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Sammanfattning 

Klimatpolitiska rådet bildades den 1 januari 2018 med uppgift att utvärdera hur regeringens 
samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdagen och regeringen har beslutat. Detta 
är rådets första rapport. Här presenteras rådets ledamöter och vårt uppdrag, som en del av 
Sveriges klimatpolitiska ramverk och dess internationella sammanhang i EU och FN.  

I Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under 
klimatkonventionen. Parisavtalet är historiskt då det är det första klimatavtalet som nästan alla 
världens länder står bakom. Processen bakom avtalet involverade också en lång rad andra 
viktiga aktörer inom näringsliv, forskning, civilsamhälle, städer och regioner.   

Efter Parisavtalet har ramverken för att hantera klimatproblemet förstärkts även på europeisk 
och nationell nivå. I juni 2017 beslutade riksdagen om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 
med stöd av en mycket bred majoritet av riksdagens partier. Ramverket innehåller tre delar: 
långsiktiga mål, ett planerings- och uppföljningssystem samt ett klimatpolitiskt råd. Delar av 
ramverket är reglerat i en klimatlag.  

Det övergripande målet i det klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte har 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. 
Ramverket innehåller även etappmål på vägen mot det långsiktiga målet. 

Som en del av den parlamentariska överenskommelsen och det klimatpolitiska ramverket har 
regeringen inrättat det Klimatpolitiska rådet. Rådets huvuduppdrag är att ”utvärdera hur 
regeringens samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och regering har 
beslutat”. 

Uppdraget att granska regeringens samlade politik understryker klimatfrågans breda och 
tvärsektoriella karaktär. Att nå målen om ett fossilfritt samhälle utan några nettoutsläpp av 
växthusgaser inom 25 år innebär en omfattande samhällsförändring i ett komplext samspel 
mellan mängder av olika faktorer, aktörer och drivkrafter. Klimatfrågan spänner därmed också 
över i princip samtliga vetenskapliga fält. Det klimatpolitiska rådet består av personer med bred 
tvär- och mångvetenskaplig kompetens inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora 
och teknikvetenskap. Till sitt förfogande har rådet ett kansli med tre heltidsanställda.  

Under första halvan av 2018 kommer rådet att forma inriktning och planer för arbetet.  
Klimatpolitiska rådet kommer att koncentrera sitt arbete till hur Sverige ska nå klimatmålen 
genom utsläppsminskningar och kompletterande åtgärder. Klimatanpassningsfrågor ingår inte i 
rådets arbetsområde.  

Sverige är inte det första landet som instiftar ett klimatpolitiskt råd. I bland annat 
Storbritannien, Danmark och Finland finns sedan flera år tillbaka liknande organ. 

I Sverige bidrar redan många andra myndigheter och organisationer på olika sätt med analys 
och kunskapsunderlag kring klimatpolitiken. Klimatpolitiska rådet har en unik roll bland 
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myndigheter genom sitt fokus på den samhälleliga klimatomställningen, sitt oberoende och sitt 
breda mandat att utvärdera regeringens samlade politik. 
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1 Klimatförändringar - ett komplext problem 

Mänsklig påverkan är ytterst sannolikt den främsta orsaken till den observerade globala 
uppvärmningen sedan mitten av 1900-talet. Framförallt är det ökande utsläpp av växthusgaser från 
användning av kol, olja och naturgas som har lett till stigande global medeltemperatur, stigande 
havsnivåer och andra förändringar. Förändringarna kommer att bestå under lång tid, men 
avgörande för deras storlek är hur utsläppen och markanvändningen utvecklas framöver.  

Om utvecklingen som den ser ut idag får fortsätta kommer det att leda till oacceptabelt svåra 
konsekvenser för välstånd och välfärd, människors livsvillkor och ekosystemens funktion. 
Effekterna kommer att slå mot alla, men samtidigt ojämnt och utan hänsyn till vilka som är 
ansvariga för klimatförändringen. Det handlar om bland annat livsmedelssäkerhet, tillgång till 
vattenresurser, risk för mer extremt väder samt förluster av biologisk mångfald. Samtidigt har olika 
länder och samhällen olika förutsättningar och möjligheter att hantera klimatförändringar. Socio-
ekonomiska faktorer har stor inverkan.   

Vetenskaplig kunskap behövs som underlag till samhällets beslut om hur klimatproblemet ska 
hanteras. Klimatförändringarna spänner över flera vetenskapliga fält. För att förstå klimatsystemet 
och hur det påverkas av utsläpp och markanvändning behövs främst naturvetenskap. För att förstå 
samhällena och hur de kan förändras så att deras klimatpåverkan minskar behövs humanistisk och 
samhällsvetenskaplig kunskap samt hälso- och teknikvetenskap. För att förstå och komma till rätta 
med klimatproblemet krävs ett tvärvetenskapligt perspektiv som inkluderar många former av 
kunskap. 

Den svåraste utmaningen idag är inte att mäta temperaturen, beräkna klimatscenarier eller bedöma 
hur snabbt utsläppen behöver minska för ett givet klimatmål. Huvudproblemet är inte heller att 
nödvändig teknik saknas helt eller att omställningen skulle vara oöverstigligt dyr. Det verkligt 
angelägna problemet är hur gemensam handling kan mobiliseras och genomföras för att minimera 
växthusgasutsläppen och anpassa samhällena till ett förändrat klimat. 

Klimatutmaningen är speciell för att den sträcker sig över hela jorden och över flera generationer. 
Det förutsätter globalt kollektivt agerande, samtidigt som rådigheten huvudsakligen finns hos 
staterna som dessutom har olika politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. Till detta kan 
läggas att klimatfrågan måste uppmärksammas och hanteras på alla samhällsnivåer, från nationella 
till lokala myndigheter och organ, samt av alla samhällsaktörer, från industrier, företag och 
civilsamhälle till individuella medborgare. Det handlar om allt från hur samhällets infrastruktur 
utformas, såsom kommunikationer, bebyggelse och arbetsplatser, till individers vardagshandlingar 
och livsstilar.  

Mot den här bakgrunden var det en historisk händelse när världens ledare i Paris, i december 2015, 
enades om ett klimatavtal som gäller för alla länder. Bakom stats- och regeringschefer stod också 
många andra viktiga aktörer inom näringsliv, forskning, miljöorganisationer, trossamfund, städer 
och regioner.   

På liknande sätt var det ett väsentligt steg när en stor majoritet av partierna i Sveriges riksdag i juni 
2017 beslutade om långsiktiga utsläppsmål och ett klimatpolitiskt ramverk för Sveriges omställning 
till ett fossilfritt välfärdsland.  
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Klimatpolitiska rådet är ett tvärvetenskapligt expertorgan vars uppgift är att utvärdera regeringens 
politik, med det yttersta syftet att målen inom det klimatpolitiska ramverket som riksdagen fastställt 
uppnås på ett sätt som faller så väl ut som möjligt – socialt, ekonomiskt och för miljön. 
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2 Internationella ramverk för att hantera 
klimatproblemet 

Under de senaste åren har de politiska ramverken för att hantera klimatproblemet förstärkts på 
global, europeisk och nationell nivå. FN har även beslutat om gemensamma globala mål för den 
ännu bredare utmaningen att skapa en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar utveckling. 

2.1 FN:s klimatkonvention och Parisavtalet  

Sverige har liksom flertalet av världens länder ratificerat FN:s ramkonvention om 
klimatförändringar1 (klimatkonventionen) som trädde i kraft 1994. Klimatkonventionens mål är att 
halten av växthusgaser i atmosfären ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans 
påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Till klimatkonventionen har det knutits en internationell 
överenskommelse, Kyotoprotokollet, som innehåller rättsligt bindande åtaganden för de två 
perioderna 2008–2012 och 2013–2020 för de flesta utvecklade länderna. USA ratificerade dock inte 
Kyotoprotokollet och varken Kina eller Indien hade bindande åtaganden, vilket betyder att en stor 
andel av de globala utsläppen hittills har varit oreglerade. 

I Paris i december 2015 enades världens länder om ett nytt globalt klimatavtal under 
klimatkonventionen. Enligt avtalet ska ökningen i den globala medeltemperaturen hållas långt 
under 2 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå samt ansträngningar göras för att begränsa 
temperaturökningen till 1,5 grader Celsius jämfört med förindustriell nivå. Parisavtalet är historiskt 
då det är det första klimatavtalet som alla världens länder ska bidra till genomförandet av. 

Det nya klimatavtalet innebär att länder utarbetar, meddelar och upprätthåller så kallade nationellt 
fastställda bidrag (på engelska nationally determined contributions, NDC). De första sådana 
bidragen fastställdes i samband med Parisavtalet. Länderna ska successivt skärpa sina bidrag som 
ska förnyas vart femte år. En gemensam översyn av världens samlade ansträngningar för att minska 
klimatpåverkan ska också göras vart femte år. Principer för uppföljning och rapportering håller på 
att etableras, som bland annat ska lägga grunden för ett framtida gemensamt system och regelbok 
för transparens och uppföljning av länders åtaganden samt genomförande av dessa.2 Sverige har 
inte gått in med ett eget nationellt fastställt bidrag utan ingår i EU:s gemensamma nationellt 
fastställda bidrag. 

År 2018 sker en första lägesbedömning av parternas samlade ansträngningar för 
utsläppsbegränsningar under Parisavtalet. Denna lägesbedömning, eller den s.k. stödjande dialogen, 
kommer äga rum under det fijianska ordförandeskapet och har fått det informella namnet Talanoa 
som ungefär betyder ”samtal”.  

Utöver ländernas bidrag till att öka ambitionerna, betonar Parisavtalet icke-statliga aktörers roll 
eller så kallade non-Party stakeholders. The Global Climate Action (GCA) består av tusentals 
företag, investerare, städer, regioner och civilsamhälle som har åtagit sig frivilliga klimatåtgärder 

                                                   
1 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). 
2 United Nations (2018). 
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fram till 2020 och på längre sikt till bortom 2030. För närvarande finns drygt 12 000 åtaganden 
registrerade i FN:s portal Non-State Zone of Climate Agreements (NAZCA).   

FN:s mellanstatliga klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) är en 
organisation som grundades 1988 av två FN-organ, Världsmeteorologiorganisationen (WMO) och 
FN:s miljöprogram (UNEP). Dess uppdrag är att tillhandahålla en vetenskaplig grund vad gäller 
klimatförändringarna, dess miljömässiga och socioekonomiska påverkan samt möjliga lösningar. 
IPCC gör regelbundna kunskapsutvärderingar med hjälp av forskare i tre arbetsgrupper som täcker 
in den vetenskapliga grunden; effekter, anpassning och sårbarhet; samt utsläppsbegränsning. För 
närvarande pågår IPCC:s sjätte stora kunskapsutvärdering som ska leda till en huvudrapport, Sixth 
Assessment Report, AR6, en uppdaterad metodrapport om riktlinjer för utsläppsinventering, samt 
tre specialrapporter varav den första utges i oktober 2018 och behandlar 1,5 graders global 
uppvärmning (utsläppsbanor och utvecklingsvägar, klimateffekter, och hur frågeställningarna 
förhåller sig till hållbar utveckling för övrigt). IPCC:s rapporter kommer att utgöra ett viktigt 
underlag för det fortsatta genomförandet av Parisavtalet. 

Under 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030 och 17 nya globala mål för hållbar 
utveckling. I målen integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och 
miljömässig. Att bekämpa klimatförändringarna är ett av målen. De andra målen handlar bland 
annat om att tillgodose hälsa och välbefinnande, god utbildning, jämställdhet och jämlikhet, tillväxt 
och jobb, hållbara städer samt fredliga och inkluderande samhällen. Möjligheten att nå ett flertal av 
de andra globala målen påverkas av ett förändrat klimat. Omvänt är arbetet med andra 
hållbarhetsmål väsentliga för att lyckas med klimatarbetet. Utmaningen ligger i att skapa synergier 
mellan målen och reducera potentiella målkonflikter. 

