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Hagainitiativets förslag: Klimatmål och styrmedel 

Hagainitiativet föreslår att klimatpolitiken riktas in mot utsläpp nära noll i Sverige vid 2030. 
Detta bygger på att forskningen tydligt visat att klimatpåverkande gaser kraftigt behöver 
minskas inom en snar framtid. Den exakta innebörden i denna målsättning behöver 
preciseras. Samma ambition bör gälla merparten av EU:s medlemsländer. För hela EU bör 
samma målsättning gälla senast vid år 2040. Målsättningen förutsätter bland annat att 
förslagen nedan eller, liknande åtgärder, genomförs. Vår övertygelse är att dessa åtgärder 
och kraftfulla politiska beslut som samtidigt fokuserar på konkurrenskraften skulle leda oss 
mot ambitionen om utsläpp nära noll 2030 och därtill stärka näringslivet i Sverige. 

Hagainitiativet föreslår också att: 

klimatambitionerna görs tydligare i samhället, genom att 

 nationellt bindande mål och etappmål antas för utsläpp av växthusgaser, 
energieffektivisering och förnybar energitillförsel inom hela EU1; 

 både Sverige och EU ökar miljöstyrningen i den offentliga upphandlingen så att den 
gynnar den miljömässigt bästa kvartilen2 inom respektive produktområde; 

 de statliga företagen tar fram konkreta klimatplaner för hur de ska minska sina 
utsläpp i linje med målsättningen om utsläpp nära noll 2030; 

 det införs harmoniserade regler för information, transparens och jämförbarhet för 
den hållbarhetsredovisning som görs för kapitalförvaltning av olika slag; samt införs 
krav på obligatorisk klimatredovisning för alla börsnoterade bolag; 

användningen av fossila energislag görs dyrare, genom att 

 subventioner till fossila bränslen snarast avvecklas3; 
 Sverige i linje med de skärpta klimatmål som vi föreslår höjer koldioxidskatten4 för att 

sedan stegvis och långsiktigt ökar densamma; höjningen växlas mot en motsvarande 
sänkning som säkerställer konkurrenskraften i svenskt näringsliv; samma principiella 
skatteväxling genomförs i övriga EU-länder5; nedsättning av skatter på hållbara 
förnybara bränslen behålls; 

 EU-systemet för ”cap and trade” omfattar full auktionering av utsläppsrätter, ett tak 
som sänks förutsägbart enligt föreslaget skärpt europeiskt klimatmål och en 
mekanism för prisstabilisering; överskott av utsläppsrätter annulleras 6; 

 systemen för utsläppshandel världen över länkas samman, förutsatt att ett pris på 
utsläpp upprätthålls som leder till att utsläppen minskar åtminstone i linje med 
tvågradersnivån; 
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finansiella flöden styrs bort från fossila tillgångar till klimatsatsningar,  
genom att 

 staten förvaltar allt kapital med hållbarhet som ram dels genom ägardirektiv till 
statliga företag och stiftelser, dels genom regler för kapitalförvaltande myndigheter; 

 möjligheten till klimatinvesteringar i Syd säkerställs globalt genom utveckling av nya 
finansieringskällor7; 

strategier utvecklas för en cirkulär biobaserad ekonomi, genom att 

 en strategi tas fram för en biobaserad ekonomi i såväl Sverige som hela EU8; samt att 
 EU och Sverige utvecklar strategier som gynnar en cirkulär ekonomi. 

 

Vi tar på oss ledartröjan! 

Företagen spelar en viktig roll i klimatfrågan och kan 
axla ett ledarskap som får andra att följa efter. 
Många företag har goda möjligheter att öka sin 
lönsamhet genom att minska sin miljöpåverkan. 
Hagainitiativet vill bidra som föregångare och genom 
att efterlysa en mer offensiv klimatpolitik. Vi vill se 
beslut som bättre stimulerar minskade utsläpp, 
innovationer och företagande. Det skulle vara bra för 
vår miljö och samtidigt starkt bidra till ökad 
konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige och EU. 

Sverige ligger sedan länge långt fram i det 
internationella klimatarbetet. Men nu är det dags att 
ta nya steg och utveckla en klimatpolitik för ett 
samhälle inom de planetära gränserna senast år 
2050, med ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan och med en stark ekonomi. Det 
förutsätter insatser av snart sagt alla aktörer, inom alla sektorer och en politik på alla nivåer, 
från lokal till global. 

Denna rapport redovisar klimatförändringen och dess effekter, vad det betyder i form av 
möjligheter och problem för samhället och näringslivet, samt vilka förändringar av politiken 
som Hagainitiativet ser som viktiga för att stimulera en omställning till utsläpp nära noll 
inom några decennier. Rapporten fokuserar på den svenska och europeiska nivån, men 
utgångspunkten är både global och långsiktig. 

Rapporten är den första av två som 
redovisar Hagainitiativets förslag 
rörande klimatpolitiken. I denna del 
behandlas förslag på övergripande 
klimatmål och relaterade 
målsättningar, samt förslag på 
allmänna styrmedel. 

