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Inledning 

Klimat- och miljöprogrammet på gröna tankesmedjan Fores har kopplat till sig ett 
mycket välrenommerat vetenskapligt råd. En grupp forskare med ena benet i 
samhällsvetenskapen och andra i miljövetenskapen. Vi på Fores vänder oss till det 
vetenskapliga rådet för att få hjälp att vaska fram bra idéer för kommande studier, 
granska pågående studier och sålla bort mindre lyckade förslag. I den artikelserie 
som presenteras här tillsammans med klimatmagasinet Effekt bad vi forskarna i 
rådet ge sin syn på någon av de stora miljörelaterade utmaningar mänskligheten står 
inför. Fanns det någon viktig händelse som inträffat under det gångna året, eller 
fanns det i närtid något lika viktigt som var värt att belysa. Resultatet blev en handfull 
korta texter som avhandlar allt ifrån krismedvetenhet och klimatförhandlingar, till 
Trump och hållbar förvaltning av våra gemensamma hav. Effekt har tidigare 
publicera texterna en och en. Fores lägger å sin sida ihop artiklarna till en lite skrift. 
En skrift om de stora utmaningar vi står inför och om att det finns hopp om att lösa 
dem. Bara vi kavlar upp ärmarna och tar oss an utmaningen.  
 
Markus Larsson, chef Fores klimat- och miljöprogram  
 
Om Fores 

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är en grön och liberal 
tankesmedja. Fores fyra programområden är klimat och miljö, ekonomiska reformer, 
migration och integration och det digitala samhället. Varje program har ett råd med 
stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse. 
 
Fores är en öppen, ideell och oberoende mötesplats där 
samhällsmedborgare, debattörer, entreprenörer, beslutsfattare och forskning möts, 
från Sverige och vår omvärld. Fores arrangerar öppna seminarier, rundabordssamtal 
för särskilt inbjudna och individuella möten mellan forskning, policy och näringsliv.  
Fores leder referensgrupper och samordnar nätverk, ordnar egna konferenser och 
deltar i andras, publicerar böcker, rapporter och policy papers.  
 
Om Effekt 
 
Effekt är ett samhällsmagasin som tar sin an frågor om klimat, miljö och hållbarhet. 
Tidningen görs av ett nätverk bestående av några av Sveriges bästa skribenter, 
fotografer, formgivare och illustratörer. Fyra gånger om året kommer ett nytt 
nummer av magasinet ut. Tidningen utges av Klimatmagasinet Effekt ekonomisk 
förening.   
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Ingen förändring kommer att ske utan samarbete 

Therese Lindahl 
 
Tillit och kommunikation är avgörande för framtiden, skriver Therese 
Lindahl, doktor i nationalekonomi vid Beijer-institutet. 

Den största milstolpen för miljön och klimatet som uppnåddes under 2016 var att 
klimatavtalet, som antogs i Paris 2015, trädde i kraft. Detta var kritiskt, inte bara för 
att vi ska kunna uppnå själva klimatmålet, utan också för att vi ska kunna uppnå flera 
av de övriga globala målen för en hållbar utveckling som antogs av FN:s 
generalförsamling 2015. 

Jag skulle vilja berätta om en annan intressant milstolpe som nåddes 2016, en 
milstolpe som handlar om samarbete, ett samarbete som inger hopp och som 
förhoppningsvis kan tjäna som inspiration för liknande samarbetsinitiativ. Vem vet, 
initiativ som kanske kommer att spela en lika stor roll som ett globalt klimatavtal 
mellan länders regeringar. 

Den 11 november 2016 träffades företrädare för åtta av de största fiskebolagen i 
världen på Soneva Fishi Resort, på Maldiverna. Inbjudan till detta möte kom från 
forskare på Stockholm Resilience Centre. Meningen med detta möte var delvis att 
erbjuda en neutral samtalsarena mellan dessa så kallade ”nyckelaktörer” inom den 
globala fiskeindustrin, men också att erbjuda dessa aktörer en sammanfattning av 
den senaste relevanta marina miljöforskningen. Hennes Kungliga Majestät 
Kronprinsessan Victoria initierade dialogen och utsågs som dess beskyddare. 

Deltagarna enades under dessa två dagar kring ett program och initiativ som ska 
verka för ett bättre förvaltarskap av våra hav som bland annat innebär att de ska 
agera för att minska illegalt, icke-rapporterat och oreglerat fiske. De ska också 
prioritera en minskning av antibiotika i vattenbruk, en minskning av utsläpp av 
växthusgaser, och en minskad nedskräpning i haven. Deltagarna åtar sig också 
genom detta program att eliminera produkter som producerats med hjälp av modernt 
slaveri exempelvis tvingat barnarbete. 

