensinskatten--hoj-trangselavgifterna 
37 Rosén, H. (2019) “Väljare vill ha lägre bensinpris”, Dagens Nyheter, juni 6. 
https://www.dn.se/nyheter/politik/valjare-till-hoger-vill-ha-lagre-bensinpris/ 
38 Ibid. 
39 Gullers Grupp Rapport (2019). https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/klimat/attitydundersokning/Rapport-Allmanheten-klimatet-2018.pdf 
40 Williams, H.T.P., McMurray, J.R., Kurz, T. & Lamberg, F.H, (2015); Jang, S.M. & Hart, Sol, P. (2015); 
Jaques, P.J. & Knows, C.L (2016). 
41 Edwald, H & Carlsson Tenitskaja, A (2019) Så mycket stämmer de virala bilderna om Sveriges höga 
bensinpriser, Dagens Nyheter, Maj 30,  https://www.dn.se/ekonomi/sa-mycket-stammer-de-virala-bilderna-om-
sveriges-hoga-bensinpriser/ 
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nationalistiska grupper.42 Klimatförnekelse är heller inte ett ovanligt inslag i Sveriges största 
Facebookgrupp Bensinupproret 2.0 som kräver sänkt pris på bensin och diesel och hade 2019 
över 600 000 medlemmar.43 Det är således relevant för dagens beslutsfattare att beakta och 
förhålla sig till de nya ideologiska strömningar och de mer extrema värderingar som är på 
frammarsch. 
 
2.3 Acceptans för klimatpolitiken och betydelsen av värderingar och extrema 

rörelser.  
 
De senaste årens globala utveckling har karaktäriserats av två utmärkande trender. Den ena 
trenden är klimatfrågans ökande betydlighetsgrad världen över, i takt med att effekterna av den 
pågående klimatförändringen blivit allt mer konkreta. Åtta av de tio senaste åren har varit varmare 
än vad som hittills har uppmätts sedan mätningarna började. Ett antal extremt varma somrar med 
värmerekord på olika platser i Europa, flertalet mycket omfattande orkaner över Atlanten, 
översvämningar och skogsbränder, har lett till ett ökat medialt fokus på klimatfrågan. Det senaste 
året har också ett internationellt uppvaknade i klimatfrågan skett på gräsrotsnivå med de globala 
skolstrejkerna för klimatet. I valet till det europeiska parlamentet gjorde de gröna partierna i 
Europa samtidigt ett starkt val 2019.44 I det schweiziska valet samma år, fick det gröna partiet 
13,2 procent av rösterna. Samtidigt förblev det invandringskritiska högerpartiet Swiss People’s 
Party det största partiet.45  Den andra utmärkande trenden, är just en stark frammarsch av 
högerpopulistiska och nationalistiska politiska rörelser, som inkluderat valet av Donald Trump 
som USA:s president och Brexit-omröstningen 2016, framgångarna för Front Nationals och 
Alternative für Deutchland i det franska respektive tyska valet i Frankrike respektive Tyskland 
2017, och en rad andra exempel. Forskare har menat att dessa två idag mycket utmärkande trender 
inte har diskuterats och problematiserats tillsammans i tillräcklig utsträckning.46 Å ena sidan har 
vissa forskare menat att klimatfrågan i sig, och det existentiella hot detta innebär, kan leda till att 
medborgarna börjar söka sig till ett mer auktoritärt ledarskap som ett skydd mot det yttre hot mot 
’nationers’ medborgare som klimatförändringarna innebär. Andra forskare, som får sägas utgöra 
den dominerande forskningen på området, lyfter snarare fram kopplingen mellan ideologi och 
klimatförnekelse som det största hotet.  
 
2.4 Ideologi och klimatförnekelse 
 
Trots att det har utvecklats en allt starkare konsensus inom det globala vetenskapssamhället har 
frågan om global uppvärmning blivit alltmer politiserad.47 Denna motstridiga utveckling mellan 
stärkt konsensus inom vetenskapen å ena sidan och ökad polarisering rörande klimatfrågan i den 
offentliga debatten å den andra, har under de tre senaste årtiondena varit särskilt stark och 