2.2 EU:s klimat- och energiramverk 

EU:s nuvarande målsättningar inom klimat och energi bestäms av det så kallade 2020-paketet med 
mål för utsläppsminskningar, förnybar energi och energieffektivisering till 2020. EU:s huvudsakliga 
styrmedel för att minska utsläppen är EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, som 
startade år 2005. Principen för EU ETS är att utsläppen som ingår omfattas av ett tak, det vill säga 
en maximal mängd utsläpp som sammantaget får släppas ut från de anläggningar som omfattas. 
Utsläppstaket sänks över tid. Varje anläggning tilldelas en viss mängd utsläppsrätter och kan handla 
med dessa beroende på tillgång och behov. Tanken är att utsläppshandeln ska fungera som en 
marknad vilket ska föra med sig att de mest kostnadseffektiva sätten att genomföra 
utsläppsminskningar genomförs först. 

I oktober 2014 antog EU:s ledare i Europeiska rådet ramarna för EU:s klimat- och energipolitik till 
2030.3 Enligt ramarna ska utsläppen av växthusgaser inom EU minska med minst 40 procent fram 
till 2030 jämfört med 1990.4 Utsläppsmålet ska nås genom att utsläppen inom EU ETS minskas 
med 43 procent fram till 2030 jämfört med 2005 samtidigt som utsläppen i sektorerna utanför EU 
ETS minskas med 30 procent under samma tidsperiod.5 Europeiska rådet fastslog även att en 

                                                   
3 Europeiska rådet (2014). 
4 Inom det klimat- och energipolitiska ramverket finns också mål om att EU år 2030 ska ha minst 27 procent förnybar energi och ha ökat 

energieffektiviteten med 27 procent jämfört med ett scenario där inga ytterligare åtgärder för energieffektivisering genomförts efter 2007. 
5 EU har även lagt in dessa mål i sitt nationellt fastställda bidrag under Parisavtalet.   
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policy ska utarbetas för hur utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad markanvändning 
och skogsbruk ska inkluderas i EU:s klimatramverk innan år 2020.  

För att genomföra Parisavtalet har Europeiska kommissionen lagt fram förslag till flera klimat- och 
energirättsakter, en förenklad bild av ramverket ges i Figur 1. Till exempel har en översyn av EU:s 
system för EU ETS inför den fjärde handelsperioden 2021 till 2030 presenterats. I översynen ingår 
bland annat förändrade regler kring auktionering och gratis tilldelning av utsläppsrätter samt 
mekanismer för att stödja koldioxidsnål innovation. Medan målet för EU ETS ska nås för EU i sin 
helhet, fördelas utsläppsminskningen utanför EU ETS mellan EU:s medlemsländer. Denna 
fördelning bestäms av en ansvarsfördelningsförordning, ESR (Effort Sharing Regulation) med 
bindande mål för utsläppsminskningar till 2030 för alla medlemsländer. 

Sverige bidrar till ESR-målet genom en utsläppsminskning om 40 procent till 2030, jämfört med 
2005. Detta mål kan sättas i relation till etappmålet inom Sveriges klimatramverk, som motsvarar 
en minskning med 59 procent till 2030, jämfört med 2005.6 

Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och 
skogsbruk regleras genom LULUCF-förordningen (Land Use, Land Use Change and Forestry). I 
förordningen formuleras medlemsländernas åtaganden så att varje medlemsland förbinder sig att 
säkerställa att nettoupptagen inte ska minska, eller i de fall nettoutsläpp för sektorn redovisas, att 
nettoutsläppen inte ska öka inom landets territorium. ESR- och LULUCF-förordningarna är 
sammankopplade på så vis att ett eventuellt ökat nettoupptag i LULUCF i begränsad omfattning 
kan användas för att kompensera för utsläpp i ESR. Även åt andra hållet, kan utsläppsminskningar 
utöver kraven i ESR användas för att täcka eventuella minskade upptag eller ökade utsläpp i 
LULUCF. 

 

 
 

Figur 1 Översiktlig och förenklad bild över EU:s klimatramverk där den nuvarande målsättningen om att minska 
utsläppen med 40 procent till 2030 jämfört med 1990 ska säkerställas genom klimaträttsakterna som reglerar EU 
ETS, ESR och LULUCF. 

                                                   
6 Prop. 2016/17:146. 
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Europeiska kommissionen har även lagt fram förslag om en styrnings- och 
rapporteringsförordning som samlar alla rapporteringskrav på klimat- och energiområdet.7 
Förutom att förordningen innehåller bestämmelser om årlig rapportering för att följa utvecklingen 
mot målen finns även krav på medlemsländerna att ta fram nationella energi- och klimatplaner 
samt långsiktiga lågutsläppsplaner i enlighet med Parisavtalet.  

För klimaträttsakterna nåddes preliminära överenskommelser mellan rådet och Europaparlamentet 
under 2017 och ett formellt antagande väntas i början av 2018. Styrnings- och 
rapporteringsförordningen samt övriga energirättsakter i ramverket förhandlas för närvarande. 

  

                                                   
7 Regeringskansliet (2016). 
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3 Sveriges klimatpolitiska ramverk 

Den 15 juni 2017 antog åtta av nio partier i riksdagen ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige,8 vilket 
baserades på förslag från den parlamentariska Miljömålsberedningen.9 

Miljömålsberedningen beskrev syftet med ramverket på följande sätt: ”Ramverket syftar till att 
synliggöra behovet av samhällsomställning för att nå klimatmålen, att involvera samtliga 
politikområden och samhällsaktörer i det fortsatta arbetet samt att löpande informera riksdagen om 
hur arbetet fortskrider och hur det påverkar utsläppsutvecklingen. Ramverket skapar en gemensam 
plattform för det fortsatta arbetet under decennier framöver.” Utredningen menade att det förslag 
som presenterades präglades av långsiktighet, kontinuitet, tydlighet och transparens. 

Det klimatpolitiska ramverket innehåller tre delar: 

• Långsiktiga mål för den svenska klimatpolitiken 
• Ett planerings- och uppföljningssystem 
• Ett klimatpolitiskt råd 

Delar av det klimatpolitiska ramverket är lagreglerat genom en klimatlag som trädde i kraft den 1 
januari 2018.10 

3.1 Långsiktiga mål för klimatpolitiken 

Sveriges klimatmål ingår som ett av målen inom miljömålssystemet. Miljömålssystemets 
övergripande målsättning bestäms av det så kallade generationsmålet, som innebär att Sverige ”till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka 
ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser”. Miljömålssystemet infördes 1999 men 
sedan dess har ett ytterligare miljökvalitetsmål tillkommit, så att systemet idag inrymmer 16 
miljökvalitetsmål. Det första målet, Begränsad klimatpåverkan, är det som är mest relevant för 
Klimatpolitiska rådets arbete. Enligt målet ska ”den globala medeltemperaturökningen begränsas 
till långt under 2 grader Celsius över förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla 
ökningen under 1,5 grader Celsius över förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att 
det globala arbetet inriktas mot detta mål.”11 

Miljökvalitetsmålen definierar alltså ett tillstånd i miljön, i det här fallet det globala klimatet, och ger 
därmed i sig inte så mycket vägledning om Sveriges egen klimatpåverkan. För att underlätta 
styrning och uppföljning har etappmål knutits till miljökvalitetsmålen. De utsläppsminskningsmål 
som fastställts i det klimatpolitiska ramverket gäller som etappmål för miljökvalitetsmålet Begränsad 
klimatpåverkan. 

                                                   
8 Prop. 2016/17:146, Betänkande 2016/17:MJU24. 
9 SOU 2016:21; SOU 2016:47. 
10 SFS 2017:720. 
11 Betänkande 2016/17:MJU24. I samband med att klimatramverket antogs ändrades också riksdagens precisering av Begränsad 

klimatpåverkan, så att det nu ligger i linje med Parisavtalet. 
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3.1.1 Noll nettoutsläpp senast 2045 – och sen negativa 

Det övergripande målet i det klimatpolitiska ramverket är att Sverige senast år 2045 inte har några 
nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär 
en tidigareläggning och precisering av den vision som riksdagen tidigare antagit om noll 
nettoutsläpp till år 2050.12 

Preciseringen innebär bland annat att utsläppen från svenskt territorium år 2045 ska vara minst 85 
procent lägre än år 1990.13 För att nå de återstående 15 procentenheterna till målet om noll 
nettoutsläpp får så kallade kompletterande åtgärder tillgodoräknas i enlighet med internationellt 
beslutade regler. De kompletterande åtgärder som är kända idag handlar om ökat nettoupptag av 
koldioxid i skog och mark, verifierade utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder 
samt avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS).  

Det är värt att notera målets formulering om ”negativa utsläpp” efter 2045. Det innebär att de 
kompletterande åtgärderna i framtiden behöver vara större än Sveriges samlade utsläpp av 
växthusgaser, för att uppnå negativa utsläpp under perioden efter 2045. 

3.1.2 Etappmål på väg mot 2045 

Riksdagen beslutade också om etappmål på vägen mot noll nettoutsläpp 2045. Medan målet för 
2045 gäller för Sveriges totala utsläpp gäller etappmålen de utsläpp som omfattas av EU:s 
ansvarsfördelningsförordning, ESR, se avsnitt 2.2.14 

Den viktigaste orsaken till att etappmålen inte omfattar utsläppen inom EU ETS är att Sverige inte 
råder över det utsläppstak som beslutas för EU:s utsläppshandel. Det totala utsläppstak som 
bestämts för EU ETS år 2030 är inte fördelat på respektive medlemsland. Själva idén med 
utsläppshandeln är att utsläppsminskningarna ska ske där de kan göras till lägsta möjliga kostnad 
och de är därför inte låsta till ett visst land eller en viss industrianläggning.  

Etappmålen i det svenska klimatramverket är följande: 

• 2030 ska utsläppen vara minst 63 procent lägre än år 1990. Högst 8 procentenheter av den 
minskningen får ske genom kompletterande åtgärder. 

• 2040 ska utsläppen vara minst 75 procent lägre än år 1990. Högst 2 procentenheter av den 
minskningen får ske genom kompletterande åtgärder. 

Därutöver finns också ett etappmål för inrikes transporter. 
• 2030 ska utsläppen från inrikes transporter (utom inrikes luftfart som ingår i EU ETS) vara 

minst 70 procent lägre än år 2010.  

                                                   
12 Prop. 2008/09:162. 
13 Vid beräkning av utsläppen från verksamheter inom svenskt territorium omfattas inte utsläpp och upptag från markanvändning, förändrad 

markanvändning och skogsbruk (LULUCF). 
14 I Miljömålsberedningens betänkande kallas dessa utsläpp för den ”icke handlande sektorn”. 
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3.1.3 Utsläpp och upptag av växthusgaser 

Utsläppen av växthusgaser inom Sveriges gränser var enligt den officiella statistiken 52,9 miljoner 
ton koldioxidekvivalenter15 år 2016.16 Alla utsläpp som beror på mänsklig aktivitet17 inom Sveriges 
gränser omfattas i detta mått, som inkluderar växthusgaserna koldioxid, metan, dikväveoxid och 
fluorerade gaser. Transportsektorn och industrin står vardera för ungefär en tredjedel av de totala 
utsläppen medan den resterande tredjedelen kommer från jordbruk, el- och fjärrvärmeproduktion, 
arbetsmaskiner, avfall, produktanvändning samt uppvärmning av bostäder och lokaler.  