Denna dialog är historisk och unik i sitt slag. För första gången träffades europeiska, 
nordamerikanska och asiatiska multinationella fiskebolag vid samma bord. För första 
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gången kunde också högt uppsatta företrädare från denna industri träffas och 
diskutera med framstående forskare inom marina frågor.1 

Varför inger detta möte hopp? Det inger hopp därför att det visar på en möjlig 
öppning till lösning på flera av våra transnationella miljöproblem, som exempelvis 
överfiskning. I dag kontrolleras cirka 40 procent av världens mest värdefulla 
fiskebestånd av 13 multinationella bolag (Österblom et al, 2015). Om vi ska ha en 
rimlig chans att leva upp till de globala målen för en hållbar utveckling, och i detta 
fallet främst mål nummer 14 (Bevara och nyttja haven och marina resurser på 
hållbart vis) krävs en lösning som spänner över nationsgränser och som inkluderar 
också dessa stora aktörer. 

Men vilken aktör kommer vilja agera i denna allmänningarnas tragedi? Elinor 
Ostrom – mottagare av Sveriges riksbanks pris 2009 till minne av Alfred Nobel – 
visade i sin forskning att långsiktiga samarbeten är möjliga om det finns en tillit 
bland aktörerna – en tillit att inte bryta ett kontrakt – en tillit som stärks och byggs 
upp av kommunikation (och särskilt kommunikation som sker ansikte mot ansikte). 
Det var exakt detta som forskarna kunde erbjuda – en neutral samtalsarena och 
dialog över ett konferensbord. Det inger också hopp därför att de som dök upp på 
detta möte var i de flesta fall den verkställande direktören (CEO:n), vilket signalerar 
att dessa frågor står högt upp på dagordningen och att dessa aktörer inser vikten av, 
och nödvändigheten av, ett bättre förvaltarskap av våra hav, att utan levande hav 
finns det inte heller någon framtid för deras verksamheter. Exakt vad denna dialog 
och initiativ kommer leda till på längre sikt får förstås framtiden utvisa men en sak är 
säker – ingen förändring kommer att ske utan samarbete och inget samarbete 
kommer ske utan tillit och kommunikation. 

Jag tror vi kommer behöva flera initiativ av denna sort, särskilt i ljuset av framtidens 
utmaningar. I dag uppgår världens befolkning till cirka 7 miljarder människor. År 
2050 kommer vi sannolikt vara fler än 9 miljarder. I dag står matproduktionen för en 
betydande del av  växthusgasutsläppen, avskogning sker ofta för att göra plats till 
odlingsmark, vilket i sin tur medför mer växthusgaser i omlopp och en ökad påverkan 
på våra ekosystem och den biologiska mångfalden. Med fler munnar att mätta 
behöver vi öka matproduktionen samtidigt som vi behöver minska dess miljö- och 
klimatpåverkan – en enorm utmaning. Men vi behöver inte bara producera mer mat 
– vi behöver också se till att näringsriktig mat produceras och når konsumenterna. 
En tredjedel av världens befolkning lider i dag antingen av undernäring, övernäring 

                                         
1 För mer information om dialogen och aktörerna läs mer på http://keystonedialogues.earth/ eller 
på  http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-12-14-international-seafood-
business-commits-to-stronger-sustainability-efforts.html 
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och/eller felnäring vilket medför en enorm belastning för sjukvården och samhället.2 
Den totala globala kostnaden för fetma beräknades exempelvis uppgå till cirka 2 000 
miljarder dollar 2012, vilket nära nog kan jämställas med den totala globala 
kostnaden som associeras med väpnad konflikt eller med rökning (Ranganathan et al, 
2016). Om vi ska kunna klara av dessa utmaningar behöver vi även här samarbeten 
som sträcker sig över nationsgränser. 

Och även här finns sådana nyckelaktörer. Oxfam gjorde 2013 en kartläggning av 
aktörer inom matsektorn och identifierade de 10 största multinationella bolagen 
(baserat på globala intäkter)3. I sin kartläggning undersökte de hur dessa bolag 
utmärkte sig inom 7 utvalda områden inklusive deras vatten-, land- och 
klimatpåverkan. Dessa bolag är så stora att deras agerande har enorma konsekvenser 
inte bara för vad vi stoppar i oss (de spenderar enorma summor på marknadsföring), 
utan också för miljön och klimatet. Syftet med denna kartläggning och ranking var 
delvis att inleda en dialog med dessa aktörer men också att sätta press på dem genom 
att synliggöra och jämföra deras arbeten. Dessa aktörer måste vara delaktiga i en 
gemensam ansats för att hantera denna framtidens utmaning. 
Oxfams kartläggning kan ses som ett första steg. Nästa steg är återigen samarbete, 
inte bara mellan dessa aktörer utan också mellan industrin, akademin och politiker. 
Något som alldeles nyligen initierades. I januari 2017 lanserades FReSH, 25 globala 
aktörer (inklusive de flesta av aktörerna i Oxfams kartläggning) tillsammans med 
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och EAT Foundation 
(EAT), med syfte att verka för en transformation av dagens matsystem till ett mer 
hållbart och hälsosamt system4. 