I en andra del som kommer under 
våren redovisas med specifika 
förslag rörande bland annat 
energifrågor, transporter samt de 
gröna näringarna. 

 

Avsändare av denna rapport är Hagainitiativet. Hagainitiativet är ett företagsnätverk som 
arbetar för att minska näringslivets utsläpp och lyfta klimatfrågan genom att visa att 
ambitiösa klimatstrategier ger affärsmässiga fördelar och ökad lönsamhet. Hagainitiativets 
vision är ett näringsliv utan klimatpåverkan. 
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Vi ser våra förslag som inspel till den fortlöpande diskussionen om hur klimatpolitiken bäst 
kan utvecklas och vi ser fram emot såväl medhåll som synpunkter och invändningar. En del 
av våra förslag är väl bekanta, men vi vet att andra kan vara utmanade. Vi kan inte i detalj 
redovisa hur alla uppslag vi har ska genomföras eller vilka exakta konsekvenser de medför. 
Men vi är övertygade om att ett högre tempo behövs i klimatarbetet och att det behövs en 
diskussion om för- och nackdelar med olika konkreta förslag. Vi är också övertygande om att 
”business as usual” leder till en kostsam klimatförändring som ingen vill se. En rik dialog om 
möjligheter och utmaningar är viktig för att klimatpolitiken utvecklas till samhällets och 
företagens bästa. Den här rapporten är vårt inspel. 

En bra klimatpolitik är bra näringspolitik 

Hagainitiativets vision är ett lönsamt näringsliv utan klimatpåverkan. Vi vill visa att det är 
lönsamt för företag att ta ett aktivt klimatansvar genom att minska utsläppen och motverka 
klimatförändringen. Hagainitiativet har som ambition att driva på för en mer ambitiös 
klimatpolitik och vill visa på de tydliga ekonomiska fördelar som följer med ett aktivt 
klimatarbete.  

Vi är hoppfulla 

Hagainitiativet ser ett behov av och goda möjligheter att Sverige blir världens första 
fossilfria ekonomi. De företag som minskar sitt beroende av fossila bränslen kommer att ha 
bättre förutsättningar att vara lönsamma. Hagainitiativet ser samtidigt stora möjligheter för 
fortsatt ekonomisk utveckling om ekonomin håller sig inom de planetära ramarna, där 
klimatet är en avgörande fråga. 

I år samlas världen i Paris för att förhandla om ett nytt globalt klimatavtal. Ett starkt avtal 
behövs i första hand för kommande generationer och för jordklotet. Men det är också viktigt 
för näringslivet. Utan ett avtal blir klimatförändringen värre och det som skadar samhället 
skadar också företagen. Torka och översvämningar ger risker även för våra medarbetare och 
affärer. Utan ett avtal blir spelplanen mer svårförutsägbar för näringslivet. Det ökar 
affärsrisken och risken att nödvändiga investeringar inte görs. 

Omvänt så öppnar ett nytt avtal vägen för nya affärsmöjligheter. Företag och länder som 
går före kan vinna mycket i form av stärkt konkurrenskraft och ökad lönsamhet. 
Hagainitiativet välkomnar att marknaden och politiken alltmer gynnar miljöanpassade 
produkter och system. 

När vi i Hagainitiativet arbetar för att minska våra klimatutsläpp med 40% till 2020 ser vi att 
det oftast går snabbare än vi trott. Vi ser också att insatserna är lönsamma och stärker våra 
varumärken. Vissa av oss har minskat och effektiviserat vår energianvändning samtidigt som 
vi har ökat vår produktion. Andra har bytt ut fossila bränslen mot förnybara, och 
återanvänder alltmer restprodukter. Med smarta systemlösningar övervakar vi våra 
energibehov och skapar en bättre logistik och effektivare kretslopp.9 

Mot bakgrund av våra erfarenheter vet vi att det finns goda möjligheter att öka tempot i 
omställningen. Även om många företag har ett ambitiöst klimatarbete anser vi därför att fler 
bör ta sig an klimatfrågan med större allvar, också branschorganisationer och statliga 
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företag. De som integrerar klimatarbete i sin affärsstrategi kan minska sin klimatpåverkan 
och stärka sin lönsamhet. Politiker bör därför ge bättre förutsättningar för företagens 
klimatarbete så att det bidrar till ett mer konkurrenskraftigt näringsliv. 

En bra klimatpolitik leder till minskade utsläpp samtidigt som den stimulerar innovationer 
och stärker näringslivet och konkurrenskraften. En politik som gynnar minskad 
miljöpåverkan, ökad sysselsättning och hög resurseffektivitet är avgörande för både Sverige 
och EU i den allt starkare globala konkurrensen, där resurser och utsläppsutrymme minskar 
och där alltfler efterlyser miljöanpassade varor och tjänster. Men den är lika viktig som 
föredöme för andra regioner och eftersom vi tror att utsläpp minskar snabbt om miljö och 
ekonomi hanteras med ett samlat grepp och med en långsiktig politik. 