Utsläppen inom Sveriges gränser har minskat med 26 procent sedan 1990. De flesta sektorerna har 
bidragit till denna minskning. De största minskningarna har skett genom att oljeeldade 
värmepannor ersatts med el och fjärrvärme, att utsläppen av metan från avfallsdeponier minskat 
kraftigt som en följd av deponiförbud, samt genom minskade utsläpp från industrin. 
Utsläppstrenden kan uppvisa stora variationer på grund av fluktuationer i väder och konjunktur. 
Ett exempel är utvecklingen kring 2009, där en kraftig nedgång av utsläppen orsakades av 
finanskrisen och efterföljande uppgång av utsläppen skedde till följd av industrins återhämtning i 
kombination med kalla vintrar.  

År 2005 startade EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS). EU ETS har delats in i 
olika handelsperioder18 och regelverken om tilldelning och vilka anläggningar som omfattas har 
ändrats mellan dessa. I nuläget omfattas ungefär 35 procent av de svenska totala utsläppen av EU 
ETS. Inom EU är motsvarande siffra cirka 45 procent. Utsläpp från anläggningar inom el- och 
fjärrvärme, raffinaderier och tillverkningsindustrin ingår i handelssystemet. Sedan 2012 ingår även 
utsläpp från inrikes och utrikes flyg som sker inom, eller med start eller landning inom, Europeiska 
samarbetsområdet. 

Utsläpp och upptag från mark och skog rapporteras inom en separat sektor; markanvändning, 
förändrad markanvändning och skogsbruk, LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry). 
Dessa utsläpp och upptag beräknas som nettoförändringar i kolförrådet, det vill säga nettoutsläpp 
och nettoupptag i de olika kolpoolerna,19 för olika kategorier som exempelvis skogsmark, åkermark 
och avverkade träprodukter. Osäkerheten för dessa beräkningar är stora bland annat för att de 
baseras på en begränsad mängd provytor, för att flödet är så litet jämfört med kolförrådet och för 
att de beror på biogena processer som är svåra att mäta. 

Totalt sett är nettoupptaget i Sverige stort tack vare den stora skogsarealen med nettotillväxt20 – det 
är i den levande biomassan, i de växande träden, den största inbindningen av kol sker. Marken 
innehåller stora mängder kol, men där sker inte lika stor inlagring. Det årliga totala upptaget i 
sektorn har ökat från ungefär 53 till 59 miljoner ton koldioxidekvivalenter mellan 1990 och 2016. 
Utsläpp i sektorn sker framförallt från dränerade organogena jordar i skogs- och jordbruket. Det 
årliga utsläppet har minskat under samma tidsperiod från ungefär 17 till 16 miljoner ton årligen. 

                                                   
15 Utsläpp av metan, dikväveoxid och fluorerade gaser omvandlas till ett mått som motsvarar koldioxidutsläpp. Räknat per utsläppt ton bidrar 

till exempel metan 25 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och lustgas med 298 gånger mer. 
16 Naturvårdsverket (2018). 
17 Utsläpp från internationell bunker ingår inte i denna siffra. Utsläpp från förbränning av biomassa räknas som noll i enlighet med IPCC. 
18 Den första handelsperioden var 2005–2007, den andra 2008–2012, den tredje pågår 2013–2020 och den fjärde infaller 2021–2030. 
19 De olika kolpoolerna utgörs av levande biomassa, dött organiskt material och markkol. 
20 Tillväxten är större än avverkning och annan avgång. 
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Det årliga totala nettoupptaget i sektorn har därmed under tidsperioden ökat från ungefär 36 till 43 
miljoner ton per år.  

LULUCF omfattas inte direkt av etappmålen i det klimatpolitiska ramverket. En ökad nettosänka 
kan dock bidra som en kompletterande åtgärd till etappmålen 2030 och 2040, till det långsiktiga 
utsläppsmålet om noll nettoutsläpp senast år 2045, samt för att uppnå negativa utsläpp.  

Utsläppen behöver framöver minska i snabbare takt än den historiska trenden om klimatmålen ska 
nås. Detta illustreras i Figur 2 där de historiska utsläppen av växthusgaser från 1990 till 2016 visas 
tillsammans med nu gällande etappmål. Etappmålet till år 2020 fastställdes år 2009 och innebär att 
utsläppen ska minska med minst 40 procent jämfört med 1990. Etappmålen till 2030, då utsläppen 
ska minska med minst 63 procent jämfört med 1990, och till 2040 då utsläppen ska minska med 
minst 75 procent jämfört med 1990 är de som fastställts i det klimatpolitiska ramverket. Dessutom 
visas det långsiktiga målet om noll nettoutsläpp år 2045 vilket gäller för de totala utsläppen. 

Behovet av utsläppsminskningar sätter särskilt fokus på transportområdet och den tunga industrin 
som står för en stor del av Sveriges nuvarande utsläpp. Miljömålsberedningens betänkande pekar 
på att vissa sektorer är svårare än andra att komma tillrätta med och nämner jordbrukssektorn som 
en sådan. Detta eftersom jordbrukets utsläpp i hög grad består av metan från djurproduktion och 
lustgas från kvävetillförsel och kväveomvandling i marken. Åtgärder inom samhällsplanering, 
bostadsbyggande och infrastrukturutveckling påverkar de framtida möjligheterna att nå målen och 
här pekar utredningen på kommunernas roll i utvecklingen av ett hållbart samhälle som särskilt 
utmanande. Utredningen understryker betydelsen av forskning och innovation för att genomföra 
den omställning som krävs, speciellt vad gäller de processutsläpp som omfattas av EU ETS. 

 

 

 

Figur 2. Historiska utsläpp 1990–2016 och klimatmålen. Från år 2005 är utsläppen fördelade på de som omfattas av 
utsläppshandeln och de utsläpp som omfattas av ESR, vilket också motsvarar omfattningen för de svenska 
etappmålen för 2020, 2030 och 2040. Kompletterande åtgärder ingår inte i figuren. I figuren har utsläpp från inrikes 
flyg inkluderats i utsläppshandeln. Utsläppen från ESR har antagits minska linjärt mellan etappmålen. Utsläppen 
från utsläppshandeln har antagits minska linjärt från 2017 till 2045. Källa: Naturvårdsverket (2017), egen 
bearbetning. 
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3.1.4 Klimatlagen 

Sveriges klimatlag innehåller inte själva klimatmålen utan säger att regeringens klimatpolitiska 
arbete ska utgå ifrån det långsiktiga, tidsatta utsläppsmål som riksdagen har fastställt. Vidare finns 
bestämmelser om att regeringens klimatpolitiska arbete ska syfta till att förhindra farlig störning i 
klimatsystemet, inriktas på att minska utsläppen av klimatgaser och vila på vetenskaplig grund. 
Arbetet ska också bedrivas på ett sätt som ger förutsättningar för klimatpolitiska och 
budgetpolitiska mål att samverka med varandra. 

I övrigt innehåller klimatlagen bestämmelser för när och hur regeringen ska följa upp det 
klimatpolitiska arbetet och redovisa sina planerade åtgärder för riksdagen (se vidare i avsnitt 3.2).  

Klimatlagen kan sägas vara en i första hand processreglerande lag. Eftersom den refererar till ett 
övergripande mål bestämt av riksdagen uttrycker dock lagen dessutom vad regeringens arbete ska 
syfta till. Klimatlagen handlar således både om vad och hur, både om politikens långsiktiga mål och 
på vilket sätt regeringen ska arbeta för att nå målet. De kvantifierade utsläppsmålen fastställs som 
tidigare genom så kallade riktlinjebeslut i riksdagen.21 

I Sverige är det sällsynt med lagkrav på hur regeringen ska bedriva sitt arbete. Den svenska 
konstitutionen bygger istället på att varje regering själv avgör hur dess arbete ska bedrivas. 
Regeringsformen22 innehåller dock vissa bestämmelser angående regeringens arbete med 
finanspolitiken och utrikespolitiken. Vad gäller finanspolitiken finns också mer detaljerade 
bestämmelser i budgetlagen.23 Den liknar till vissa delar klimatlagen eftersom den statuerar att det 
ska finnas långsiktiga mål (utgiftstak och överskottsmål), att regeringen ska utvärdera hur de 
budgetpolitiska målen uppnås samt på vilket sätt allt detta ska redovisas för riksdagen. Budgetlagen 
är dock mycket mer omfattande med regler om olika anslag, lån, hantering av statens egendom 
etcetera. 

Klimatlagens tillkomst bör tolkas som ett uttryck för riksdagens syn på klimatfrågans betydelse. 
Utan tvekan har klimatfrågorna fått en särskild ställning i svensk politik genom att riksdagen stiftat 
en särskild lag med bestämmelser för hur regeringen ska bedriva sitt arbete med klimatpolitiken.  

Lagens betydelse stäcker sig längre än det konkreta innehållet i dess paragrafer och de nya 
arbetsrutinerna. Klimatlagens tillkomst är en stark signal till övriga aktörer i samhället om frågans 
betydelse och att det finns ett brett politiskt stöd för att kraftfullt begränsa Sveriges påverkan på 
det globala klimatet. Hur lagen kommer att kommuniceras och tillämpas och dess andemening 
omsättas av framtida regeringar samt andra berörda aktörer lär avgöra om den signalen förstärks 
eller försvagas över tid. 

Det är värt att påpeka att klimatlagen inte innehåller några särskilda kontrollfunktioner och ännu 
mindre några sanktioner mot den regering som inte uppfyller lagens krav. Varje regering kan förstås 
också föreslå och driva igenom en förändring av lagen, om den får stöd för detta i riksdagen. 

                                                   
21 SFS 2011: 109, kap. 9. 
22 Regeringsformen (1974:152). 
23 SFS 2011:203. 
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3.2 Ett planerings- och uppföljningssystem 

Enligt klimatlagen24 ska regeringen varje år lämna en klimatredovisning till riksdagen i 
budgetpropositionen. Klimatredovisningen ska innehålla en redovisning av utsläppsutvecklingen, 
de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och deras betydelse för utsläppsutvecklingen 
samt en bedömning om ytterligare åtgärder behövs och när beslut om sådana åtgärder kan fattas. 

Vart fjärde år ska regeringen ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som ska lämnas till riksdagen 
året efter ordinarie val till riksdagen. Handlingsplanen ska, förutom historiska utsläppsdata, 
innehålla prognoser med beslutade och planerade styrmedel samt en bedömning om 
måluppfyllelse. Bedömningen ska även omfatta hur olika beslut i relevanta utgiftsområden påverkar 
möjligheten att nå målen samt vilka ytterligare åtgärder som krävs. 

Klimatpolitiska rådet ska senast den sista februari varje år lämna en rapport till regeringen med ”en 
bedömning av hur klimatarbetet och utsläppsutvecklingen fortskrider och hur regeringens politik är 
förenlig med klimatmålen samt de övriga analyser och bedömningar som myndigheten gjort”.  

Vart fjärde år ska det Klimatpolitiska rådet presentera en bedömning av den klimatpolitiska 
handlingsplanen senast tre månader efter att den presenterats av regeringen. 

Planerings- och uppföljningscykeln för år 2018 och 2019 illustreras översiktligt i Figur 3. 

 

 
 

 

Figur 3. Årligen redovisar regeringen klimatpolitiken i budgetpropositionen vilken utvärderas av det Klimatpolitiska 
rådet i en rapport som presenteras senast den 28 februari. Vart fjärde år, redovisar regeringen en 
klimathandlingsplan. En bedömning av denna ska presenteras av Klimatpolitiska rådet senast tre månader därefter.  

 

Förutom det nationella planerings- och uppföljningssystemet ska Sverige uppfylla andra 
rapporteringskrav till EU och FN. Styrande för hela processen är Parisavtalet med dess 
regelbundna översyner av de nationellt fastställda bidragen. Till detta knyts rapportering och planer 
inom EU genom styrnings- och rapporteringsförordningen. Dessa planeringscykler visas 
översiktligt i Figur 4. 

                                                   
24 SFS 2017:720. 
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Figur 4 Planering och uppföljning på olika nivåer; nationellt, EU och FN. 