Nu skulle jag vilja ta ett steg tillbaka och även lyfta fram vikten av den enskilda 
människans vilja att samarbeta. I slutändan är våra beslut också enormt viktiga. Även 
om de stora matproducenterna förbättrar sina produktionsled, minskar sina utsläpp 
och sin miljöpåverkan så behöver vi – varje enskild individ – var och en efter bästa 
förmåga – också dra våra strån till stacken. Vi behöver förändra våra transport- och 
konsumtionsmönster, äta mindre nötkött, slänga mindre mat med mera. Här 
kommer nationellt införda skatter, subventioner och andra styrmedel självklart att 
                                         
2 WHO. Obesity and overweight. January, 
2015. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/ (accessed June 6, 2016). 
 
3 Dessa 10 bolag är: Associated British Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg, Mars, 
Modelez International, Nestlé, PepsiCo and Unilever. Tillsammans representerar dessa 10 bolag ca 10 
procent av den globala ekonomin, och generar tillsammans dagliga intäkter på cirka 1,1 bn. Se Oxfams 
rapport ’Behind the Brands’ 2013 https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp166-behind-
the-brands-260213-en.pdf och referenser däri. 
 
4 http://www.wbcsd.org/Projects/FReSH/News/25-leading-global-companies-join-together-to-
accelerate-transformational-change-in-global-food-systems 
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spela en stor roll för att åstadkomma en förändring. Likaså kan så kallad nudging 
(förändringar i beslutsmiljön), som bygger på insikter från psykologi och 
beteendeekonomi, fungera som ett välbehövligt komplement till dessa 
styrmedel5.  Jag tvivlar dock på att dessa interventioner kommer vara tillräckliga. 

Det vi har kvar att förlita oss på våra egna initiativ och och vilja att förändra våra 
beteenden vilket till stor del beror på de normer som råder i samhället i stort och i vår 
direkta omgivning. Under vilka förutsättningar kan sociala normer leda till 
storskaliga beteendeförändringar och finns det en styrande roll för policy att spela? 
Detta var frågan vi (en rad forskare från olika discipliner och länder) bestämde oss 
för att gemensamt analysera (Nyborg m fl. 2016). Det vi kom fram till kan i kort 
sammanfattas som följer. Om beteendet i fråga är synligt, om det inte kostar på 
alltför mycket att ändra sitt beteende, och om det finns en nytta av koordinera 
beteenden kan det finnas en så kallad tröskel – en kritisk massa – där ett nytt 
beteende blir självförstärkande och så småningom etableras som en ny norm. Här 
kan en policyintervention hjälpa till genom att exempelvis synliggöra beteenden (likt 
den strategi Oxfam använde), eller genom att ändra incitamenten så att ett beteende 
blir mer eller mindre kostsamt, och det handlar inte alltid om monetära incitament. I 
Norge har man exempelvis givit förare av elbilar tillåtelse att köra i bussfilen. En 
annan policyintervention som kan leda till att den så kallade tröskeln överskrids är 
att ge människor skäl till att förändra sina förväntningar – förväntningar på hur 
andra kommer att bete sig. En betydande investering i exempelvis cykelbanor kan 
skicka en signal om att flera åtgärder för att minska biltrafiken är på gång. Detta kan i 
sin tur ändra människors förväntningar om hur andra aktörer kommer att anpassa 
sig, vilket kan trigga igång en mer storskalig beteendeförändring. 

I dag står vi inför en rad globala utmaningar och problem så som klimatförändringar, 
förlust av biologisk mångfald, antibiotika resistens med mera. Detta är problem som 
helt klart kräver lösningar, samarbeten och koordinering över nationsgränser. Men 
det betyder inte nödvändigtvis att vi endast behöver förlita oss på internationella 
avtal för att åstadkomma detta. Med denna text har jag velat belysa några fall som 
visar på att förbättringar och förändringar går att åstadkomma också genom andra 
former av samarbeten och initiativ, formella som informella, och att de kan ske på 
flera olika nivåer, från den individuella, till den multinationella och mellan olika 
aktörer. 

Therese Lindahls artikel är publicerad i Effekt:    
http://effektmagasin.se/ingen-forandring-kommer-att-ske-utan-samarbete/ 

                                         
5 För en översikt av nudging och om dess potentiella roll för att främja miljövänliga beteenden se 
exempelvis Lindahl, T och Stikvoort, (2015) Nudging – det nya svarta inom miljöpolicy? Fores studie 
2015:3. 
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Omställningen behöver vara global 
 
Markus Larsson 
 
Men sannolikheten för att man ska kavla upp ärmarna och ta tag i 
tillvaron står i proportion till krismedvetenheten, skriver Markus 
Larsson, ekonomie doktor och programchef för Klimat och miljö, vid 
tankesmedjan Fores. 