 

  

Hagainitiativet vill att Sverige och svenska företag går före och blir vinnare i klimatarbetet 
både idag och imorgon. 
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Den pågående klimatförändringen, en bakgrund 

Redan 1896 beskrev den svenske forskaren Svante Arrhenius koldioxidens betydelse för 
växthuseffekten och nästan ett sekel senare konstaterade FN:s vetenskapliga klimatpanel 
IPCC att antropogena utsläpp av en rad klimatgaser, däribland koldioxid och metan, 
förstärker denna effekt, vilket leder till en global uppvärmning med dramatiska effekter10. 
Idag har klimatforskningen kommit avsevärt längre. IPCC har tydligt slagit fast att 
människans påverkan på klimatet är klarlagd, att uppvärmning otvetydigt pågår och att 
medeltemperaturen hittills ökat med mer än 0,85 grader över förindustriell nivå (1880-
2012)11. Det har gett stigande havsnivåer, minskat snö- och istäcke och olika effekter i 
ekosystem världen över12. Om utsläppen fortsätter att stiga ungefär som idag förväntas 
temperaturökningen bli 3,2-5,4 grader mot slutet av århundradet, vilket skulle kunna ge 
dramatiska effekter, som framgår i figur 1. 

Figur 1. Exempel på olika effekter vid höjd global medeltemperatur under 2000-talet.13 
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Effekterna inom olika områden kan också sättas samman på systemnivå. Figur 2 visar sådana 
effekter, med exempelvis förändringar i unika hotade system (såsom korallrev), extrema 
väderhändelser (t.ex. översvämningar), samt storskaliga exceptionella händelser (t.ex. 
avsmältning av Grönlandsisen). Som framgår är det stor skillnad på de effekter som 
uppkommer vid 2 respektive 4 graders uppvärmning. Det är särskilt oroande att forskningen 
på senare tid visar att dessa systemeffekter inträffar vid lägre temperaturökningar än man 
tidigare bedömt14. 

Figur 2. Sammantagna risker vid olika grader av global uppvärmning15 

 

För svensk del16 innebär klimatförändringen bland annat stigande havsnivåer, vilket kan 
skada bebyggelsen längs stora delar av Sveriges kust. När klimatet blir varmare blir Östersjön 
varmare och olika arter, exempelvis torsk, kan slås ut, samtidigt som ökade temperaturer på 
land kan leda till förbuskning i fjällen och påverkan på arter som fjällräv och på rennäringen. 
Ur ett hälsoperspektiv kan allt vanligare värmeböljor ökad dödstalen samtidigt som 
utredningen av sjukdomar och smittbärare kan öka. Nederbörden förväntas öka med tiotals 
procent, vilket ger fler översvämningar, ökad erosion, fler ras och skred. Samtidigt finns en 
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inte obetydlig risk för ökad sommartorka i vissa odlingsregioner i södra Sverige och risken för 
skördeskador ökar. Vinterturismen kan drabbas allvarligt. 

Ohejdad klimatförändring är kostsam 

Det senaste decenniet har en rad studier identifierat klimatförändringarna som bland de 
största samhällsutmaningarna. Förutom rapporterna av de tusentals forskarna i IPCC och 
forskarteamen bakom studierna om planetära gränser17, gör numera även många politiska 
beslutsfattare och företagsledare bedömningen att klimatfrågan är ytterst allvarlig ur en rad 
perspektiv, miljömässiga, sociala och ekonomiska. På World Economic Forum 2015 angavs 
en rad klimatrelaterade problem och risker, såsom extremväder och misslyckad 
klimatanpassning, i toppen på listan över ”global risks” och inför Parismötet skriver man18: 

”A strong set of clear policy signals to the wider business community  
is needed from the world’s governments on their ambition to tackle environmental risks.  

The year 2015 is not an opportunity the world can afford to miss.” 

Beroende på vilka antaganden som gjorts så visar olika studier på höga till extremt höga 
kostnader av den pågående och kommande klimatförändringen. Den välkända ”Stern 
Review” från 2006 pekade på att ”business as usual” kan medföra årliga kostnader under all 
framtid motsvarande 5-20% av global BNP, en bedömning som Nicolas Stern själv år 2013 
ansåg var fel: ”it’s far far worse”19. 

På andra sidan Atlanten lyfte National Resource Defence Council år 2008 fram att om 
dåvarande trender skulle fortsätta kunde kostnaderna på sikt motsvara 3,6% av BNP, dvs 3,8 
biljoner dollar, årligen i USA; hälften av detta uppskattades relatera till orkanskador, 
fastighets- och energikostnader samt vattenrelaterade kostnader20. Vita Huset har tagit fram 
en bedömning om ytterligare 0,9% BNP-bortfall till följd av 3 istället för 2 graders global 
uppvärmning, och konstaterade att det varje år motsvarar ungefär 150 miljarder USD i 
kostnad enbart i USA, och att kostnaderna skulle accelerera vid än högre uppvärmning21. 

I många låginkomstländer i världen, där en stor del av befolkningen lever i fattigdom, är 
skadorna proportionellt sett många gånger större än vad de blir i Europa och USA. 