                                                             
42 Lindvall, D., Volwes, K. & Hultman, M. (2019).  
43 Någon systematisk forskning om inlägg som innehåller klimatförnekelse har emellertid inte utförts inför denna 
rapport. 
44 “European Elections: The Triumphant Greens Demand More Radical Climate Action”, The Guardian, maj 28, 
2019. https://www.theguardian.com/environment/2019/may/28/greens-eu-election-mandate-leverage-climate-
policy 
45 “Tectonic Shift: Swiss Greens Make Historic Gains in the Election”, The Guardian, oktober 2016, 
https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/two-green-parties-on-track-for-gains-in-swiss-elections 
46 Jackson, J.C. & Gefland, M. (2019).  
47 Cook, J. Oreskes, N, Doran, P.T. et al. (2016). 
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utmärkande i USA.48 När klimatfrågan hamnade på den amerikanska politiska agendan vid slutet 
av 1980-talet var den dock, vilket en rad studier visat, varken ifrågasatt eller partipolitiskt 
polariserad utan var etablerad som ett legitimt problem för politiker att adressera.49  
Vid början av 1990-talet förändrades de partipolitiska positionerna i klimatfrågan i USA mycket 
drastiskt. Det konservativa sympatisörer och republikanska partiet gick på hård defensiv i fråga 
om klimatpolitiska åtgärder och började mycket märkbart ifrågasatta tillförlitligheten till den 
etablerade klimatforskning. Forskning visar att partitillhörighet och ideologi idag förklarar till en 
hög grad de amerikanska medborgarnas uppfattning om pågående klimatförändringar, tillit till 
klimatvetenskapen, kännedom om huruvida vetenskaplig konsensus råder och stödet för 
klimatpolitiska åtgärder.50  
 
Orsakssambanden bakom denna utveckling har adresserats i en tämligen omfattande 
forskning. Delar av forskningen lägger vikten på den ideologiska omorienteringen som 
skedde under Ronald Reagan-eran 1981–1989, då en avreglering av den amerikanska 
ekonomin genomfördes och resurserna för miljöpolitiken skars ned.51 Det bör samtidigt 
betonas att denna tolkning måste ses i ljuset av att miljöpolitiken i USA under Reagan 
försköts från administrativa styrmedel (s.k. direkta regleringar) mot marknadsbaserade 
styrmedel. Efterträdaren George H. W. Bush framhöll under sin valkampagn global 
uppvärmning som ett reellt problem som krävde politiska åtgärder. Efter att Bush 
tillträdde som president, genomdrevs Clean Air Act (CAA) Amendments 1990, med brett 
stöd av både republikaner och demokrater. Tillägget i CAA inbegrep bland annat 
etableringen av ett system för handel med utsläppsrätter av svavel, åtaganden under 
Montreal protokollet och skärpt reglering av utsläpp från personbilar.52 Någon reglering 
av koldioxid skedde dock inte under CAA Amendments 1990, men nya studier tyder på 
att USA var närmare en reglering av koldioxidutsläppen 1989 än vad som tidigare 
uppmärksammats.53  
 
Även om George H. W. Bush, liksom Margret Thatcher och en rad andra ledare i väst 
accepterade global uppvärmning som ett reellt problem, förblev klimatutsläppen i USA 
under 1990-talet oreglerade. Det internationella klimatpolitiska genombrottet kom med 
avtalet i Kyoto 1997. Den då sittande presidenten i USA, Bill Clinton, skrev under 
Kyotoprotokollet men saknade stöd i senaten för att ratificera avtalet. 2001 lämnade sedan 
USA Kyotoprotokollet under George W. Bush. Studier har pekat på att den amerikanska 
organiserade klimatförnekelselobbyn spelade en stor roll för motståendet mot 
Kyotoprotokollet i USA.54 
 
Forskning som fokuserat på att förklara denna utveckling har betonat betydelsen av det 
republikanska partiets nyliberala doktrin som etablerades under Reagan-eran, vilken 