I en ledare i för snart 23 år sedan förklarar Dagens Nyheter Murphys lag, lagen om 
alltings jävlighet, med: ”Som Murphys lag säger: Den som håller huvudet kallt och 
inte grips av panik inser inte vad som håller på att hända.”1 Jag har återkommande 
tänkt på formuleringen. Med reservation för vad som sägs om ”panik” så tror jag DN 
är någonting på spåren. Sannolikheten för att man ska kavla upp ärmarna och ta tag i 
tillvaron står i proportion till krismedvetenheten. 

I dag råder det inte tu tal om att det finns en betydande medvetenhet kring ett antal 
globala problem eller kriser. Det går knappt inte att slå upp en tidning utan att läsa i 
alla fall en artikel om artutrotning, klimatförändring eller spridning av miljögifter. 
Enligt Världsnaturfonden, WWF, hade vi i fjol (2016) levt upp de resurser det tar 
jorden ett år att producera redan 8 augusti.2 För att tala ekonomspråk har vi sedan 
dess tärt på kapitalet snarare än levt på räntan. WWF och andra miljöorganisationer 
har i många år varnat för ett ohållbart resursutnyttjande. Nu stämmer helt andra 
aktörer in i kören. 

I en krönika i Dagens Industri (2017.01.16) jämförs globala ekonomiska aktörer med 
nyckelarter i ekosystem. Arter i toppen av näringskedjorna som till stor del styr 
ekosystemen. Exempel på ekonomiska nyckelarterna enligt krönikan, signerad Johan 
Rockström, är globala fiskeföretag. Företag som ”konstaterar att dagens värld hotar 
grunden för deras affärer. Förbränning av fossila bränslen leder till korallblekning 
och havsförsurning. Ohållbart jordbruk övergöder haven. Plast och miljögifter 
innebär allt större risker. Omvärlden måste agera för att säkra havens förmåga att 
leverera mat.” På annan plats i den här artikelserien utvecklar Therese Lindahl 
exemplet med de globala fiskeföretagens ansvar och engagemang. 
 
Till toppredatorerna bland de ekonomiska nyckelarterna räknas World Economic 
Forum som varje år strålar samman i den Schweiziska skidorten Davos. I sin årsbok 

                                         
1 Dagens Nyheter 1994-10-09 
 
2 http://www.worldwildlife.org/pages/overshoot-day 
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”Global Risk Report” listar Word Economic Forum (WEF) de största hoten som 
världen står inför. Med undantag för hot från ”massförstörelsevapen” och ”stora 
naturkatastrofer” har samtliga av de sex största riskerna med störst potentiell 
påverkan i ”Global Risk Report 2017” direkt bäring på klimat- och miljöfrågor: 
”misslyckande med klimatanpassning och utsläppsminskningar”; ”extrema 
väderhändelser”; ”vattenkriser”; samt ”storskalig, ofrivillig migration”.3 De två sista 
riskerna rubricerar WEF som samhällsrelaterade (”societal”) men såväl 
vattenförsörjning som flyktingströmmar är i alla högsta grad klimat- och 
miljörelaterade. Till exempel anger FN:s flyktingorgan UNHCR att det år 2050, lågt 
räknat, kommer att finnas 250 miljoner klimatflyktingar.4 5 

Lösningen, enligt en snart sagt enig politisk och ekonomisk elit, är en omställning till 
en grön ekonomi. En ekonomi som, enligt European Environmental Agency, 
Naturvårdsverket fast på EU-nivå, ”genererar ökat välstånd samtidigt som det 
naturliga system som underhåller oss upprätthålls”.6 

En snarlik definition erbjuder FN:s miljöprogram UNEP: ”en grön ekonomi är en 
som resulterar i ökat mänskligt välbefinnande och social rättvisa, samtidigt som 
miljörisker och ekologiska underskott minskar. I sin enklaste form kan en grön 
ekonomi ses som en ekonomi som är koldioxidsnål, resurseffektivt och socialt 
inkluderande”.7 

Andra ser framför sig en cirkulär ekonomi. En ekonomi som enligt Sveriges regering 
”bygger på att återanvända, laga och att betrakta avfall som en resurs – att göra mer 
med mindre. En cirkulär ekonomi strävar efter produkter som är allt mer hållbara, 
allt mer återvinningsbara och där icke förnybara material över tid ersätts med 
förnybara.”8 

                                         
3 https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2017 
 
4 http://www.unhcr.org/news/latest/2008/12/493e9bd94/top-unhcr-official-warns-displacement-
climate-change.html 
 