För svensk del finns både ekonomiska nyttor av klimatförändringen i form av exempelvis 
minskat uppvärmningsbehov, ökad skogstillväxt och större potential i vattenkraften, men 
samtidigt en rad ökade eller nya kostnadsposter, såsom kostnader för skadad infrastruktur, 
torka i jordbruket, vindskador och sjukdomar i skogsbruket, försvårad rennäring och 
värmerelaterade dödsfall. De monetära beräkningar av klimatkostnader som gjordes av den 
statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007 landade på kostnader på cirka 1000-2000 
miljarder kronor fram till 2100 för ett medelhögt och ett medellågt klimatscenario.22 

Det går att undvika kostsamma klimatförändringar 

Klimatförändringen pågår och den uppvärmning som skett så här långt har redan gett en 
rad oönskade effekter i form av förändringar i ekosystem, väder och stigande havsnivå. Som 
framgått ovan skulle ”business as usual”, kanske upp emot 4 grader, bli mycket kostsamt i 
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framtiden. Dessbättre har IPPC i ett av fyra nya scenarier 
för framtida klimatpåverkan redovisat en utvecklingsväg 
(kallad RCP2.6) för en långt mer begränsad 
klimatförändring23. 

I FN:s klimatkonvention uttrycks målsättningen att 
undvika ”farliga” antropogena klimatförändringar, vilket 
inom exempelvis FN och EU har medfört målet om högt 
två graders global uppvärmning24. Men som figur 1 och 2 visar uppstår effekter som av allt 
att döma bör betecknas som farliga redan före den nivån. 2 grader bör därför ses som ett tak 
och inte som ett mål och det är viktigt att sträva så långt ner som möjligt mot ett 
temperaturmål på 1,5 graders global uppvärmning25. 

Scenariot RCP2.6 innebär att koldioxidutsläppen kulminerar runt år 2020 och därefter 
minskar för att bli negativa år 2100, som framgår i Figur 326: 

 

Figur 3. Utsläppsförändringar vid olika scenarier27 

 

Scenariot RCP2.6 bygger även på en rad andra antaganden om strategier och satsningar, 
bland annat28: 

 Kraftfullare klimatpolitik, låg energiintensitet 
 Minskad oljeanvändning, 40% lägre utsläpp av metan 
 Ungefär lika mycket betesmark, mer jordbruksmark på grund av bioenergiproduktion 
 Världsbefolkningen är 9 miljarder 

När man analyserar vilka utsläppsminskningar som ett visst mål förutsätter är det viktigt 
att ta hänsyn till de stora osäkerheter som föreligger. Det är exempelvis oklart vilken 
temperatur som följer på sikt av en viss halt växthusgaser i atmosfären – den så kallade 
klimatkänsligheten varierar stort29. 

“RCP2.6 representerar ett 
scenario som syftar till att 
begränsa den globala 
uppvärmningen till sannolikt 
under 2°C över förindustriella 
temperaturer.” 

”Sannolikt” betyder över 66% 
säkerhet. 

(IPCC, 2013; egen översättning) 

 

”Sannolikt” betyder över 66% 
säkerhet. 

. 
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Ett sätt att förstå behovet av utsläppsminskningar är att se till de samlade utsläppen av 
koldioxid över tid, som är det som avgör uppvärmningen. IPCC menar att tvågradersnivån 
kan klaras med 66% sannolikhet om de totala utsläppen stannar under 1000 miljarder ton 
kol. Som Figur 4 visar är redan mer än hälften av detta utsläppsutrymme använt30. 

Figur 4. Totala utsläpp av koldioxid över tid31 

 

För att med denna utgångspunkt och scenariot RCP2.6 klara tvågradersnivån kan utsläppen 
med dagens trend högst fortsätta öka i runt 30 år32, därefter måste de upphöra helt, d.v.s. 
direkt minska till noll före 2050 i alla länder. För det första är ett sådant tvärstopp överallt 
mycket osannolikt, vilket betyder att det finns ett klart behov av att vissa länder minskar sina 
utsläpp långt tidigare. För det andra innebär sannolikheten 66% att klara tvågradersnivån att 
det är över 33% sannolikhet att den inte nås, vilket måste anses extremt högt i förhållande 
till de risker och kostnader som det handlar om. 

Om man beaktar att två grader medför stora samhällskostnader, om man enligt 
försiktighetsprincipen vill öka sannolikheten för att klara målet, och om man anser att alla 
människor har samma rätt till utsläppsutrymme, och klimatpolitiken beaktar de historiska 
utsläpp som industriländerna klart dominerar, då faller större delen av ansvaret för 
minskningar på oss i de rika länderna33. Bland dessa har vi i Sverige och EU jämförelsevis 
goda ekonomiska och tekniska möjligheter att agera, och det finns en hög medvetenhet om 
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både problem och lösningar bland företag och allmänhet. Riksdagens vision om nettoutsläpp 
nära noll vid 2050 går därför inte att förena med vad vetenskapen och verkligheten visar 
behövs för att klara tvågradersnivån. 

Utifrån klimatkonventionens målsättning om att undvika farliga klimatförändringar leder 
vetenskapen fram till att vi behöver en högre ambitionsnivå. En inriktning för merparten EU-
länder, däribland Sverige, är att minska utsläppen till nära noll runt år 2030. I hela EU är 
utsläpp nära noll runt år 2040 en motsvarande ambitionsnivå, givet större utmaning att 
ställa om. 