                                                             
48 Se exempelvis McCright, A. M. & Dunlap, R. E. (2011); Hamilton, L.C. & Keim, B.D. (2009); Hamilton, L.C 
& Saito, K. (2015). 
49 McCright, A.M & Dunlap, R. E. (2014). 
50 Ibid, samt för en översikt se Dunlap, R. E. & McCright, A. M. (2015). 
51 Antonio, R.J. & Brulle, R.J (2011). 
52 Schmalensee, Richard & Stavins, Robert (2018).  
53 Rich, N. (2018). 
54 McCright, A.M & Dunlap, R. E. (2014).  
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medförde starka aversioner mot statliga interventioner i ekonomin. En centralt avgörande 
faktor, som betonats i samma forskning, är den organiserade klimatförnekelsen som 
etablerades under 1990-talet. Som Naomi Oreskes och Erik M. Conway har dokumenterat 
skapades den organiserade klimatförnekelsen inledningsvis av den amerikanska 
fossilindustrin i syfte att underminera det vetenskapliga bevisunderlaget rörande den 
globala uppvärmningen genom att finansiera “alternativ” forskning. Syftet var att 
inplantera uppfattningar bland beslutsfattare och allmänheten att den globala 
uppvärmningen som fenomen var (och är) totalt överdrivet och att forskarkåren var (och 
är) mycket splittrade i frågan.55  
 
Forskningen pekar på en rad samverkande händelser och faktorer som gjort att 
klimatförnekelsen kunnat växa sig stark och inflytelserik i USA.56 Bland andra Riley E. 
Dunlap och Arron McCright har i en rad studier kartlagt den komplexa organisationen 
och intressegemenskapen mellan fossilindustrin, konservativa stiftelser och 
tankesmedjor, branschorganisationer och lobbyorganisationer som tillsammans med 
konservativ media etablerat en tämligen bred misstro till klimatforskningen. Inte minst 
har en strategi varit att angripa forskare och forskningsresultat kopplad till IPCC:s 
arbeten.57 Den så kallade Climategate incidenten 2009, då tusentals epostmeddelanden 
och andra dokument stals efter ett dataintrång hos klimatforskningsinstitutet CRU vid 
University of East Anglia i Storbritannien är ett exempel.58  
 
Även om senare granskningar visade att några oegentligheter bland forskarna inte hade 
begåtts, indikerar forskningen att Climategate försämrade de amerikanska medborgarnas 
tillit till klimatvetenskapen. År 2008 ansåg 71 procent av de amerikanska medborgarna 
att det pågick en global uppvärmning, medan denna andel hade sjunkit till 57 procent år 
2010. Samma studie visade också att de amerikanska medborgare som ansåg att 
människan orsakar klimatförändringar utgjorde 57 procent av befolkningen 2008, medan 
denna siffra föll till 47 procent år 2010.59  

                                                             
55 Oreskes, N & Conway, E.M. (2010).  
56 Dunlap, R. E. & McCright, A.M (2015); Edvardsson Björnberg, K., Karlsson, M., Gilek, M. & Hansson, S.O. 
(2017). 
57 I takt med att internationella avtal för att bromsa de globala utsläppen av koldioxid började bli en realitet inför 
mötet i Kyoto 1997, ökade också insatserna med alternativ forskning som ställdes emot den etablerade 
klimatvetenskapen. Med stöd av den amerikanska fossilindustrin (exempelvis Exxon Mobile, Peabody Coal), den 
amerikanska storindustrins branschorganisationer (exempelvis US Chamber of Commerce) och konservativa 
stiftelser (exempelvis stiftelser kontrollerade av David och Charles Koch och Richard Mellon Scaife) aktiverades 
ett antal tankesmedjor (såsom Cato Institute, George C. Marchall Institute), och lobbyorganisationer som Global 
Climate Coalition, som genererade och spred forskning i syfte att motbevisa att den globala uppvärmningen var 
en realitet.  
58 Specifikt riktades intresset mot konversationer mellan Phil Jones, föreståndaren för CRU och den kände 
klimatforskaren Michal Mann, föreståndare Earth System Science Center vid Pennsylvania State University. See 
exemplevis Leiserowitz, A. A., Maibach, E.W., Roser-Renouf, C., Smith, N. & Dawson, E. (2012) Dunlap, R. E. 
& McCright, A. M. (2015). 
59 Leiserowitz et al. (2014), s 824. Climategate ledde också till att IPPC utsattes för anklagelser för att ha blivit 
pressad av forskare att ignorera vetenskapliga artiklar vars resultat inte kunde påvisa en global uppvärmning och 
en oberoende granskning av IPPC:s 4:e granskningsrapport tillsattes. Climategate anses också ha påverkat tilliten 
till IPCC.  
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Klimatförnekelsen är förtillfället institutionaliserad i amerikansk politik. Donald Trump, 
tillsammans med flertalet ministrar, avfärdar öppet antropogen klimatförändring som en 
realitet. Sedan Trumpadministrationen tillträdde 2016 har en rad beslut tagits för att 
förhindra federal reglering av koldioxidutsläpp. Direkta konsekvenser har varit 
bordläggningen av Obamadministrationens Clean Power Plan som var USA:s första 
försök att reglera utsläppen av växthusgaser under Clean Air Act. En annan konsekvens 
är USA:s formella ansökan om utträde ur Parisavtalet 2019, som tidigare undertecknats 
av Obama 2015. 60   
 