5https://www.migrationsinfo.se/migration/klimatflyktingar/, http://www.aftonbladet.se/ledare/ledar
kronika/evafranchell/article21855070.ab 
 
6 What is a ‘green economy’? … At the most basic level, a green economy is one that generates 
increasing prosperity while maintaining the natural systems that sustain 
us. http://www.eea.europa.eu/themes/economy/intro (2017.01.18) 
 
7 http://web.unep.org/greeneconomy/what-inclusive-green-economy (2017.01.18) 
 
8 http://www.regeringen.se/artiklar/2015/07/cirkular-ekonomi-inom-eu–en-prioriterad-fraga-for-
regeringen/ (åtkomst 2017.01.19) 
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För att sluta de ekonomiska kretsloppen och uppnå en grön ekonomi, för att lyckas 
nå Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030, behöver 
omställningen vara global. Vi behöver, för att tala med Rockström, en ”global 
transformation”.9 Krismedvetenheten finns där, men den måste kanaliseras till 
handlingskraft (en snäll tolkning av DN:s ”gripas av panik”) bland nyckelarterna för 
att transformationen ska bli verklighet. Multinationella fiskeriföretag i all ära, men de 
riktiga silverryggarna bland nyckelarterna får ändå sägas representera de politiska 
stormakterna. Med Donald Trumps tillträde på den amerikanska presidentposten 
finns det utrymme för den som vill positionera sig som miljökämpe på den 
internationella arenan. Som Kinas president Xi Jinping som uppmanade alla parter 
att respektera Parisavtalet i sitt tal på 2017 års världsekonomiska forum i Davos.10 
Fan tro’t, men det verkar som att Kina tagit på sig ledartröjan i vår tids kanske största 
ödesfråga. Bara nu inte USA, som med alla mått mätt även de är en ekonomisk och 
politisk nyckelart, får för många följare så den globala transformationen tippar över i 
fel riktning. 

Markus Larssons artikel är publicerad i Effekt:  
http://effektmagasin.se/omstallningen-behover-vara-global/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
9 Dagens industri 2017.01.16 
 
10 http://www.svt.se/nyheter/utrikes/trumps-twitter-den-storsta-globala-risken-2017 
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Vi ekonomer ligger efter naturvetarna 

John Hassler 

Framöver kommer ekonomerna behöva bidra med mer kunskap om 
klimatförändringarnas effekter och vad som bör göras åt dem, skriver 
John Hassler, professor i nationalekonomi vid Institutet för 
internationell ekonomi, Stockholms Universitet. 

Jag är en makroekonom som ägnat mig åt klimatekonomi under snart 10 år. I princip 
är den nationalekonomiska analysen om hur man ska hantera klimatförändringarna 
enkel. Den kan sammanfattas i följande punkter: 

• Utsläpp av koldioxid blandar sig i stort sett omedelbart i atmosfären och påverkar 
därför det globala klimatet oberoende av vem som orsakar utsläppen och var det 
sker. 

• På en oreglerad marknad kommer de ekonomiska konsekvenserna av en enskild 
individs utsläpp inte att drabba henne själv utan att spridas ut över människor 
och företag i hela världen. Detta leder till att en fri marknad inte fungerar bra 
eftersom dess aktörer inte har incitament att ta hänsyn till de egna utsläppens 
konsekvenser. 

• Om en skatt på utsläpp som motsvarar dessa så kallade externaliteter införs 
fungerar dock marknaderna bra och problemet är löst. 

Denna analys utvecklades av Arthur Pigou och publicerades år 19201, det vill säga 24 
år efter det att koldioxidens växthuseffekt beskrivits och kvantifierats av den svenska 
Nobelpristagaren Svante Arrhenius år 18962. Den naturvetenskapliga grunden för 
klimatförändringarna samt den samhällsvetenskapliga grunden för hur problemet 
ska lösas är alltså mycket gamla. 
Arrhenius visade att temperaturökningen i grader är proportionell mot den 
procentuella ökningen av koldioxid i atmosfären. Hans beräkningar pekade på att en 
fördubbling av koldioxidhalten skulle leda till en ökning av den globala 
medeltemperaturen med cirka 5 °C. Efter mer än 100 år av forskning ligger Arrhenius 
beräkning av klimatkänsligheten fortfarande inom dagens osäkerhetsintervall. FN:s 
klimatpanel anger att en fördubbling av koldioxidhalten förmodligen leder till en 
ökning av temperaturen mellan 1,5 och 4,5 °C. En uppvärmning under 1 °C är 
”extremt osannolik” och en över 6 °C ”mycket osannolik”. Det stora 
osäkerhetsintervallet är förstås besvärande men något vi knappast kommer att undgå 
i närtid. 