Klimatpolitik är lönsam 

Ovan redovisades olika bedömningar av vad klimatförändringarna kan tänkas kosta för 
samhället. I flera fall har samma studier också bedömt åtgärdskostnader för att minska 
utsläppen till en viss nivå. I Stern Review uppskattades den totala åtgärdskostnaden med två 
metoder till en prislapp på 1% av BNP (att jämföra med klimatkostnaden på 5-20%), men 
med en variation på -3 till +3,5%. Det finns alltså möjlighet att vidta åtgärder till negativ 
kostnad (energieffektivisering är ett exempel)34. IPCC har bedömt kostnaderna för 
tvågraders-scenariot och landar på en årlig minskning av BNP-tillväxten med motsvarande 
0,06%, förutsatt att åtgärderna är globalt kostnadseffektiva35. Å andra sidan räknas då inte in 
minskade anpassningskostnader eller medföljande nyttor av andra miljömål som nås med 
samma åtgärder. Som illustration orsakar luftföroreningar i Sverige varje år över 5000 
dödsfall (inom EU är siffran 400 000 dödsfall) och kostnader på runt 42 miljarder kronor36 
och en stor del av dessa problem skulle minska med en ambitiös klimatpolitik. I de 15 länder 
som har högst utsläpp av växthusgaser uppskattas hälsokostnaderna på grund av 
luftföroreningar motsvara över 4% av BNP37. 

I andra studier påpekas att det finns allvarliga brister i klassiska beräkningsmodeller för 
miljöpolitikens kostnader; de är helt enkelt inte anpassade för så långa tidsspann som 
klimatarbetet kommer att behöva pågå, tidsspann under vilka helt andra investeringscykler 
råder. En del åtgärder som skulle bli dyra på kort sikt är sådana som även i en värld utan 
klimatförändringar ändå skulle ha genomförts. I olika studier används därför andra 
beräkningsansatser. I studien ”A new growth path for Europe”38 drog man slutsatsen att ett 
skärpt klimatmål i EU till 2020, från -20 till -30%, skulle medföra en tillväxtökning på 0,6% per 
år samt ge 6 miljoner ytterligare jobb i Europa. På samma sätt ansåg 2007 EU-
kommissionens ”High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment” att 
också den energiintensiva industrin i EU skulle klara att hantera klimatutmaningen och 
samtidigt behålla konkurrenskraften, ett konstaterande som gjordes i konsensus mellan 
företrädare för EU-institutioner, näringslivet, miljörörelsen och fackföreningar39. Mycket 
talar för att oron för att företag lämnar EU vid en mer ambitiös klimatpolitik, ibland kallat 
koldioxidläckage, överlag är överdriven, att döma av studier som Stern Review, som 
skriver40: 

The ”concerns [that]... carbon-intensive industries... located in countries without carbon 
reduction policies… [well, the] empirical evidence suggests [that] only a small number of the 

worst affected sectors are internationally mobile… [and] even for those, environmental 
policies are only one determinant of … location decisions.” 
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I samma riktning har OECD i en stor studie om miljörelaterade skatter konstaterat att41 
”environmentally related taxes [are] not identified to cause significant reductions in 
competitiveness of any sector”. 

Omvänt finns en rad rapporter som pekar på att allmänna ekonomiska vinster finns att 
hämta från en mer ambitiös miljöpolitik. Exempelvis konstaterade år 2014 EU-
kommissionens ”European Resource Efficiency Panel” att42: 

”the EU could realistically reduce the total material requirements of its economy by 17% to 
24%, boosting GDP and creating between 1.4 and 2.8 million jobs.” --- Every percentage point 

reduction in resource use could therefore lead to up to 100,000 to 200,000 new jobs.” 

Rapporter framtagna i samband med exempelvis 
de tyska och svenska ordförandeskapen i EU pekar i 
samma riktning43 när det gäller potentialen för 
ökad sysselsättning och tillväxt till följd av en aktiv 
klimatpolitik. I Storbritannien uttryckte ledarna för 
de tre största partierna nyligen vikten för 
ekonomin av en aktiv klimatpolitik i en ny 
klimatdeklaration44. 

I sammanfattning är det dock svårt att beräkna både klimatkostnader samt nytta och 
kostnad med olika åtgärder för att nå klimatmålen under de långa tidsrymder som ofta gäller 
i sammanhanget. Det är likväl visat att kostnaden av att inte vidta åtgärder är klart högre än 
den eventuella kostnaden för att vidta åtgärder. Det blir ekonomiska förluster av att inte 
göra mer. 

Enklare än att titta framåt är att granska bedömningar som gjorts tidigare. Det är väl belagt 
att många miljöproblem och miljörisker överlag har underskattats genom åren (även om det 
inte alltid behöver vara fallet i framtiden), också när det gäller klimatförändringen45. Omvänt 
finns en rad studier som pekar på att kostnaderna för miljöåtgärder och miljöpolitik ofta är 
lägre än vad som inledningsvis antas46. En rad studier bekräftar också att en ambitiös 
miljöpolitik kan stimulera innovationer och företag, vilket kan stärka konkurrenskraften i ett 
land47. 