Enligt en forskningsöversikt av Riley E. Dunlap och Arron McCright, har 
klimatförnekelsen tenderat att spridas till i första hand anglosaxiska länder som för 
tillfället har eller har haft konservativa regeringar, ofta med hjälp av någon grad av 
assistans från amerikanska aktörer.61 Det finns här en ganska omfattande forskning av 
organiserad klimatförnekelse i Storbritannien, Australien och Kanada, där också attityder 
till klimatfrågan mellan konservativa och liberala och vänster sympatisörer verkar följa 
samma mönster som i USA, om än inte lika starkt.62 Samtidigt visar forskningen att 
kritiken mot den vetenskapliga konsensusen i klimatfrågan inte har varit lika högljudd 
och inflytelserik i kontinentala Europa som i USA. Även om flertalet vetenskapsmän och 
intellektuella i Frankrike positionerat sig mot IPPC, har de varit marginaliserade med lite eller 
inget inflytande över politiken.63  
 
Enligt en studie av McCright, Dunlap och Marquart, som jämfört attityder bland medborgare inom 
hela EU, fann man i princip samma mönster bland de västeuropeiska medborgarna som i USA, 
dvs. att medborgare med högersympatier tenderade att förneka klimatförändringar som en realitet 
i en större utsträckning än medborgare med liberala och vänsterorienterade värderingar. Men 
skillnader i attityder längs höger och vänsterskalan var dock inte alls lika tydlig som motsvarande 
studier på USA visat. Det mest avvikande resultatet i studien var att de östeuropeiska EU-
medborgarna inte följde samma ideologiska uppdelning vad gäller synen på klimatfrågan som 
USA, eller Västeuropa. Medborgare med högersympatier visade större vilja att betala för 
klimatåtgärder än medborgare åt vänster, vilket dock författarna förklarar med att klimatet ännu 
inte har samma politiska dignitet i Östeuropa och att begreppet höger och vänster i de 
östeuropeiska länderna inte har samma innebörd som i Västeuropa.64  
 
Svenska forskare har rapporterat att den svenska organiserade klimatförnekelsen är en betydligt 
svagare rörelse än dess amerikanska motsvarighet. 65 Studier visar också att klimatförnekelse inte 
heller är särskilt utbrett i den svenska allmänheten. Enligt en attitydundersökning utförd på 
uppdrag av Naturvårdsverket var andelen personer som tror att Sverige i framtiden kommer att 

                                                             
60 Oreskes, N. (2018).  
61 Dunlap & McCright (2015), s 155. 
62 Se exempelvis  Young, N. & Coutinho, A. (2013); Carter, N. (2014); Hamilton, L.C. (2007) Poortinga, W. et 
al. (2011). 
63 Collomb, J-D, (2014).  
64 McCright, A.M., Dunlap, R. E. & Marquart, S.T. (2016).  
65 Lindvall, Daniel, Volwes, Kjell & Hultman, Martin (2019), s 118. 
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påverkas av klimatförändringen hög, 95 procent enligt studien.66 Enligt en ny forskningsstudie 
som fokuserat på klimatförnekelse bland medborgare med sympatier för Sverigedemokraterna (i 
studien definierad som högerradikalt parti), Moderaterna (definierad mainstream höger) och 
Socialdemokraterna (definierad mitten-vänster), visade resultaten inte på några starka samband 
mellan ideologiska sympatier och klimatförnekelse enligt en typisk höger-vänsterskala.67 Istället 
visade resultaten på att klimatförnekelse korrelerar starkare med de variabler som inkluderade 
misstro till public service, negativa attityder till feminism och kvinnor, och socioekonomiska 
högerattityder.68 
Andra studier som specifikt fokuserat på ledande klimatskeptiker i Sverige har menat att detta är 
en liten grupp av i huvudsak äldre män som haft höga positioner inom akademin och näringslivet. 
Dessa individer har haft lite samröre med den parlamentariska politiken och en avsaknad av stöd 
från offentliga institutioner och dagspressens ledarsidor.69 
 