                                         
1 Pigou, A. C. (1920), The Economics of Welfare, London: Macmillan. 
 
2 Arrhenius, S. (1896), On the influence of carbonic acid in the air upon the temperature of the ground, 

Philosophical Magazine and Journal of Science. 
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Om klimatkänsligheten skulle vara i den nedre delen av vårt osäkerhetsintervall, 
alltså runt 1 grad, är klimatförändringarna inte mycket att oroa sig för. I diskussioner 
med klimatskeptiker eller klimatförnekare brukar jag därför säga att det inte går att 
utesluta att de har rätt. Detta är vetenskapligt korrekt och har också visat sig vara en 
bättre argumentationstaktik än att påstå att de inte vet vad de talar om. När man 
klargjort att det inte går att utesluta att de har rätt brukar det vara relativt lätt att få 
dem att inse att vi inte heller kan utesluta en så mycket högre klimatkänslighet att 
klimatförändringarna verkligen blir ett mycket allvarligt problem. En villaförsäkring 
kan vara klokt att köpa även om det inte är säkert att villan brinner ned. Argumenten 
för klimatpolitiken måste på samma sätt ta sin utgångspunkt i det faktum att vi är 
osäkra på hur stor klimatkänsligheten är. 

Den naturvetenskapliga osäkerheten kring effekterna av utsläpp av växthusgaser är 
alltså stor. Kanske är dock osäkerheten kring de ekonomiska effekterna ännu större. 
Delvis beror nog detta på att vi ekonomer ligger efter naturvetarna. Särskilt den 
makroekonomiska forskningen om klimatförändringarnas konsekvenser har kommit 
igång sent.3 Jag och min kollega Per Krusell har därför fokuserat på att visa för våra 
forskarkollegor runt omkring i världen att klimatförändringar är ett intressant 
forskningsområde där makroekonomiska metoder är särdeles användbara. Jag ser nu 
tydliga tecken på ett uppvaknande. Ett sådant är att vi ombads skriva ett över 100 
sidor långt kapitel om dessa frågor i ”Handbook of Macroeconomics” som just 
kommit ut med den andra upplagan4. I den första upplagan från 1999, som brukar 
betraktas som makroekonomernas bibel, fanns inget motsvarande kapitel. 
 
De ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna är förstås mycket 
mångfacetterade. För att förstå dem behövs en mängd olika komplementära 
forskningsansatser. På ekonomernas världskongress5 som hålls vart femte år av 
Econometric Society gav Per Krusell den prestigefyllda Walras-Bowley föreläsningen. 
Titeln var ”Climate Change Around the Globe” och fokus var utvecklingen av en 
mycket högupplöst global klimatekonomimodell. Modellen har 19 000 regioner om 1 
x 1 breddgrad (cirka 11 x 11 mil) och kan därför kopplas till de högupplösta 
naturvetenskapliga klimatmodellerna. Modellen är ännu en bra bit ifrån att vara 
färdigutvecklad men den indikerar redan diversiteten i de ekonomiska 
konsekvenserna av global uppvärmning. En särskilt intressant aspekt är det 

                                         
3 William Nordhaus vid Yaleuniversitetet var en pionjär som utvecklade klimatekonomimodeller redan 

på 70-talet men fick av olika skäl inte så många efterföljare som man skulle önska. 
 
4 Handbook in Macroeconomics (2016) Handbook of Macroeconomics, Volume 2A-2B, red. John B. 

Taylor, Harald Uhlig. 
 
5 Krusell, P. 2015 World Congress, Aug 17-21, 2015, Montréal, Canada. Föreläsningens bilder finns 

på http://perseus.iies.su.se/~pkrus/montreal_per.pdf 
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uppmätta sambandet mellan temperatur och BNP för tiden 1990-2005 i den höga 
upplösning modellen tillåter. Detta samband visas i Figur 1 där regionens 
årsmedeltemperatur visas på x-axeln och dess BNP på y-axeln. 
  

 
Figuren visar att BNP tenderar att öka med temperaturen fram till cirka 11 °C 
årsmedeltemperatur och därefter minska. Om man utgår ifrån att detta tydliga 
mönster är kausalt kan en preliminär slutsats vara att ökande temperatur har en 
positiv effekt om den i utgångsläget är under 11 °C och annars en negativ.6 I så fall är 
det 55 procent av de 19 000 regionerna som kommer att uppleva en negativ effekt 
medan 45 procent en positiv. Sett ur ett globalt välfärdsperspektiv är det centralt att 
notera att världens befolkning inte är jämt fördelad sett ur temperaturaspekt. Figur 2 
visar hur världens befolkning är fördelad över olika temperaturer. Som vi ser är 
befolkningen skevt fördelad med en klar majoritet i regioner med en 
medeltemperatur över 11 °C. Det är alltså betydligt fler människor som drabbas än 
som inte gör det. 
 