Ofta har det gått lättare att klara miljömål än vad som antagits. Ett exempel är det svenska 
klimatmålet för 2010. När Sverige hade fått rätten inom EU:s ansvarsfördelning till följd av 
Kyotoprotokollet fick Sverige rätten att öka utsläppen med 4% från 1990 till 2010-12. En 
statlig utredning (Klimatkommittén) fick därefter i uppdrag att föreslå ett mål och räknade 
med tre alternativ på -2, +4 och +16% utsläppsförändring. Förslaget blev -2% men riksdagen 
skärpte målet till -4%. När målet beslutades hördes kritik från vissa håll om att ekonomin 
skulle ta skada, men vid 2012 var minskningen 16%48. Felbedömningen var inte en 
engångsföreteelse; andra studier har visat samma sak i olika miljöfrågor49. 

  

“Acting on climate change is also an 
opportunity for the UK to grow a 
stronger economy, which is more 
efficient and more resilient to the risks 
ahead.” 

David Cameron, Nick Clegg, Ed Miliband 

February 13, 2015 

 



13 

 

  

Finansiella 
risker 

Anpassning 

Affärsmöjligheter 

Klimatförändringar i sig 

Nya intäkter Miljöprofilering 

Klimatskador 

Policy-
kostnader 

Imagerisker 

Innovationer 

Efterfrågan Klimatpolitik 

  
FÖRETAGET 

Kostnadsminskning 

Klimatförändringen och företagen 

Företagen påverkas av klimatförändringarna på en rad olika sätt. Vissa sitter på lösningar, 
andra möter utmaningar, men för de flesta gäller nog bådadera. Figur 5 nedan illustrerar 
olika tänkbara relationer mellan klimatförändring och ett företag. 

Medvetenheten om klimatfrågan påverkar politikernas beslut och konsumenternas attityd 
och efterfrågan. Det ger frivilliga och tvingande drivkrafter för innovation. 

Samtidigt möter företaget ett antal risker i form av potentiella skador på fysiska resurser, 
imageskador vid eventuellt bristande miljöprestanda, direkta kostnader för att klara politiska 
krav i exempelvis lagstiftning eller finansiella risker vid nya krav från långivare. Även riskerna 
påverkar ett företag att ta sig an klimatfrågan. 

Den slutliga effekten blir mer eller mindre snabba anpassningsåtgärder som kan öka 
intäkter och stärka miljöprofilen, vilket kan skapa nya affärsmöjligheter. Företag inom 
Hagainitiativet illustrerar detta. 

Figur 5. Relationerna mellan klimatförändringen och företag. 

Fortum Värme har beslutat att fasa ut all 
användning av kol och olja till senast år 

2030 med målet att bli klara väsentligt 
tidigare. Siktet är inställt mot resurssnålhet 

och minimal klimatpåverkan. Det nya 
biokraftvärmeverk som tas i drift 2016 är 
en del i denna strategi. 

Biokraftvärmeverket ökar den förnybara 
andelen i fjärrvärmen och tillför ny grön 
elproduktion, något som sammantaget bidrar 

till att minska Europas koldioxidutsläpp med 
650 000 ton per år. 

Folksam Sak, slutligen, exkluderade under 
2011 alla bolag som investerar i kol i sin 

portfölj. Idag går denna portfölj bättre än 
index. Folksam är således med och 
påverkar och förebygger koldioxidutsläpp 

genom att utöva ett aktivt ägandeskap. 
Genom att vara proaktiv i sin riskhantering 
ökar Folksam sin lönsamhet i sin portfölj 
samtidigt som Folksam påverkar de företag 
som bolaget investerar i. 
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Klimatpolitiken kan utvecklas 

En hörnsten i klimatpolitiken är FN:s klimatkonvention som syftar till att undvika farlig 
klimatförändring, en ambition som översatts i det nämnda tvågradersmålet och i vissa 
sammanhang – exempelvis i Sverige – även i ett mål om högsta halt av växthusgaser i 
atmosfären. Däremot är det ganska ovanligt att dessa klimatmål är utgångspunkt för att 
härleda utsläppsmål. Sådana formuleras oftare utifrån en annan bedömning, där politiska, 
ekonomiska och sociala aspekter väger tungt, vilket lätt leder till att summan av nationella 
eller regionala utsläppsmål inte nödvändigtvis leder till de övergripande klimatmålen, vilket i 
sin tur skapar oklarheter om den framtida politiken och sådan osäkerhet riskerar att förvåras 
planering, investeringar och kan skapa suboptimala strategier. Exempelvis är det svårt att se 
att Sveriges klimatmål eller EU:s tidigare (20-20-20 till år 2020) och nuvarande (målen till år 
2030) klimatpolitiska paket är närheten av det ansvar som följer med tvågradersmålet 
beskrivet i vår vetenskapligt baserade tolkning ovan.  