4 Klimatpolitiska rådet 

Som en del av den parlamentariska överenskommelsen och det klimatpolitiska ramverket har 
regeringen inrättat Klimatpolitiska rådet. Rådets huvuduppdrag är att ”utvärdera hur regeringens 
samlade politik är förenlig med de klimatmål 
som riksdag och regering har beslutat”.25 
Rådets instruktion understryker klimatfrågans 
breda karaktär. Rådets uppdrag är inte att 
granska någon viss del av politiken som 
särskilt definierats som klimatpolitik. 
Uppdraget är att granska regeringens samlade 
politik, alltså alla politikområden och hur de 
hänger samman, för att utvärdera hur den är 
förenlig med de klimatmål som regeringen 
själv och riksdagen har beslutat om. 

En närmare läsning av Klimatpolitiska rådets 
instruktion visar att den i princip innehåller 
tre delar: 

• Utvärdera regeringens politik i 
relation till klimatmålen. 

• Utvärdera de underlag och modeller 
som regeringen bygger sin politik på. 

• Bidra till en ökad diskussion i 
samhället om klimatpolitiken. 

                                                   
25 Förordning 2017:1268. 

Uppgifter 
 

1 §    Klimatpolitiska rådet ska utvärdera hur regeringens 
samlade politik är förenlig med de klimatmål som riksdag och 
regering har beslutat. 
 
2 §    Inom ramen för den uppgift som anges i 1 § ska 
myndigheten särskilt 

1. utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politik-
områden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå 
klimatmålen, 

2. belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel 
från ett brett samhällsperspektiv, 

3. identifiera politikområden där ytterligare åtgärder 
behövs, 

4. analysera hur målen, både kort- och långsiktigt, kan nås 
på ett kostnadseffektivt sätt, och 

5. utvärdera de underlag och modeller som regeringen 
bygger sin politik på.  
 
3 §    Myndigheten ska bidra till en ökad diskussion i 
samhället om klimatpolitiken. 
  Förordning 2017:1268. 
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4.1 Politiken 

Utvärderingen av politiken handlar om att analysera den förda politiken och befintliga styrmedel 
men också om att analysera föreslagna styrmedel och identifiera områden där ytterligare åtgärder 
behövs. Uppdraget handlar alltså inte bara om utvärdering i efterhand utan också om en 
framåtriktad analys av möjliga nya styrmedel och andra åtgärder. Det framåtriktade perspektivet 
bekräftas av att Klimatpolitiska rådet har ett uttryckligt uppdrag att utvärdera de fyraåriga 
handlingsplaner som regeringen enligt klimatlagen kommer att presentera året efter varje ordinarie 
riksdagsval. 

Instruktionen ger Klimatpolitiska rådet ett ännu mer självständigt mandat genom att säga att rådet, 
utan någon närmare koppling till vad regeringen har på sin dagordning, ska ”analysera hur målen, 
både kort- och långsiktigt, kan nås på ett kostnadseffektivt sätt”. I det bakomliggande betänkandet 
och i propositionen som riksdagen ställt sig bakom nämns i anslutning till formuleringen om 
kostnadseffektivitet att hållbarhetsbegreppets tre dimensioner ska beaktas.26 Rådet avser därmed att 
beakta inte bara kostnadseffektivitet, utan hela bredden av ekonomiska, sociala och miljömässiga 
aspekter i linje med Agenda 2030, i sina analyser av olika handlingsvägar. 

4.2 Underlagen och modellerna  

Klimatpolitikens mångdimensionella och tvärsektoriella karaktär ställer höga krav på de underlag 
och modeller som används för beslutsfattande. Det är väsentligt att dessa underlag belyser 
frågeställningarna från olika tvärvetenskapliga, kompletterande och vetenskapligt förankrade 
perspektiv för att de klimatpolitiska målen ska kunna nås på ett effektivt och hållbart sätt. 

4.2.1 Utsläppsstatistik  

Utsläppsstatistiken som används för internationell rapportering och för att följa upp klimatmålen 
tas fram av Naturvårdsverket genom ett brett myndighetssamarbete som styrs av 
Klimatrapporteringsförordningen27 och är en del av Sveriges officiella statistik. Statistiken bygger 
på internationellt överenskomna metoder och riktlinjer. Det beslutas inom FN:s 
klimatförhandlingar vilka metodriktlinjer som parterna ska tillämpa medan utvecklingen av 
metodriktlinjer sker inom IPCC. 28 

Inom IPCC pågår ett fortlöpande arbete för att förbättra rapporteringen och anpassa metoden 
efter den vetenskapliga utvecklingen. Om metoden för att beräkna utsläppen ändras, är principen 
att hela tidsserien, från 1990 till senaste år, ska räknas om. Detta görs för att utsläppsutvecklingen 
ska kunna jämföras över tid.  

Kravet på den ordinarie, kvalitetssäkrade utsläppsinventeringen är att den ska rapporteras till EU 
och FN inom två år. För att komplettera med snabbare statistik finns det krav inom EU att 
medlemsländerna ska lämna preliminära beräkningar av det föregående årets utsläpp. Dessa 
uppskattningar ska rapporteras efter ett halvår. I Sverige har dessutom den årliga inventeringen och 

                                                   
26 Prop. 2016/17:146, SOU 2016:21. 
27 SFS 2014:1434. 
28 Från och med 2013 beräknas utsläppen enligt IPCC:s metodriktlinjer för nationella växthusgasutsläppsinventeringar från 2006. En ny 

uppdatering är på gång inom IPCC och beräknas bli klar 2019. Därefter kan UNFCCC besluta hur den ska tillämpas. 
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de preliminära beräkningarna kompletterats med kvartalsstatistik, som publiceras med drygt ett 
kvartals fördröjning.  

4.2.2 Klimatekonomiska modeller 

I Sverige är det framförallt två klimatekonomimodeller som används för att analysera energi- och 
klimatpolitiken. För policyanalys används vanligen allmänjämviktsmodellen EMEC med syfte att 
visa på de samhällsekonomiska effekterna av olika utsläppsbanor. Sådana analyser ligger bland 
annat till grund för diskussion och bedömningar av hur klimatmålen bör utformas, hur de kan nås 
på ett kostnadseffektivt sätt samt vilka styrmedel som bör användas.29 

För att ta fram scenarier för energianvändningen används energisystemmodellen MARKAL och 
dess efterföljare TIMES.30 Scenarier för energi utgör grundstommen i de scenarier över 
växthusgasutsläpp som används för att bedöma den framtida uppfyllelsen av klimatmålen.  

Dessa två olika typer av modeller har utvecklats för olika syften och bygger på olika antaganden, 
vilket också förklarar att de producerar resultat som kan skilja sig kraftigt åt bland annat vad gäller 
kostnaden för att nå klimatmålen.  

Scenarierna som rapporteras till EU och FN omfattar såväl växthusgasutsläpp som utsläpp och 
upptag av växthusgaser inom LULUCF. 31 Scenarioarbetet samordnas av Naturvårdsverket men 
arbetet sker genom ett brett myndighetssamarbete som styrs av 
Klimatrapporteringsförordningen.32 

En genomgång av de svenska scenarier som Naturvårdsverket tagit fram för direkta (t.ex. 
koldioxidutsläpp) eller indirekta (t.ex. energianvändning) klimatparametrar visar att det faktiska 
utfallet ofta blivit lägre än vad scenariot visat.33 

Ett exempel på ett sådant utfall är att när etappmålet till 2020 antogs år 2009 bedömdes det att 
målet skulle nås med en kombination av inhemska åtgärder och investeringar i internationella 
utsläppsminskningar. Mer preciserat tilläts en tredjedel av utsläppsminskningen år 2020 utgöras av 
internationella investeringar, vilket motsvarade ca 6,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter.34 Enligt 
den senaste bedömningen är nu målet nära att nås med enbart inhemska åtgärder.35 

Det finns flera anledningar till att scenarier ofta överskattar utvecklingen. En anledning kan vara att 
ny politik och nya styrmedel som bidrar till lägre utsläpp har tillkommit efter att scenariot togs 
fram. En annan anledning kan vara introduktion av ny teknik som inte kunnat förutses. Denna 
tendens är inte unik för Sverige. Den Europeiska miljöbyrån (EEA) har gjort en liknande studie36 
som visar att medlemsländernas utsläppsscenarier ofta överskattat framtida utsläpp. 

                                                   
29 Se till exempel Konjunkturinstitutet (2017). 
30 Loulou et al. (2005). 
31 Här används termen scenario i enlighet med Energimyndigheten och Naturvårdsverkets arbete med scenarier. En prognos representerar det 

mest sannolika utfallet i framtiden medan scenarion exemplifierar ett möjligt utfall av framtiden. 
32 SFS 2014:1434. 
33 Naturvårdsverket (2015). 
34 Prop 2008/2009:162. 
35 Prop. 2017/18:1. 
36 Europeiska miljöbyrån (2015). 
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4.3 Ökad diskussion i samhället 

Det är ovanligt att en myndighet får ett så uttryckligt uppdrag att bidra till en ökad diskussion i 
samhället som gäller för Klimatpolitiska rådet. Förarbetena till klimatlagen understryker också 
betydelsen av kommunikation i och med hela samhället för att klimatlagen ska få avsett genomslag. 
Tydlighet, tillit, ansvarsutkrävande och transparens är viktiga faktorer när det gäller effekten av en 
processreglerande lag som klimatlagen. Medborgarna och samhällsaktörerna behöver ha kännedom 
om lagens existens och dess innehåll och funktion, ha insyn i processen och öppet få ta del av både 
framsteg och misslyckanden i klimatpolitiken. Tillit till institutionerna och mellan aktörerna är en 
avgörande framgångsfaktor för den stora klimatomställning som behövs. 

Det är viktigt att påpeka att Klimatpolitiska rådet bara är en av många institutioner som behöver ta 
ett gemensamt ansvar för kommunikationen kring det klimatpolitiska ramverket och dess 
genomförande. De resurser som budgeterats för rådet indikerar heller inte att regeringen ser 
initiativ till bredare kommunikation som en stor del av Klimatpolitiska rådets arbete. 

4.4 Rådets ledamöter och kansli 

Regeringen utsåg ledamöter i Klimatpolitiska rådet i samband med myndighetens bildande den 1 
januari 2018. I syfte att stärka rådets oberoende ingår i rådets uppgifter att i framtiden föreslå nya 
ledamöter liksom ordförande och vice ordförande, även om de även fortsättningsvis formellt utses 
av regeringen.  

Klimatpolitiska rådet är en självständig nämndmyndighet vars kansli är placerat vid 
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), som därmed är rådets 
administrativa värdmyndighet. Under 2018 har regeringen anslagit tio miljoner kronor för rådets 
verksamhet. Kansliet bistår det Klimatpolitiska rådet med underlag i alla delar av dess arbete: 
utvärdering av politiken och av underliggande modeller och verktyg, belysning av effekter av 
styrmedel, identifiering av behov av nya åtgärder samt att bidra till en ökad diskussion i samhället 
om klimatpolitiken. Det är kansliet som sköter det dagliga arbetet inklusive rådets kontakter med 
regeringskansliet och andra aktörer.  

4.4.1 Ledamöterna 

Enligt Klimatpolitiska rådets instruktion ska det finnas ledamöter i nämnden som har hög 
vetenskaplig kompetens inom ämnesområdena klimat, klimatpolitik, nationalekonomi, 
samhällsvetenskap och beteendevetenskap. Klimatpolitiska rådets ledamöter har tillsammans en 
bred och gedigen kompetens inom dessa områden och de har alla haft flera uppdrag i styrelser, råd, 
och andra organisationer med kopplingar till klimatfrågan. 

Ingrid Bonde är rådets ordförande. Hon har ledarerfarenhet från både offentlig och privat sektor, 
bland annat som vice koncernchef och ekonomichef för Vattenfall, VD för AMF Pension och 
generaldirektör för Finansinspektionen. Hon var också Sveriges representant i New Climate 
Economy, den globala kommissionen om ekonomi och klimat. 