2.5 Extrema politiska strömningar och klimatförnekelse 
 
Som redan nämnts finns en omfattande litteratur som adresserat den organiserade 
klimatförnekelsens framväxt, aktörer, intressen, strategier m.m., framförallt i USA. Samtidigt 
finns det också en omfattande litteratur som berört högerpopulismens ökande popularitet. 
Däremot är den forskning som kopplat ihop dessa två rörelser mycket mindre omfattande.70 Som 
påpekats i en nyligt publicerad studie av Matthew Loockwood, är kunskapen ganska liten om 
varför högerpopulistiska ledare och partier anammat en klimatskeptisk hållning och fientlig 
hållning mot klimatpolitiska åtgärder. Enligt Lookwood har en huvudorsak ansetts vara politisk 
och ekonomisk marginalisering av vissa grupper (left behind) som förlorat i den strukturella 
omvandlingen av ekonomin i kölvattnet av den ökade globaliseringen sedan början av 1990-talet. 
Kopplat till denna förklaring är också att fossilindustrin har lyckats fånga in dessa 
högerpopulistiska partier, vars väljare är typiska kolarbetare och andra industriarbetare som sett 
sina jobbmöjligheter minska och falla i status. Lookwood avfärdar dock dessa förklaringar som 
otillräckliga. Exempelvis har högerpopulistiska partier med en klimatförnekande agenda vuxit i 
länder som inte har en stark fossilindustri.  I stället för strukturella orsaker, betonar Lookwood 
attraktionskraften i det ideologiska innehåll som högerpopulismen erbjuder; auktoritärt ledarskap, 
nationalism, socialkonservatism med ’folket’ i centrum och exkludering av minoriteter. Medan 
all populism alltid har en anti-etablissemangdimension med en fientlig inställning mot eliter och 
minoriteter, tenderar vänsterpopulismen dock att vara mer universell, där eliten konstrueras som 
konservativ och domineras (captured) av kapitalister och företagsledare. Högerpopulismen 
konstruerar istället eliten som liberal, kosmopolitisk och dominerad av immigranter.71 Att 
högerpopulistiska partier och anhängare anammar klimatförnekelse, kan tolkats som en reaktion 
mot det etablissemang man bekämpar, den liberala kosmopolitiska eliten, som driver på 
klimatfrågan och klimatpolitiken.72  
 

                                                             
66 Gullers Grupp (2018). https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-
sverige/klimat/attitydundersokning/Rapport-Allmanheten-klimatet-2018.pdf  
67 Jylhä, K.M., Strimling, P. & Rydgren, J. (2018). 
68 Socioekonomiska högerattityder definierades i studien med individuella uppfattningar om att skatterna borde 
reduceras, den offentliga sektorn är för stor och att det är bra med ett vinstdrivet alternativ till omsorgssektorn.  
69 Anshelm, J & Hultman, M. (2014). 
70 Lockwood, M. (2018), 713. Se samma publikation för en uppdaterad forskningsöversikt.  
71 Ibid. 
72 Exempelvis Taggard, P. (2000). 
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Vad gäller Sverige har forskare, vilket tidigare nämnts, rapporterat att den organiserade 
klimatförnekelsen är en betydligt svagare rörelse än dess amerikanska motsvarighet. 73 I Sverige, 
liksom i andra länder i Europa, har den organiserade klimatförnekelsen bedrivits genom 
påverkansarbete på internet genom sociala medier. Lindvall, Volwes och Hultman menar dock i 
sin nya bok Upphettning. Demokratin i Klimatkrisens Tid, att denna informationsspridningen tar 
sig liknande uttryck som den som bedrivs på främlingsfientliga bloggar och websidor, där det inte 
är ovanligt att samma sidor argumenterar mot klimatpolitik, såväl som mot migration. Detta 
högernationalistiska medielandskap har enligt författarna vuxit snabbt under de senaste tio åren.74  
 
Även om omfattningen inte bör överdrivas, kan den svenska organiserade klimatförnekelsen med 
organisationer som Stockholmsinitativet och Klimatsans ha bidragit till en ökad misstro mot 
vetenskapen ibland den svenska allmänheten samt bland enskilda riksdagsledamöter.75 Första 
gången klimatförnekelseargument framfördes av en talare i Riksdagen var 2013 av 
Sverigedemokraten Josef Fransson.76 Som nämndes tidigare, visar dock nyligt utförda studier att 
klimatförnekelse inte korrelerar starkt med sympatier för något särskilt parti. För väljare som 
röstar på Sverigedemokraterna tycks migrationsfrågan vara den starkast sammanhållande frågan.  
 