Det vore bättre att formulera utsläppsmål som leder till ett önskvärt mer eller mindre 
stabilt klimattillstånd, och först i nästa steg väga dessa mål mot ekonomiska, tekniska och 
sociala parametrar och då fördela ansvar med olika styrmedel. Det finns med andra ord inte 
bara ett behov av skärpta klimatmål utan också av ett annat system för att formulera mål. 
Långsiktighet är viktigt för alla aktörer. 

I det sammanhanget måste förstås den svenska situationen relateras till den i EU och 
globalt. Å ena sidan bör Sverige (inklusive offentlig sektor) vara ett föredöme, å andra sidan 
går det inte att ligga hur långt före som helst (såvida åtgärdskostnaderna inte är negativa). 
Därför behöver Sverige fortlöpande aktivt påverka EU:s klimatpolitik, både för att bidra till 
att EU blir en progressiv kraft i det globala klimatarbetet och för att skapa en så bra spelplan 
som möjligt inom unionen. 

Sverige bör därför arbeta med två strategier, dels som aktör internationellt och inom EU, 
dels som föregångsland. Företag som går före med innovationer, utsläppsminskningar och 
förändringsvilja behövs i båda sammanhangen. 

De svenska utsläppen har minskat 

Utsläppen av växthusgaser i Sverige minskade med ungefär 22% mellan 1990 och 2013. Som 
framgår av figur 6 (se nästa sida) har tydliga minskningar skett inom de flesta sektorer. 
Framförallt när det gäller bostäder och lokaler, men även för avfallshanteringen och 
industrin i stort, och i viss mån för jordbruket, har utsläppen tydligt gått ner under flera år 
(ibland med hack i kurvorna). Inom el- och fjärrvärmesektorn har utsläppen grovt sett räknat 
pendlat med vädret, totalt med en viss minskning över tid. Sveriges uppvärmningsbehov har 
fått minskad klimatpåverkan bland annat genom att fler fastigheter anslutits till fjärrvärmen. 
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Figur 6. Utsläpp av växthusgaser i Sverige 1990-2013, totalt och inom olika sektorer50. 

 

När det gäller inrikes transporter gick utvecklingen åt fel håll i perioden runt 1990-2007, men 
sedan dess har också dessa utsläpp minskat en del. Utfallet 2013 är något lägre än 1990. 
Transporter och industri står var för sig för ungefär lika stora utsläpp som övriga sektorer 
och dominerar alltså klart. Särskilt utsläppen från transportsektorn har varit svåra att komma 
åt. 

Hoppfulla transformationer 

Samtidigt som vissa utsläppstrender förändras långsamt men tydligt över tid, så sker 
snabbare transformationer inom andra områden. När det gäller energiförsörjningen och 
utvecklingen av drivmedel i transportsektorn sker tekniksprång som leder till stora som nya 
tekniker lanseras och kommer i användning faller kostnaderna på många håll till följd av nya 
innovationer som introduceras på marknaden. Solceller är ett exempel på denna utveckling, 
med fallande kostnader och även en snabb installation och utveckling av enskilda aktörer, 
vid sidan av stora bolag. Lägger man till utvecklingen när det gäller bio- och vindenergi talar 
mycket för att energisektorn går från brunt till grönt och från stort till småskaligt. Småskaligt 
är dock inte per automatik alltid det mest klimateffektiva, exempelvis är fjärrvärmen med 
biokraftvärme ett viktigt exempel på hur Sverige lyckats att minska sin klimatpåverkan för 
uppvärmning och samtidigt genererat förnyar el. 
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Vad denna och liknande transformativa skeenden kan betyda för klimatpolitiken och 
påverkan på klimatet är svårt att bedöma i dagsläget men sannolikt gör de dynamiska 
effekterna att omställningen kan gå snabbare än vad många scenarier pekar på. 

Mål, principer och allmänna strategier 

Trots att de svenska utsläppen har minskat så tyder samtliga utvärderingar på att 
riksdagens långsiktiga miljömål för klimatet, ”Begränsad klimatpåverkan” (som är ett 
temperatur- och koncentrationsmål), inte kommer att nås med nu gällande strategier och 
styrmedel. Inte heller riksdagens beslutade vision51 om inga nettoutsläpp av växthusgaser år 
2050 kommer att nås med befintliga insatser. Detsamma gäller självfallet den mer ambitiösa, 
men vetenskapligt välgrundade, inriktningen mot utsläpp nära noll i Sverige år 2030, som 
Hagainitiativet ser som angeläget att sträva mot. 

Det är viktigt att diskutera exakt hur nya svenska klimatmål ska formuleras52. En förebild 
kan finnas i Storbritannien, där en särskild klimatlag ger parlamentet rätt att besluta om 
bindande framtida femåriga utsläppsbudgetar på förslag av ett oberoende klimatpolitiskt råd 
(CCC), där redan den fjärde utsläppsbudgeten för 2023-2028 är fastställd53. Det faller sedan 
på respektive regering att välja styrmedel och åtgärder som gör att planen klaras av, utifrån 
vad som är mest klimat- och kostnadseffektivt. CCC följer den vetenskapliga utvecklingen 
och föreslår utsläppstak, beräkningsmodeller, redovisningsmetoder, samt är rådgivande och 
granskande. Det är viktigt att utreda hur en motsvarande modell för Sverige skulle kunna se 
ut. Parallellt med övergripande klimatmål är det viktigt att fastställa även målsättningar för 
exempelvis energieffektivisering och andelen förnybar energi, som är grundbultar i 
klimatarbetet. 