Johan Kuylenstierna är rådets vice ordförande och adjungerad professor vid Institutionen för 
naturgeografi och kvartärgeolog på Stockholms Universitet. Johan har grundexamen i 
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geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi. Han har arbetat med vattenfrågor och med 
att integrera miljö- och utvecklingsfrågor, inte minst inom FN, och var fram till i början av detta år 
VD på Stockholm Environment Institute.  

Karin Bäckstrand är professor i samhällsvetenskaplig miljöforskning och har forskat om global 
miljöpolitik med fokus på samhällets klimatomställning mot en fossilfri framtid och ekonomi, 
demokratins förmåga att möta globala miljöhot samt globala institutioners legitimitet och 
medborgarnas tillit. Hon har varit gästforskare vid MIT och University of Oxford. 

Katarina Eckerberg är professor i statsvetenskap och har forskat om samverkan och styrning inom 
miljö- och naturresursförvaltning med fokus på kommunernas miljö- och klimatarbete. Fjällens 
miljö- och naturresursförvaltning och genomförande av vattendirektivet är ett par exempel. Hon 
har gästforskat vid London School of Economics och Cambridge University. 

Tomas Kåberger är professor i industriell energipolicy vid Chalmers och verksam i Asien som 
arbetande ordförande i Renewable Energy Institute i Tokyo och Senior rådgivare åt Global Energy 
Interconnection Development and Cooperation Organization i Beijing. Han har varit 
generaldirektör för Energimyndigheten. 

Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med fokus på klimatekonomi. Hon är expert på 
ekonomiska styrmedel såsom miljöskatter och utsläppsrättshandel, en av grundarna av Centre for 
Collective Action Research, CeCAR, samt Chief Operation Officer för världskongressen för miljö- 
och resursekonomer, WCERE 2018.  

Markku Rummukainen är professor i klimatologi, klimatrådgivare vid SMHI och huvudsekreterare 
vid Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas. Han var med i 
uppstarten av svensk klimatmodellering vid Rossby Centre samt i framtagandet av IPCC:s femte 
stora kunskapsutvärdering. Sedan 2016 representerar han Sverige i IPCC. 

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria och expert på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling 
samt dess djupa förbindelser med värderingsfrågor och föreställningar inom ekonomi, religion, 
etik, kultur och politik. Han har bland annat varit rådgivare åt UNESCO och flera regeringar i 
frågor som rör forsknings-, innovations- och miljöpolitik.  

En mer utförlig beskrivning av ledamöterna och deras kompetens finns i kapitel 7.  

4.4.2 Kansliet 

Kanslichefen Ola Alterå utsågs av regeringen i oktober 2017. Han har bred erfarenhet av klimat-, 
energi och hållbarhetsfrågor från såväl näringsliv som politik och har tidigare bland annat varit 
statssekreterare på Näringsdepartementet. Därutöver har kansliet två utredare, Martin Flack och 
Hanna Brolinson. Martin Flack är ekonom och har varit utredningssekreterare i utredningen om 
hinder för energieffektivisering, småskalig elproduktion och lagring för mindre aktörer. 
Dessförinnan har han arbetat med klimat-, energi- och hållbarhetsfrågor både som konsult vid 
Copenhagen Economics och som utredare på Tillväxtanalys och dess föregångare ITPS. Hanna 
Brolinson är civilingenjör och kommer från klimatenheten på Miljö- och energidepartementet där 
hon arbetat med nationell klimatpolitik och förhandling av EU:s klimaträttsakter. Tidigare arbetade 
hon med analys av växthusgasutsläpp och scenarier, måluppföljning och styrmedel på 
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Naturvårdsverket och med miljöräkenskaper på SCB. Hugo Faber gör praktik på kansliet. Han går 
sista terminen på masterprogrammet i statsvetenskap vid Stockholms Universitet och har tidigare 
arbetat som forskningsassistent på forskningsprojekt om bland annat EU:s påverkan på stödsystem 
för förnybar energi och klimatförändringarnas geopolitiska konsekvenser. 

4.5 Rådets fortsatta arbete 

Klimatpolitiska rådet kommer under våren 2018 att forma inriktning och planer för sitt fortsatta 
arbete. Rådet har begränsade resurser för egna studier och kommer till stor del att bygga sitt arbete 
på analyser och faktaunderlag från andra myndigheter och forskningsorgan. Vidare kommer rådet 
att ta initiativ till dialoger och utbyten med experter och andra myndigheter för att fördjupa sin 
förståelse inom utvalda områden. 

Det finns inga beprövade metoder för uppgiften att kontinuerligt utvärdera ”regeringens samlade 
politik” mot ett långsiktigt mål. Därför kommer Klimatpolitiska rådets första år till stor del att 
användas för att utforma ett genomtänkt arbetssätt och lämpliga metoder. En viktig bas är att 
säkerställa att målen är väl definierade och att det ur utsläppsstatistiken på ett transparent sätt går 
att utläsa när de är uppnådda. 

För att nå det övergripande, långsiktiga målet om noll nettoutsläpp 2045 och därefter negativa 
utsläpp menar Klimatpolitiska rådet att det är väsentligt att anlägga ett strategiskt perspektiv på hur 
etappmålen uppnås. Det är inte säkert att det handlingsalternativ som ger kortsiktig 
kostnadseffektivitet är det alternativ som är mest effektivt för att nå det långsiktiga målet. 

Långsiktiga mål kräver kontinuitet i uppföljningen. Därför behöver rådet forma arbetssätt för att 
över tid bedöma om utvecklingen leder i riktning mot klimatmålen och att de uppnås inom de 
tidsramar som riksdagen beslutat. Baserat på detta kan områden identifieras som kräver ytterligare 
åtgärder eller av andra skäl motiverar en fördjupad analys. Bredden och komplexiteten i rådets 
uppdrag gör det med all sannolikhet nödvändigt att prioritera en eller ett fåtal sådana tematiska 
analyser inför varje årlig rapport. 

Det är ännu för tidigt att säga vilka områden som kommer att bli föremål för rådets fördjupade 
analyser. Det kan komma att handla om för måluppfyllelsens kritiska samhällssektorer som 
trafiken, industrins processutsläpp eller jord- och skogsbruket. Men det kan också gälla horisontella 
frågor som inte är sektorspecifika, exempelvis vilka modeller som används för utsläppsscenarier 
och kostnadsberäkningar, olika styrmedels statsfinansiella effekter, kommunernas roll för 
måluppfyllelsen eller konsumtionsmönstrens påverkan på utsläppen.  

4.5.1 Avgränsningar 

Redan på detta tidiga stadium kan några preciseringar göras vad gäller avgränsningar av rådets 
uppdrag. 

Politiken för klimatanpassning ingår ej i rådets uppdrag 

Klimatpolitiken – samhällets sätt att hantera klimatförändringarna – handlar å ena sidan om att 
begränsa fortsatta klimatförändringar och å andra sidan om att anpassa oss till de förändringar som 
redan skett och kommer att ske. Det klimatpolitiska ramverket omfattar inte direkta 
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anpassningsfrågor och Klimatpolitiska rådet kommer därmed att koncentrera sitt arbete till att 
utvärdera hur regeringens samlade politik klarar att nå utsläppsmålen genom utsläppsminskningar 
och kompletterande åtgärder.  

Rådets uppdrag är bidra till uppfyllelsen av de klimatmål som riksdagens fastställt  

Det förs en löpande diskussion om huruvida olika länders klimatmål eller fastställda nationella 
bidrag är tillräckliga för att nå målen i Parisavtalet. Det handlar både om osäkerheter om vilka 
utsläppsminskningar som krävs och hur snabbt, men ännu mer om osäkerheter om de åtgärder 
som länderna åtar sig för de närmsta åren verkligen kommer att genomföras. Till detta förs också 
en diskussion om vad som är en rättvis fördelning av insatserna, till exempel hur man ska se på 
olika länders historiska utsläpp och vilket stöd som ska göras tillgängligt till de mindre bemedlade 
och samtidigt ofta mest sårbara länderna. 

En sådan diskussion finns också vad gäller Sveriges klimatmål även om de hör till de mer ambitiösa 
i världen. Klimatpolitiska rådet ser dock som sin huvuduppgift att utvärdera huruvida de klimatmål 
som riksdagen har fastställt uppfylls, inte att föra en diskussion om själva målen.  

De utsläppsmål som fastställts av riksdagen handlar i princip om de utsläpp som görs inom 
Sveriges gränser. Generationsmålet och miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan har dock 
båda referenser till bredare globala effekter, vilket gör att rådets arbete i viss mån kan komma att 
beröra även de utsläpp som sker i andra länder som är relaterade till svensk konsumtion. 
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5 Föregångare – andra klimatpolitiska råd och det 
Finanspolitiska rådet 

Arbetet i det svenska Klimatpolitiska rådet är i en uppstartsfas. Det finns dock sedan flera år 
tillbaka klimatpolitiska råd med liknande uppdrag och arbetsuppgifter i andra länder. Här 
presenteras kort Klimatpolitiska rådets systerorganisationer i Storbritannien, Danmark och Finland 
samt det ramverk som håller på att etableras i 
Norge.  

Till sist beskrivs kortfattat det svenska 
finanspolitiska ramverket och Finanspolitiska 
rådet som också givit inspiration till dess 
motsvarigheter inom klimatpolitiken.  

5.1 The UK Committee on Climate 
Change 

År 2008 antog Storbritannien ”Climate 
Change Act 2008” som föreskriver ett 
klimatmål vilket innebär att utsläppen av 
växthusgaser i landet ska ha minskat med 80 
procent till år 2050 jämfört med 1990 års 
nivåer. Målet ska nås genom lagreglerade 
femåriga kolbudgetar som beslutas av 
parlamentet och som innehåller bindande 
nivåer för utsläpp av växthusgaser. Genom 
Climate Change Act 2008 inrättades även 
Storbritanniens klimatkommitté, The UK 
Committee on Climate Change (CCC). Dess 
huvudsakliga roll är att ge regeringen råd vad 
gäller Storbritanniens klimatutsläpp, både 
angående utsläppsmålen och olika åtgärder 
för att möta dem. Kommittén utvärderar 
också de åtgärder som genomförts, 
möjligheterna att möta utsläppsmålen och 
vilka ytterligare åtgärder som krävs. I 
uppdraget ingår även att rapportera till 
parlamentet om utvecklingen.  

Klimatkommittén består av åtta medlemmar 
och en ordförande. Kommittén presenterar 
årligen en rapport över dess arbete. Den 

Lord Deben, ordförande för Comittee on Climate Change i 
Storbritannien. 

Vilka är framgångsfaktorerna bakom arbetet i 
Committee on Climate Change? 

- Flera saker har bidragit till framgången, men två 
saker att lyfta fram är lagens slagkraftighet och 
långsiktighet samt vikten av oberoende. Lagen 
kräver att regeringen fastställer utsläppsmål längs en 
bana för att klara en utsläppsminskning om minst 
80 procent till 2050. Regeringen kan inte förbise 
detta utan är bunden till att agera för att nå målen, 
även om det kanske är politiskt obekvämt. Att 
kommittén är oberoende och ser till hela ekonomin, 
utan särintressen för specifika branscher eller 
sektorer - gör dess råd betydelsefulla för 
regeringens beslut. 

Vilka har varit de främsta utmaningarna? 

- Även om lagen kräver att regeringen har ett 
långsiktigt perspektiv så har det varit en utmaning i 
praktiken. När de närmaste målen har varit inom 
räckhåll har det varit svårt att fokusera på mer 
långsiktiga beslut. Dessutom blir det svårare att 
minska utsläppen när de enklare åtgärderna redan 
genomförts. Det behövs en omfattande analys kring 
olika beslut och varför de är nödvändiga. 