Efter det senaste valet 2019 till det Europaparlamentet gick högernationalistiska partier framåt. 
Efter valet bildades en ny parlamentarisk grupp, Identity and Democracy (Identité et Démocratie) 
ID, bestående av nationalistiska, populistiska och EU-skeptiska partier från nio europeiska länder, 
inklusive Lega Nord, Alternative fur Deuchtland (AfD) och österrikiska FPÖ. Den nya gruppen 
ersatte Europe of Nations and Freedom och har dubbelt så många medlemmar. AfD har direkta 
kopplingar till klimatförnekelseinstituten i USA och förnekar global uppvärmning som en realitet. 
FPÖ har tidigare haft samma hållning som AfD, men har ändrat sin uppfattning med den nya 
partiledaren Norbert Hofer som tillträdde 2019. FPÖ förespråkar nu en miljöpolitik utan 
“klimathysteri” (klimahysterie) som bygger på ”konkreta” åtgärder och motsätter sig all politik 
som kolliderar med den vanliga människans (kleinenmannens) intressen, inte minst pendlande 
medborgare som är beroende av bensin- och dieseldrivna bilar. Man argumenterar också för att 
klimatåtgärder är meningslösa så länge inte Kina och USA minskar sina utsläpp. Italienska Lega 
Nord har dock en annan hållning, och ställer sig bakom den etablerade klimatvetenskapen och 
stödjer omställningen mot en fossilfri ekonomi. Däremot är man emot överstatliga 
överenskommelser och anser att klimatpolitiken bör hanteras på nationell nivå.77 
 
Sett över 1900-talet finns egentligen – vilket noteras i den tidigare nämnda boken av  Lindvall, 
Volwes – inget stöd för att de nya högerpopulistiska och nationalistiska rörelserna per automatik 
skulle motsätta sig klimatpolitiska åtgärder. Det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets 
nationalism byggde snarare på en hög grad av naturromantik. Många nationalister såg med 
förskräckelse på den förödelse som industrialiseringen medförde på naturmiljön, och förordade 
inte sällan instiftande av nationalparker och liknande. Exempelvis genomdrev Nazityskland 1935 
en omfattande naturskyddslag och stödde utvecklingen av ekologiskt jordbruk, även om regimen 
i praktiken åstadkom en obeskrivlig förödelse i kölvattnet av upprustning, krig och förintelse.78 
Den kommunistiska regimen i Sovjetunionen vållade över tid en ytterst omfattande miljöpåverkan 
med en ekonomi baserad på fossil energi och tung metallurgisk industri utan prissättning av 
                                                             
73 Lindvall, D., Volwes, K. & Hultman, M. (2019). 
74 Ibid 119. 
75 Ibid 120 
76 Ibid 126-127 
77 https://www.greeneuropeanjournal.eu/nationalising-the-climate-is-the-european-far-right-turning-green/ 
78 Se exempelvis Uekötter, F. (2007). 
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naturresurser. Men omfattande miljöpåverkan skedde samtidigt i västerländska demokratier, inte 
minst i USA. Figur 12 illustrerar med ett enkelt exempel hur utvecklingen av koldioxid 
utvecklades i Tyskland, Italien och Sovjetunionen i kontrast till USA, Storbritannien och Sverige 
under perioden 1933 till 1947. 
 
 
Figur 12 Utsläpp av koldioxid per capita 1933–1947 

 
 
Källa: Oak Ridge  
 
Figur 12 visar betydelsen av industrialiseringen i kombination med hur kolintensiv ländernas 
ekonomier var. Här framgår inte minst att USA var det rikaste och mest industrialiserade landet 
och att kriget påverkade tysk ekonomi negativt, i slutet katastrofalt. Utsläppen förändrads med 
andra ord av tillgången till fossila bränslen, den ekonomiska aktiviteten och strukturen, och inte 
ideologi.  
 