I genomförandet av målen är en viktig utgångspunkt i klimatpolitiken den princip som 
slagits fast i bland annat EU-fördraget om att förorenaren ska betala för att minska 
utsläppen och för de miljöskador som uppstår (polluter pays principle, PPP54). Miljöskatter 
som bygger på principen får en miljöstyrande effekt som skapar bra förutsättningar för 
företagens arbete med minskade utsläpp. Det ska vara lönsamt att klimatanpassa en 
verksamhet och det ska kosta att vara fripassagerare med låga ambitioner. 

Av 1615 miljarder kr i totala skatteintäkter i Sverige år 2013 utgjorde dock skatter på miljö 
och energi knappt 4,3%, att jämföra med exempelvis skatter på arbete som motsvarade 
60%55. Arbetsgivaravgiften är en indirekt skatt på arbete och ökade kraftigt under 1960- och 
1970-talen och har sedan dess legat på en bit över 30% av lönesumman, motsvarande 28% 
av de totala skatteintäkterna 2013 (se figur 7). 
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Figur 7. Fördelning av totala skatteintäkter 2013 på olika typer av skatter (ESV, se not 55) 

 

Låg skatt på miljö och hög skatt på arbete signalerar gott om föroreningsutrymme och brist 
på arbetskraft, när det i verkligheten är tvärtom. Att växla skatter mellan miljö och arbete, 
inom samma skatteram, är ett sätt att justera denna obalans i ekonomin. 

Att sätta ett pris på miljön innebär dessutom att fasa ut miljöskadliga subventioner, 
exempelvis till kolkraft och annan användning av fossila bränslen. Globalt har 
subventionerna uppskattats till över 400 miljarder dollar årligen och inom EU ligger 
storleksordningen på tiotals miljarder euros årligen56. 

Som ett alternativ till miljöskatter kan system skapas för försäljning och handel med 
utsläppsrätter inom en minskande utsläppsbubbla. Det gäller dock att systemet genererar 
ett pris som leder till omställning, vilket bland annat förutsätter auktionering och att 
överskott av utsläppsrätter annulleras. Så länge ett miljöstyrande pris upprätthålls kan 
sådana system med fördel på sikt länkas samman inom och mellan regioner i världen.  
Oavsett alternativ är det i regel viktigt att välja så måleffektiva och kostnadseffektiva 
strategier som möjligt. När det gäller att styra mot exempelvis effektivare energianvändning, 
t.ex. en viss standard, kan samtidigt olika former av lagstiftning vara att föredra57. 

Eftersom klimatomställningen handlar om stora infrasystem behövs dessutom stora 
offentliga investeringar, inte minst i transportsektorn. Samtidigt används redan stora belopp 
i offentlig upphandling som kan göra långt större klimatnytta än idag och staten behöver 
därför öka kraven på miljöanpassade inköp. I samma riktning behöver planering-, placerings- 
och redovisningskrav ställas på statliga företag och kapitalförvaltare vad gäller klimathänsyn. 
Eftersom information och transparens är centrala komponenter i en effektiv 
marknadsekonomi är det också viktigt att redovisningen i klimatfrågor förbättras av bolag av 
olika slag. Även konsumenter bör få verktyg att objektivt jämföra produktalternativ 
beroende på klimatpåverkan. Det är t ex viktigt att kunna jämförbara alla drivmedel, fossila 
som förnybara, t.ex. om klimatprestanda och ursprung även på bensin, diesel och fossilgas 
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för att kunna överväga att välja bort råvarukällor som Arktisolja, tjärsand eller fracking nära 
grundvatten. 

När det gäller resurshushållning och cirkulär ekonomi fyller de gröna näringarna och 
biobaserade system en allt viktigare roll och det finns behov av nationella och internationella 
gynnande strategier, såväl som styrmedel och utredningar rörande stärkt producentansvar 
och produktpolitik, förbättrad avfalls- och resurshantering, samt delandets ekonomi. 

Avslutningsvis behöver stora investeringar göras i alla länder i åtgärder för anpassning av 
samhället till ett varmare klimat, även utifrån företagens perspektiv behöver sårbarheten 
minska. I ett globalt perspektiv behöver industriländerna också bidra till att finansiera 
klimatinvesteringar i globala Syd. 

Mot bakgrund av kunskapsöversikten och diskussionen är det viktigt att fastslå allmänna 
målsättningar och styrmedel för klimatarbetet. Både EU och Sverige behöver fatta beslut 
med högre ambitioner. Inte minst är en långsiktig politik avgörande viktig. 

I detta första positionspapper sammanfattas Hagainitiativets konkreta förslag i den ruta 
som inleder rapporten. Vad dessa förslag betyder inom olika områden och sektorer 
utvecklas i ett nästkommande positionspapper. 
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