Har du några råd att ge det nyligen instiftade 
svenska Klimatpolitiska rådet? 

- Ha ett långsiktigt perspektiv, bli inte distraherade 
av kortsiktiga osäkerheter och håll fast vid ett 
gediget analytiskt perspektiv.  
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bistår regeringen med rådgivning på eget initiativ och när den tillfrågas. En underkommitté för 
anpassningsfrågor med en ordförande och minst fem medlemmar är knuten till klimatkommittén.  

Medlemmarna och ordföranden i båda kommittéerna tillsätts för femårsperioder av berörda 
departement från Storbritannien, Skottland, Wales och Nordirland vilka även finansierar 
kommittéerna. Klimatkommittén ska som helhet ha en bred kompetens inom frågor kopplade till 
klimatpolitik, naturvetenskap, energi, näringsliv, ekonomi, finans, utsläppshandel, teknologi och de 
olika förutsättningarna i England, Wales, Skottland och Nordirland. Kommittén har tillgång till ett 
sekretariat med 30 anställda. 

5.2 Klimarådet i Danmark 

Det danska Klimarådet instiftades i och med den 
danska klimatlagen som trädde i kraft i januari 
2015. Klimatlagen inbegriper ett långsiktigt mål 
om att Danmark ska vara ett lågutsläppsamhälle 
år 2050. Nationella klimatmål med tioåriga 
perspektiv tas fram vart femte år med sikte på 
2050-målet.   

Rådet består av sex experter och en ordförande 
vilka alla utses av klimat, energi- och 
bostadsministern i samråd med andra 
departement. Rådet finansieras via 
statsbudgeten. Rådets ledamöter ska ha en bred 
expertis, men tyngdpunkten ligger på 
samhällsplanering, naturvetenskap och ekonomi. 
De utreder vilka åtgärder som bäst uppfyller 
Danmarks krav på energisäkerhet, 
konkurrenskraft, tillväxt och välfärd på kort och 
lång sikt. Klimarådet ska även utvärdera 
implementeringen av klimatåtgärder.  

Rådet har dessutom ett omfattande 
kommunikativt uppdrag och ska bidra till den 
allmänna debatten. Rådets ordförande syns ofta i 
media och flera av ledamöterna är framstående 
akademiker som ofta deltar som experter på 
olika konferenser och i media. Rådet ska även 
föra en dialog med olika inhemska och 
internationella intressenter och rådgöra med 
dessa i sitt utredningsarbete. Klimarådet 
publicerar rekommendationer till Klimat, energi- och byggnadsdepartementet minst en gång om 
året. Regeringen måste i sin tur årligen svara på rådets rekommendationer. 

Det danska Klimarådet har ett sekretariat till sitt förfogande med åtta heltidsanställda. Sekretariatets 
chef utses av klimat, energi- och bostadsministern efter rekommendation från Klimarådets 

Christina Hoff, ordförande för dett danska Klimarådet. 

Vilka är framgångsfaktorerna bakom 
Klimarådets arbete? 

- Att engagera alla relevanta aktörer, från 
beslutsfattare till branschorganisationer, företag, 
ideella organisationer, kommuner, regioner, och 
så vidare. Också att identifiera optimala och 
kostnadseffektiva lösningar baserade på rådande 
politik och att komma med konstruktiva, 
genomförbara förslag. 

Vilka har varit de främsta utmaningarna? 

- Att vara en ganska liten organisation med 
begränsade resurser gör det svårt att täcka in alla 
aspekter av en så bred fråga. En lösning på det 
är att utnyttja nyckelaktörer och ta del av deras 
kunskap. Det är också en utmaning att balansera 
rollen som både rådgivare och granskare av 
regeringens politik. 

Har du några råd att ge det nyligen 
instiftade svenska Klimatpolitiska rådet? 
- Se till att vara helt öppna och transparenta och 
samarbeta med intressenter. Ha kunskap om er 
mottagare och se till att ert arbete och er 
kommunikation är målinriktade, och anpassade 
efter såväl frågans komplexitet som bredd. 
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ordförande. Sekretariatet utför huvuddelen av rådets analysarbete med hjälp av inspel från rådets 
experter. Utomstående kompetens kan anlitas och tillfälliga kommittéer kan sättas upp. Rådet har 
en referensgrupp med olika intressenter från näringsliv, intresseorganisationer samt lokala och 
regionala politiska församlingar och förvaltningsorgan. 

5.3 Finlands klimatpanel 

Finlands klimatpanel skapades 2012 för att bistå regeringen med råd i arbetet med att ta fram en 
klimatpolitisk strategi. Arbetet mynnade ut i Klimatlagen som antogs 2015. Klimatlagen inrättade 
ett system där planer för utsläppsminskande åtgärder ska tas fram under varje mandatperiod. Vart 
tionde år ska en mer långsiktig plan tas fram. Planerna ska leda till att de finska utsläppen av 
växthusgaser är 80 procent lägre år 2050 än de var år 1990. I lagen gavs klimatpanelen mandat att 
agera som ett oberoende expertorgan för rådgivning i klimatpolitiska frågor. Den ska främja dialog 
mellan vetenskapssamhället och beslutsfattare, bistå regeringen med rådgivning i klimatfrågor och 
främja ett tvärvetenskapligt klimatperspektiv inom olika sektorer. Panelen ska även utvärdera 
klimatpolitikens enhetlighet och åtgärdernas tillräcklighet i förhållande till klimatförändringens 
utmaningar. Panelens medlemmar engagerar sig ofta i den allmänna debatten genom att vara 
synliga i media och delta i olika evenemang. 

Panelen består av 15 forskare med kompetens inom ekonomi, juridik, statsvetenskap, 
samhällsplanering och miljövetenskap. Panelens medlemmar utnämns av regeringen. Företrädare 
för berörda departement deltar i panelens möten både för att informera panelen om regeringens 
arbete och för att ta del av panelens expertkunskap. Panelen har ett sekretariat knutet till sig 
bestående av en doktorand och en tjänsteman från miljöministeriet. 

5.4 Norges klimatkommitté 

I juni 2017 antog Norge en ny klimatlag enligt vilken Norge ska genomföra en omställning till ett 
lågutsläppsland. Lagen preciserar att detta innebär att Norges utsläpp år 2050 ska vara minst 80 
procent lägre än referensåret 1990. År 2030 ska utsläppen ha reducerats med 40 procent jämfört 
med 1990. Vart femte år med start 2020 ska regeringen för Stortinget presentera uppdaterade mål 
för hur Norge ska genomföra omställningen. Målen ska i så hög utsträckning som möjligt vara 
mät- och uppföljningsbara.  

I statsbudgeten ska regeringen dessutom årligen redogöra för om målen kan uppnås och hur den 
föreslagna budgeten påverkar målen. Under år 2018 kommer en klimatkommitté att sättas upp i 
Norge för att förbättra rapporteringen under den nya norska klimatlagen. Kommittén kommer att 
ha ett sekretariat hos klimatenheten vid det norska miljödirektoratet. 
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5.5 Sveriges Finanspolitiska råd 

I Sverige finns sedan tio år tillbaka ett Finanspolitiskt 
råd. Det har varit inspiration och exempel för 
tillkomsten av finanspolitiska råd i många andra 
länder och även en viktig inspirationskälla för 
Miljömålsberedningens förslag till ett Klimatpolitiskt 
råd. 

Efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet 
utformades ett nytt finanspolitiskt ramverk för 
Sverige i syfte att öka transparensen och stabiliteten i 
de offentliga finanserna. Det finanspolitiska 
ramverket innehåller bland annat treåriga utgiftstak 
för statens samlade utgifter och ett överskottsmål 
som gäller över en konjunkturcykel.37 Ramverket har 
efter hand lagreglerats, framför allt i budgetlagen som 
i likhet med klimatlagen i huvudsak är en 
processreglerande lag med bestämmelser för hur 
regeringen ska arbeta med finanspolitiken i relation till 
riksdagen.38 

Det finanspolitiska ramverket har av allt att döma fungerat väl utifrån sitt syfte.39 Det har bidragit 
till långsiktigt stabila regelverk som skapat transparens och förutsägbarhet för de ekonomiska 
aktörerna och stärkt förtroendet för finanspolitiken.  

Finanspolitiska rådet tillkom för att utvärdera uppfyllelsen av de budgetpolitiska målen och 
ytterligare stärka ramverket.40 Rådets uppdrag är att bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken ”och 
därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politikens syften och 
effektivitet”. Finanspolitiska rådet har sex ledamöter varav fyra enligt praxis är forskare med 
nationalekonomisk profil och två har mer praktisk erfarenhet av ekonomisk politik eller 
verksamhet i näringslivet.  

Miljömålsberedningen konstaterade att klimatpolitiken uppvisar stora likheter med den ekonomiska 
politiken vad gäller komplexitet och att den berör samtliga andra politikområden.41 Transparens 
och förutsägbarhet är väsentligt även för klimatpolitiken. Samtidigt finns uppenbara olikheter 
mellan de båda rådens uppdrag. Klimatpolitiska rådets uppdrag är exempelvis ännu bredare i att 
uttryckligen utvärdera ”regeringens samlade politik”.  

  

                                                   
37Molander & Holmquist (2013). 
38 SFS 2011:203. 
39 SOU 2016:67, s. 100. 
40 Prop. 2006/07:100, Finansdepartementet (2007). 
41 SOU 2016:21, s.49ff. 

Harry Flam, ordförande i Finanspolitiska rådet  
 
Vad har varit framgångsfaktorer för 
det Finanspolitiska rådet? 
- Det var viktigt att rådet redan från 
början hade, och också uppfattades ha, 
självständighet och integritet. 
 
Vad har varit era viktigaste 
utmaningar? 
- Det är en utmaning att skriva kort och 
begripligt. 
 
Vill du ge ett gott råd till det 
nystartade Klimatpolitiska rådet? 
- Var noga med sakinnehållet och 
ställningstagandena. Fel och brister 
kommer att utnyttjas av politiker och 
tjänstemän i regeringskansliet för att 
ifrågasätta rådets trovärdighet. 
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6 Andra myndigheter som bidrar med kunskapsunderlag 
och utvärdering 

Klimatpolitiska rådet har en unik roll bland myndigheter genom sitt fokus på den samhälleliga 
klimatomställningen, sitt oberoende och sitt breda mandat att utvärdera regeringens samlade 
politik. I det arbetet kommer en mängd olika myndigheter under olika politikområden att beröras 
och det är för tidigt att säkert säga vilka som kommer att visa sig särskilt viktiga för omställningen, 
eller för rådets utvärderingar. 

Som en del av rådets utvärdering av klimatpolitiken ingår också att utvärdera de underlag och 
modeller på vilka regeringen baserar sina politiska ställningstaganden. Här följer en första 
översiktlig genomgång av de myndigheter som uttryckligen, i sitt uppdrag eller på annat sätt, tydligt 
bidrar till analyser, utvärderingar och övrigt kunskapsunderlag när det gäller politikens koppling till 
klimatet. Vissa av dem utgår från ett bredare miljö- eller energiperspektiv än klimatfrågan medan 
andra har mer generella analys- eller utvärderingsuppdrag. 

Det finns naturligtvis ingen skarp avgränsning av exakt vilka myndigheter som bör ingå ens i en 
sådan mer begränsad sammanställning. Översikten syftar därför till att synliggöra mängden av 
aktörer som arbetar med kunskapsproduktion kopplat till klimatpolitiken, men gör inga anspråk på 
att vara heltäckande. Den inkluderar ett par myndigheter som inte i första hand bidrar med analyser 
eller utvärderingar men som har som sin uttalade huvuduppgift att bidra till klimat- och 
hållbarhetsomställningen. I Figur 5 är alla dessa myndigheter samlade i en översiktlig bild. 