De historiska lärdomar som troligtvis är av största vikt för att förstå de problem som dagens 
populistiska och högernationalistiska politiska rörelse skapar för klimatpolitiken är den 
amerikanska utvecklingen efter 1990, där tilliten till den etablerade klimatvetenskapen blivit en 
fråga om ideologi, inte vetenskap. Ännu har denna utveckling inte nått de traditionella partierna i 
Europa och de högerpopulistiska och nationalistiska partierna inom EU tenderar att förhålla sig 
olika till både klimatfrågan som sådan och behovet av en klimatpolitik. Däremot är det svårt att 
bedöma hur folkopinionen påverkas av den debatt som förs på internet och sociala medier. I 
Sverige framstår i dagsläget bränslepriserna och omställningen av fordonsflottan som den fråga 
som potentiellt kan mobilisera populistiska krafter som kan minska stödet och genomförandet av 
klimatpolitiken.  
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3 Appendix 1. Strukturella tidsseriemodeller  

 

Isoleringen av trender kan göras på flera olika sätt. I föreliggande undersökning används 
strukturella tidsseriemodeller av den typ som framför allt utarbetats av Harvey.79 De strukturella 
modellerna innehåller en trendkomponent och/eller cykliska komponenter samt en 
säsongskomponent vilka alla kan ha stokastiska (slumpmässiga) egenskaper. Vidare antas 
värdena för komponenterna ett visst år bero på föregående års värde samt en stokastisk störning. 
Det gör att modellens generella utseende kan skrivas som: 
 

     (1) 
 
där Y är den observerade serien vid tidpunkten t, µ är den stokastiska trenden, ψ är den cykliska 
komponenten och ε är ett stokastiskt (slumpmässigt) element. I det här sammanhanget är den 
stokastiska trenden mest relevant. Den definieras som: 
                                                             
79 Harvey, A. C, Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, Cambridge 1989. 
Crafts, N. F. R, Leybourne, S. J. & Mills T. C, Trend and Cycles in British industrial production 1700-1913, J R 
Statist. Soc. A, 152, 1989, pp 43-60 -- Measurement of Trend Growth in European Industrial Output before 
1914: Methodological Issues and new Estimates, Explorations in Economic History, vol 31, 1990, s 442-467. 
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 (3) 
 
där β är en stokastisk komponent som beskriver trendens förändring (engelsk term : stochastic 
slope). Symbolerna η och ξ är av varandra oberoende stokastiska element eller white-noise 
störningar. Trenden bestäms alltså av trenden föregående år, trendens förändring föregående år 
samt en slumpfaktor. Samtidigt beror trendens förändring på förändringen vid föregående 
observation samt på en slumpfaktor. 
 
En anledning varför modellerna är lämpliga för ekonomisk historisk analys, är att man ofta 
antar att händelser ett visst år beror på tidigare händelser samt på olika unika faktorer. Som 
bekant uppfattas vanligen inte historien i modern forskning som varandes förutbestämd, eller 
deterministisk, samtidigt som en betydande strukturell stabilitet ofta antas föreligga. Av den här 
anledningen är det önskvärt med en relativt stabil trend. Det åstadkoms genom att variansen för 
trendens stokastiska element (alltså η) inför sätts till noll, samtidigt som variansen för ξ 
fortfarande är större än noll.80 
 
Den andra anledningen varför modellerna är särskilt användbara i ekonomisk historia är att de har 
tolkningsbara komponenter. Trenden representerar i den här undersökningen de långsiktiga och relativt 
stabila strukturer som kan antas existera med avseende på den ekonomiska och den utsläppsmässiga 
strukturen. Ett exempel på en trend utan tolkningsbara komponenter som ofta används är löpande 
medelvärden. Här bestäms trendens värde för ett visst år både av tidigare och framtida observationer. 
Det här är onekligen en svårtolkad egenskap sett ur ett historiskt perspektiv.  

I undersökningen är trenden, alltså den långsiktiga utvecklingen, den intressanta komponenten. Det bör 
vid det här laget ha framgått att trenden i en strukturell tidsseriemodell mycket väl kan uppvisa 
trendbrott. Det skiljer den här typen av modeller på ett avgörande sätt från linjära modeller.  Använder 
man en linjär modell antar man implicit att det finns konstanta strukturer i ekonomin som inte förändras 
över tid. Trenden antas också helt bero på tidigare trendens tidigare värden. Den historieteoretiska 
implikationen är alltså ett à priori antagande om att den långsiktiga utvecklingen till fullo bestäms av 
tidigare händelser. 
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