 
 
                                         
6 I hela Sverige ligger årsmedeltemperaturen under 11 °C även om den i södra Skåne börjar närma sig 

denna nivå. 
 

Figur 1 Temperatur och BNP i olika regioner. Inkomsten ökar med årsmedeltemperatur upp till 11 °C för 
att därefter sjunka. Källa: Krusell 2015. 
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Dagens faktiska samband mellan temperatur och BNP kan förstås ändras i takt med 
klimatförändringarna. Det samband som Per Krusell visar ger dock en viktig 
pusselbit i ett mönster där den ekonomiska effekten av klimatförändringarna är 
mycket heterogen. Detta är förstås en komplicerande faktor i de internationella 
klimatförhandlingarna men inget som bör skjutas under mattan. Även om vi 
påverkas olika är klimatförändringarna ett globalt problem som drivs av de 
sammanlagda utsläppen i världens alla länder. Det finns bara globala lösningar och 
de kräver samarbete och internationell solidaritet. Sverige kan därför inte nöja sig 
med att städa framför vår egen dörr. Jag hoppas därför på ett större internationellt 
fokus i den svenska klimatpolitiken i stället för den inåtvända tendens jag sett under 
senare tid. 

Det krävs också mer kunskap. Speciellt hoppas jag att vi ekonomer framöver kan 
bidra med mer kunskap om klimatförändringarnas effekter och vad vi bör göra åt 
dem. Dessa frågor är mer komplicerade än vad Arrhenius och Pigou förutsåg för 100 
år sedan men utan deras banbrytande forskning skulle vi stå oss slätt. 

John Hasslers artikel är publicerad i Effekt: 
http://effektmagasin.se/vi-ekonomer-ligger-efter-naturvetarna/ 
 

Figur 2 Temperatur och befolkningskoncentration i olika regioner. Majoriteten av jordens befolkning bor i 
regioner med en årsmedeltemperatur på mer än 11 °C. Källa: Krusell 2015. 
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Därför måste vi ha ett högt pris på koldioxid 

Thomas Sterner 
 
Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även de fossila 
bränslena har en snabb teknisk utveckling, skriver Thomas Sterner, 
professor i miljöekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. 

I framtidens historieböcker kommer 2016 troligen noteras för Parisavtalet, Brexit och 
Trumps valseger i USA. Frågan om vad som egentligen varit viktigast för klimatet är 
svårare att besvara, men en stark kandidat är teknikutvecklingen som innebär att 
förnybar energi och särskilt solenergi skördar så stora framgångar och nu framstår 
som fullt konkurrenskraftiga på många marknader. 

Jag forskar om utformningen av styrmedel och vill gärna börja med Parisavtalet som 
verkligen är svårbedömt och därför intressant att diskutera. På den positiva sidan, så 
kommer historieböckerna säga att äntligen – efter flera årtionden av förhandlingar – 
har vi ett avtal som omfattar alla världens länder och som dessutom är oväntat 
radikalt. Jag bodde i fjol i Paris (jobbade vid Collège de France där jag var invald på 
en ettårig gästprofessur) och följde förhandlingarna och debatten bland franska 
media, forskare och politiker noga. Målet att hålla sig under 2 °C är redan svårt att 
uppnå och tillägget att man skall arbeta för att komma så nära 1,5 °C som möjligt 
uppfattades av de flesta som oväntat starkt. Man kan jämföra med COP 15 i 
Köpenhamn som föregicks av enorma förväntningar. Där försökte man driva igenom 
ett Kyoto-liknande avtal med givna (verifierbara) åtagande för varje land, men mötet 
slutade med stor besvikelse och världsledarna med Obama och Merkel i spetsen 
sydde ihop en skiss med frivilliga åtaganden som grund. Detta upplevdes då som ett 
mycket vagt alternativ och nödlösning för att inte stå helt tomhänta. 

Parisavtalet har kritiserats hårt just för att det saknar fasta åtaganden för varje land 
och för att det saknar någon starkare skrivning om ekonomiska styrmedel såsom 
koldioxidskatter eller handel med utsläppsrätter. Jag känner stor sympati för bägge 
dessa ståndpunkter men tror ändå man kan se Parisavtalet som en liten framgång. 
Den som hjälpt mig att se det på detta sätt är framförallt Elinor Ostrom som 
tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 
2009 (Ostrom 1990). Hon betonade alltid att det viktigaste första steget i en 
förhandling är att faktiskt få (de ofta motsträviga) parterna till förhandlingsbordet. 
Annars blir det heller ingen fortsättning. Många av världens länder har ledare som 
tvivlar på klimatvetenskapen och/eller ledare som tjänar mycket på försäljning av 
fossila bränslen. Det finns också länder som kommer drabbas hårt av 
klimatförändringarna, men även bland dessa finns många motsättningar kring 
klimatfrågan och andra politiska frågor. Att få alla dessa länder att överhuvudtaget 
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enas om någon text är ingen liten bedrift. Med Ostroms ord kan man säga att Paris 
fick alla dessa motsträviga (och ibland korrumperade) ledare till förhandlingsbordet. 
De tog ett första steg tillsammans! För alla forskare och aktivister som arbetat med 
frågan i drygt tre decennier och som vet att det är mycket bråttom, är det 
frustrerande att världen just tagit ett första litet steg – det kvarstår mycket arbete! 