 
Figur 5. Översiktlig bild över myndigheter som bidrar med analys och kunskap. 
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6.1 Kunskapsunderlag 

Många olika aktörer inom vetenskapssamhället, både i Sverige och utomlands, bidrar med 
kunskapsunderlag av relevans för Sveriges klimatpolitik. Universitet, högskolor, forskningsinstitut, 
sektors- och expertmyndigheter med forskningsverksamhet samt forskningsfinansierande 
myndigheter som Formas, Forte, Vinnova och Vetenskapsrådet. Dessa fördelar såväl medel till 
forskning som arbetar med analys och utvärdering samt med forskningens nyttiggörande både med 
egeninitierade och forskningssatsningar initierade av regeringen. 

Stora myndigheter som Naturvårdsverket och Energimyndigheten bidrar med kunskapsunderlag 
till klimatpolitiken samtidigt som de själva direkt bidrar till politikens utformning och 
genomförande. SMHI tar fram kunskapsunderlag kring klimatet och klimatförändringarna, håller i 
ett kunskapscentrum för klimatanpassning, samt är Sveriges kontaktpunkt till FN:s klimatpanel 
IPCC.  

Naturvårdsverkets arbete är brett i den meningen att det omfattar analys av alla 16 
miljökvalitetsmål. Samtidigt kan myndigheten sägas ha ett begränsat perspektiv på klimatfrågan, 
eftersom fokus i huvudsak ligger på miljöaspekterna av den. Energimyndigheten å sin sida utgår 
från energiperspektivet och analyserar energisystemets påverkan på bland annat klimatet. 

En stor del av de olika myndigheternas analysarbete sker i samarbete med andra myndigheter och 
aktörer. Till exempel samarbetar Naturvårdsverket med ett konsortium som tar fram underlag till 
klimatrapporteringen där såväl SMHI som SCB deltar med kunskap och underlag.  

Förutom Klimatpolitiska rådet finns minst två andra vetenskapliga råd med tydlig koppling till 
klimatfrågan. Konjunkturinstitutet har sedan flera år ett vetenskapligt råd med uppgift att bistå 
myndigheten med dess särskilda uppdrag att göra miljöekonomiska analyser. Det vetenskapliga 
rådet för hållbar utveckling har till uppgift att skapa dialog mellan regeringen och 
vetenskapssamhället för att ge politiken kring miljö och hållbar utveckling ett vetenskapligt 
underlag. I det här sammanhanget bör också nämnas det råd för evidensbaserad miljöanalys som 
regeringen kommer att utse som ett beslutsorgan inom Formas vad gäller myndighetens nya 
uppdrag att ta fram evidensbaserade analyser av åtgärder och styrmedel för att uppnå 
miljökvalitetsmålen.42 

Klimatfrågans bredd och många kopplingar till andra politikområden gör att analysmyndigheter 
som Trafikanalys och Tillväxtanalys i praktiken också har en viktig roll i att ta fram 
kunskapsunderlag för klimatpolitiken. Det gäller även stora sektorsmyndigheter som exempelvis 
Skogsstyrelsen och Jordbruksverket. 

Även kommuner, regioner och länsstyrelser sysslar med kunskapsunderlag som kan kopplas till 
klimatet på lokal och regional nivå, som till exempel viss utsläppsstatistik och uppföljning av lokala 
klimatplaner. 

6.2 Utvärdering 

Vissa myndigheter har kopplingar till Klimatpolitiska rådets särskilda utvärderingsuppdrag utan att 
ämnesmässigt vara inriktade på klimatpolitiken. Det gäller framför allt Riksrevisionen som är 
                                                   
42 SFS 2009:1024. 
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riksdagens organ och liksom Klimatpolitiska rådet har ett uttalat oberoende i förhållande till 
regeringen och andra myndigheter. Statskontoret utför också utredningar och utvärderingar inom 
samtliga politikområden men arbetar däremot direkt på regeringens uppdrag. Även om dessa 
myndigheter inte har ett klimatfokus så har de vid olika tillfällen berört klimatpolitiken som en del 
av deras övergripande utvärderingsuppdrag.43 Naturvårdsverket och Energimyndigheten följer upp 
mål kopplade till miljö- respektive energipolitiken vilka har relevans för klimatet.  

6.3 Aktörssamverkan och dialog 

Det finns ett antal myndigheter som har som huvuduppgift att bidra till klimat- och 
hållbarhetsomställningen genom att främja olika former av aktörssamverkan eller samordning, till 
exempel Fossilfritt Sverige, Agenda 2030-delegationen och Miljömålsrådet. Deras fokus ligger 
snarare på att sprida kunskap och dela erfarenheter mellan olika aktörer än på att ta fram nytt 
kunskapsunderlag i form av statistik och rapporter. Fossilfritt Sverige fokuserar på dialogen mellan 
offentliga och privata aktörer medan Miljömålsrådet ska stärka 17 myndigheters arbete med att 
uppnå miljökvalitetsmålen. Både Miljömålsrådet och Agenda 2030-delegationen arbetar utifrån ett 
bredare miljöfokus där klimatfrågan inkluderas som en av delarna. 

Figur 6 ger en översikt över ett antal svenska myndigheter som på olika sätt bidrar med 
utvärderingar, analys och kunskapsunderlag samt aktörssamverkan relaterat till den nationella 
klimatpolitiken. I figuren antyds även om aktören uttryckligen har rollen som särskilt oberoende 
eller funktionen av ett vetenskapligt råd. 

                                                   
43 Se till exempel Riksrevisionen (2013). 
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Figur 6. Översiktlig bild över andra aktörer som tar fram utvärderingar, analys och kunskapsunderlag, vetenskaplig 
rådgivning, bidrar till aktörssamverkan samt huruvida de är särskilt oberoende. Ett mörkare fält indikerar 
huvuduppdrag medan en ljusare färg att aktören i viss mån har ett sådant uppdrag. 

6.4 Internationell utvärdering 

Genom granskningen av den rapportering som sker under FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar sker viss utvärdering av parternas klimatpolitik. Det sker inom ramen för den 
internationella granskningen av Nationalrapporten och Biennial Report. Granskningen sker både 
av den skriftliga rapporten samt genom ett skriftlig och muntligt frågeförfarande, där andra parter 
får ställa frågor med syfte att utvärdera den granskade partens klimatåtgärder.  

Utöver utvärderingsarbetet inom ramen för FN:s ramkonvention för klimatförändringar, innebär 
Sveriges medlemskap i mellanstatliga organisationer som International Energy Agency (IEA) och 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) att Sveriges miljö- och 
energipolitik utvärderas av experter från andra länder.44 Sveriges medlemskap i EU innebär även att 
Sveriges miljöpolitik utvärderas av Europeiska kommissionen, som utvärderar hur 
medlemsländerna implementerar EU:s gemensamma miljöpolitik i löpande tvåårscykler. 
Utvärderingen har inte klimat som huvudfokus och tyngdpunkten i den senaste rapporten ligger på 

                                                   
44 International Energy Agency (2013), Organisation for Economic Co-operation and Development (2014). 
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olika miljömål utan tydlig klimatkoppling. Vissa av de utvärderade områdena har dock kopplingar 
till klimatpolitiken.45  

Inom ramen för EU:s klimat- och energiramverk till 2030 förhandlas ett förslag till en 
rapporterings- och styrningsförordning (se avsnitt 2.2). Förutom att förordningen samlar all klimat- 
och energirapportering innehåller den krav på tioåriga nationella energi- och klimatplaner för att 
kunna följa utvecklingen mot klimat- och energimålen. Dessa planer ska bland annat innehålla 
beskrivningar av befintliga styrmedel och strategier. Grundprincipen är att medlemsländerna tar 
fram ett utkast till plan som EU-kommissionen granskar och lämnar synpunkter på. Genom en 
iterativ process kommer en slutlig plan att tas fram. 

  

                                                   
45 Europeiska kommissionen (2017). 
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7 Rådets ledamöter 

Nedan följer en personlig presentation av rådets nuvarande ledamöter.  

 

Ingrid Bonde, ordförande 

”Att skapa ett fossilfritt samhälle tar tid. En stor 
utmaning för det politiska systemet där många av de 
politiska besluten riskerar utvärderas av väljarna enbart i 
det korta mandatperspektivet. Därför är det 
Klimatpolitiska ramverket så viktigt, då det skapar 
utrymme för mer långsiktiga investeringar i vår framtid!” 

Ingrid Bonde är civilekonom och började sitt 
samhällsengagemang hos Riksgäldskontoret som 
ansvarig för delar av Sveriges valutaupplåning 
under början av 1980-talet när Sverige hade djupa budgetunderskott efter oljekrisen. Hon blev 
2002 generaldirektör för Finansinspektionen och var med och skapade det EU-gemensamma 
regelverk för den finansiella sektorn som växte fram. Därefter blev hon VD för AMF pension och 
därmed ansvarig för förvaltningen av 4 miljoner svenskars tjänstepensioner.  

Med sitt starka intresse för morgondagens samhällsutmaningar, valde Ingrid Bonde att börja som 
vice koncernchef och ekonomichef för Vattenfall när bolaget hade stora utmaningar runt 2011. 
Där blev hon starkt berörd av klimatutmaningen och hur angeläget och avgörande samspelet 
mellan privat och statlig sektor är för att tillförsäkra den nödvändiga omställningen till ett framtida 
hållbart samhälle. Hon blev också Sveriges representant i den Globala kommissionen med uppgift 
att på vetenskapliga grunder visa hur ”the new climate economy is a profitable economy”, dvs att 
det är lika värdefullt för alla parter i samhället att sträva mot hållbarhet.  

Med sin ledarbakgrund inom såväl statlig som privat sektor ser hon fram emot att leda Sveriges 
kunnigaste experter inom det klimatpolitiska området för att möjliggöra de så viktiga långsiktiga 
investeringarna i vår framtid.  

 

Johan Kuylenstierna, vice ordförande 

”För att nå framgång i miljöarbetet måste vi sätta 
människan och samhällets utveckling i centrum. Fattigdom 
och orättvisor visar hur viktigt det är att lyfta de sociala och 
ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Dagens 
globalisering gynnar vissa, men långt ifrån alla. Om 
miljöpolitiken och omställningen upplevs leda till att jag 
förlorar mitt jobb så blir den ett hot, även om nya och fler 
jobb skapas någon annanstans. Vi behöver våga lyfta de 
problem och bejaka den oro som finns och ta den på allvar. 

 
Johan Kuylenstierna, vice ordförande 

 
Ingrid Bonde, ordförande 
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För att lyckas framöver måste vi sluta se miljöfrågan som ett särintresse. Den måste vara en integrerad del av den 
positiva utvecklingsberättelsen.” 

Ur Sommar i P1 med Johan Kuylenstierna, 21 juli 2017 

Johan Kuylenstierna är adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet. Johan 
har grundexamen i geovetenskap och licentiatexamen i paleoklimatologi med inriktning på holocen 
klimatvariabilitet i polarområdena.  

Vid mitten av 1990-talet arbetade Johan Kuylenstierna på FN i New York med Agenda 21 och 
vattenresursfrågor. Dessa tidiga år på FN blev en viktig erfarenhet för hans fortsatta arbete med att 
integrera miljö- och utvecklingsfrågor. De lade grunden för en princip han alltid har hållit fast vid; 
dagens stora miljöutmaningar kan enbart lösas genom att utgå från en positiv utvecklingsvision där 
människan och samhället står i centrum och där samverkan är nyckeln till framgång. 

Johan Kuylenstierna har även arbetat med vattenfrågor på Stockholm International Water Institute 
och inom FN. Han blev VD på SEI 2012 och har verkat för att bredda institutets arbete till 
exempel genom samverkan med ekonomiska sektorer som är avgörande för en framgångsrik 
omställning till det fossilfria samhället. Johan Kuylenstierna valde att sluta på SEI 2018. Han har 
fortsatt att vara en aktiv föreläsare och debattör, medverkar i media och är aktiv i flera 
organisationer med koppling till miljö, energi och klimat. 

 

Karin Bäckstrand 

”Klimathotet är för viktigt för att begränsas till 
miljöpolitiken. Samhällsomvandling mot ett fossilfritt 
samhälle kräver en genomgripande förändring av 
institutioner, marknaden, beslutsprocesser, regleringar och 
konsumtionsmönster mot en större långsiktighet. 
Demokratin är central i klimatomställning då värden som 
transparens, inklusion, ansvarsutkrävande och pluralism 
främjar ett brett deltagande och fördjupat engagemang av 
medborgare, civilsamhälle och privata aktörer att 
gemensamt hitta hållbara lösningar på 
klimatutmaningen. ” 
 
Karin Bäckstrand är från Lund och professor i 
samhällsvetenskaplig miljöforskning vid 
Statsvetenskapliga institutionen på Stockholms 
universitet. Hon disputerade vid Lunds universitet på en avhandling i statsvetenskap om den 
vetenskapliga expertisens roll i luftvårdsförhandlingarna. Hennes forskningsinriktning är global 
miljöpolitik, med fokus på FN:s klimatförhandlingar samt experters och icke-statliga aktörers 
deltagande i miljöpolitiken. Karin har även forskat om hur klimatpolitiken utformas på olika nivåer 
– i städer, på regional nivå, i de stora utsläppsländerna, samt i EU och FN 

Karin Bäckstrand har haft flera styrelseuppdrag och har gästforskat på framstående universitet i 
flera olika länder med tvärvetenskapliga projekt kring miljö och hållbar utveckling. Hon leder för 
närvarande forskningsprojekt finansierade av Formas och Energimyndigheten som rör samhällets 

 
Karin Bäckstrand, professor i 

samhällsvetenskaplig miljöforskning, 
Stockholms Universitet 
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klimatomställning mot en fossilfri framtid och ekonomi, och den roll icke-statliga aktörer från 
civilsamhälle och industri spelar i implementeringen av Parisavtalet.  

Centrala frågor för Karin Bäckstrands forskning är även demokratins förmåga att möta globala 
miljöhot samt globala institutioners legitimitet och medborgarnas tillit.  

 

Åsa Löfgren 

” Ett globalt pris på koldioxid är det absolut viktigaste för 
ett effektivt klimatarbete. Men vägen till ett globalt 
koldioxidpris är lång och klimatarbetet kommer att bestå av 
en hel portfölj av styrmedel som är unik för varje land. Det 
kan också finnas goda skäl att använda en kombination av 
styrmedel som skatter, utsläppsrättshandel, teknikstöd och 
regleringar.”   

Åsa Löfgren är docent i nationalekonomi med 
särskilt fokus på klimatekonomi på 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hon 
är expert på ekonomiska styrmedel såsom 
miljöskatter och utsläppsrättshandel, och vilken roll 
dessa kan spela för att hantera den globala uppvärmningen. Hon är särskilt intresserad av vad som 
driver företags investeringar i renare teknik och kopplar ofta ihop sin miljöekonomiska forskning 
med beteendeekonomiska frågeställningar. Hennes forskning publiceras främst i artikelform i 
internationella tidskrifter, men också som rapporter och bokkapitel.  

Åsa är en av grundarna till forskningsprojektet CeCAR och ordförande i dess styrgrupp. Den 
tvärvetenskapliga forskning som bedrivs inom CeCAR fokuserar på att förklara vilka faktorer som 
är avgörande för framgångsrikt kollektivt handlande, vilket är en central aspekt för att hantera 
klimatutmaningen. Åsa är även ansvarig för en del av forskningen på projektet Mistra Carbon Exit, 
som är ett forskningsprogram som tar fram ny kunskap och utvecklar strategier för hur det svenska 
samhället och svenska företag ska kunna nå målet med noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045.  

Utöver forskningen är Åsa engagerad i utbildningsfrågor. Som medlem i Handelshögskolans råd 
för hållbar utveckling arbetar hon aktivt för att integrera hållbarhetsperspektivet i 
Handelshögskolans alla utbildningar.  

Åsa har tidigare deltagit i och har varit vetenskapligt ansvarig för flera stora forskningsprogram 
samt expert och ledamot i olika forskningsråd. Hon har ett brett internationellt forskningsnätverk.  

  

 
Åsa Löfgren, docent i nationalekonomi, 

Handelshögskolan vid Göteborgs 
universitet. 
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Katarina Eckerberg 

” Om saker ska börja hända behöver politiker och myndigheter 
tänka om. Klimatpolitiken måste både breddas och skärpas. 
Kommunernas roll för att utforma bebyggelse och sätta ramar 
för transportplanering inom sitt territorium kan inte nog 
understrykas. I det lokala Agenda 21-arbetet har de mest 
engagerade kommunerna drivit på. Därmed stimuleras också 
arbetet med att förnya demokratin och sprida goda exempel.” 

Ur artikeln Nationell och lokal klimatpolitik – låsning 
eller lösning? Formas fokuserar, 2010. 

Katarina är professor i statsvetenskap, särskilt 
offentlig förvaltning, vid Umeå universitet. Hon är 
utbildad jägmästare, och skrev sin avhandling om genomförandet av naturhänsyn i skogsbruket. 
Hon har arbetat vid Food and Agriculture Organization i Rom, forskat om politik och styrmedel 
för hållbar utveckling i flernivåperspektiv med europeiska jämförelser och varit forskningsansvarig 
Deputy Director vid Stockholm Environment Institute. Hon har gästforskat vid framstående 
universitet i flera länder. 

Katarinas mångdisciplinära inriktning och praktiskt inriktade forskningserfarenheter gör henne 
efterfrågad som expert och hon har deltagit i olika utredningar samt forsknings- och myndighetsråd 
både i Sverige och utomlands. Hon är ledamot i flera styrelser och kommittéer med koppling till 
miljö och klimat. 

Katarinas forskning rör samverkan och styrning inom miljö- och naturresursförvaltning, med fokus 
även på kommunernas miljöarbete, där klimatfrågorna ingår som en viktig del. Fjällens miljö- och 
naturresursförvaltning, ekologisk restaureringspolicy och genomförande av vattendirektivet är 
några exempel på aktuella ämnen, liksom utvärderingar av lokala naturvårdssatsningen samt 
Europeiska innovationsprogrammet (EIP-Agri). En stor del av hennes forskning sker i 
forskargrupper tillsammans med doktorander.  

 

Tomas Kåberger 

”Utvecklingen av teknik för att producera el från förnybara 
energikällor har gått så bra under de senaste åren att denna el 
inte bara konkurrerar ut gamla termiska kraftverk, den 
förnybara elen kan också ersätta fossila bränslen för 
uppvärmning, transporter och industriella processer. Det är 
redan ofta både lönsamt och nödvändigt för att nå nationella 
eller globala klimatmål!” 

Tomas är i grunden teknisk fysiker och doktorerade i 
fysik på en avhandling om termodynamik och 
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ekonomisk teori. Han blev sedan docent i miljövetenskap och professor vid Internationella 
miljöinstitutet i Lund. 

Idag är Tomas Kåberger professor vid Chalmers, men också verksam som arbetande ordförande i 
Renewable Energy Institute i Tokyo, som Senior rådgivare åt The Global Energy Interconnection 
Development and Cooperation Organization i Beijing, och som medlem i rådet för Climate 
Knowledge & Innovation Community i EU. 

Han har tidigare arbetat i ledande positioner i energiföretag som arbetat med bio-, sol- och 
vindenergi och sitter nu i styrelsen för Vattenfall. Under perioden 2010–2011 var han med om att 
utforma en kolsnål industrialiseringsstrategi för Kina som i väsentliga delar nu håller på att 
genomföras. 

Under 1900-talet medverkade Tomas flera i statliga kommissioner och utredningar om energi, 
bioenergi, miljöskadeförsäkringen, kärnavfallshantering och miljökonsekvenser av EU:s utvidgning. 
Han har också varit ordförande i flera svenska och internationella miljö- och energiorganisationer. 
Under perioden 2008–2011 var han generaldirektör för Energimyndigheten. 

 

Markku Rummukainen 

 ”Klimatarbetet bör ligga på vetenskaplig grund. Vetenskap 
kan dock inte säga till oss vad vi ska göra. Det handlar om 
underlag om de olika alternativ som finns om 
klimatutvecklingen, vår sårbarhet och möjliga lösningar.  
Att besluta om mål och åtgärder är att ta ställning.” 

Markku Rummukainen är professor i klimatologi 
vid Lunds universitet, klimatrådgivare vid SMHI, 
och huvudsekreterare vid Forskningsrådet för miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande, Formas.  

Han studerade meteorologi och atmosfärskemi vid 
Helsingfors universitet, Stockholms universitet och universitetet i Oslo och skrev sin avhandling 
om atmosfärskemisk modellering. Mellan 1990 och 1997 handlade hans forskning i huvudsak om 
ozonskiktet på Arktis, med mätningar i finska Lappland och på Svalbard, och med modellering.  

Marku Rummukainen har arbetat med forskning om klimatmodeller och var med vid uppstarten av 
svensk klimatmodellering vid Rossby Centre på SMHI samt SMHI:s verksamhet för 
klimatanpassning. Han har medverkat som expert i Sveriges och EU:s delegation i FN:s 
klimatförhandlingar och var med vid framtagandet av IPCC:s femte stora kunskapsutvärdering. 
Sedan 2016 representerar han Sverige i IPCC.  

I sin forskning har Markku aktivt samarbetat över disciplingränser och i sina olika uppdrag fört 
dialog med en lång rad av samhällets olika aktörer, inklusive skolor, media, intresseorganisationer, 
myndigheter och näringsliv. Han har även haft uppdrag i andra vetenskapliga rådgivande grupper 
och kommittéer i Sverige och utomlands, till exempel i regeringens Vetenskapliga råd för 
klimatfrågor, och som ordförande i Naturvårdsverkets miljöforskningsråd. Idag verkar han även i 
regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.  
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Sverker Sörlin 

”Att åstadkomma en omställning till ett fossilfritt 
samhälle är absolut nödvändigt. Den uppgift vi har 
framför oss, att granska regeringens samlade politik för att 
bättre kunna styra samhället i mot nollutsläpp 2045, är 
en uppgift som ingen ställts inför tidigare. Det är en stor 
utmaning, men jag gillar utmaningar och även om målet är 
svårt att nå är jag innerst inne övertygad om att det går – 
och att samhället blir bättre om vi lyckas!”   

Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid 
KTH. Han har rötter i inre Västerbotten, växte 
upp i områden med omfattande skogsbruk och 
forskade tidigt om betydelsen av skog, mineral, 
energi och andra naturresurser för den industriella omvandlingen under 1800- och 1900-talen. Han 
kom efterhand in på frågor om utbildningens och forskningens betydelse för samhällsutvecklingen.  

Vid mitten av 1990-talet inledde han sitt engagemang som rådgivare till olika regeringar i frågor 
som främst rört forsknings-, innovations- och miljöpolitik. Han har även arbetat med 
forskningsfrågor och utredningar i de nordiska grannländerna och i UNESCO. Han är ledamot av 
flera vetenskapliga akademier och har samarbetat med tankesmedjor, institut och 
miljöorganisationer. 

På senare tid har Sverker intresserat sig för storskaliga historiska transformationer och vad som 
avgör om de blir framgångsrika. Annan aktuell forskning handlar om framväxten av global 
miljöförvaltning och klimatpolitik efter andra världskriget, där FN:s miljökonferens i Stockholm 
1972 var en viktig milstolpe. Han har varit verksam vid framstående institut och universitet i flera 
länder och utkommer inom kort med en bok om miljöbegreppets historia. Sverker Sörlin är expert 
på klimatförståelsens vetenskapliga utveckling och på klimatfrågans djupa förbindelser med 
värderingsfrågor och föreställningar inom ekonomi, religion, etik, kultur och politik.  
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