Parisavtalets kan inte bara bedömas utifrån avsikten i portalparagraferna 
(temperaturmålen) – man måste också se till innehållet. Där har förlitan på de 
nationella klimatplanerna NDC (Nationally Determined Contribution) rönt mycket 
kritik. Inför Parisavtalet ombads alla länder att lämna in så kallade INDC – Intended 
Nationally Determined Contribution. När avtalet nu träder ikraft försvinner I:et och 
klimatplanerna kallas NDC. Likväl beskriver ”intended” – avsedda – ganska väl vad 
det handlar om. 

Enligt Parisavtalet är länder endast skyldiga att till FN lämna in sina nationella 
klimatplaner – inte att uppfylla dem. Därför kan de nationella klimatplanerna ses just 
som planer, inte åtaganden. För att ett avtal på sikt skall hålla måttet, tycks det 
naturligt att parterna måste ha konkreta åtaganden och inte bara avsikter. Inte nog 
med det, åtagandena måste kunna verifieras och det måste finnas konsekvenser om 
man inte uppfyller sina åtaganden. Till råga på detta betyder ”nationally determined” 
att varje land själv sätter sina åtaganden. Givetvis finns då ingen mekanism som leder 
till att man automatiskt når de eftersträvade temperaturmålen. Det gör man heller 
inte med de INDC:s som lämnades in inför Paris. Bedömningarna varierar (eftersom 
många INDC:s är vaga) men forskare tror att om alla klimatplaner så som de skrevs 
inför Paris verkligen efterlevdes till punkt och pricka (och det finns ju, som sagt, 
ingen garanti eller ens mekanism för det) så skulle temperaturhöjningen snarare 
ligga kring 3 grader än under 2. Man kan säga att detta följer en ganska elementär 
lärdom från offentlig ekonomi. Skall man nå kollektiva mål – såsom att tillhandahålla 
kollektiva varor – så måste ”staten” kunna tvinga medborgare att betala skatt. Det 
räcker inte med att varje medborgare skickar in ett belopp som man bestämmer själv. 

Jämförelsen mellan NDCs och individuell skattebetalning är tydlig och pekar på ett 
problem, men man får inte glömma att jämförelsen haltar. Världen har ingen 
överordnad ”stat” eller världsregering. Forskningen (och erfarenheten) visar att 
internationella avtal måste utformas så att det ligger i ländernas intressen att kvarstå 
i avtalet – annars finns stor risk att de aldrig skriver på eller att de lämnar avtalet 
senare. Det är alltså svårt att skriva internationella avtal. Forskare som Scott Barrett 
har visat på att det är mycket svårt. Det kan bli något lättare om världens länder står 
inför en tydlig tröskel med katastrofala följder ifall man överskrider tröskeln. Dock 
visar samma forskning att effekten försvinner om det råder osäkerhet om tröskeln 
(Barrett & Dannenberg 2012). 
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Om det finns uppenbara nackdelar med att varje land beslutar om sina klimatplaner 
så kan det faktiskt också finnas stora fördelar. En av dessa är att debattklimatet kring 
klimatfrågan blir annorlunda. I den klassiska typ av förhandlingsklimat som rådde i 
Köpenhamn handlade allt om en fördelning av en viss börda (klimatanpassningen), 
vilket ledde till att rättvisefrågorna blev synliga. USA släpper ut cirka 20 gånger så 
mycket koldioxid per person som Indien eller fattiga länder i Afrika. Därför är 
fördelningsfrågorna viktiga. Länder som USA tenderar att tycka att alla länder skall 
minska sina utsläpp med lika många procent medan länder som Indien har ett 
intresse av en allokering i förhållande till befolkningen (att var och en får släppa ut 
lika mycket). Jag har med olika kolleger visat att medborgarna på olika kontinenter 
alla tycker att rättvis fördelning är mycket viktig – så viktig att de är beredda att göra 
mycket mer för klimatet inom ramen för en rättvis fördelning. Problemet är just att 
de har så olika uppfattning om vad som är rättvist (Carlsson et al. 2012, 2013). 

För egen del tror jag också att rättvis fördelning är viktigt, men man kan inte blunda 
för att detta angreppssätt hade viss tendens att förlama förhandlingarna. Alla var 
inställda på att få så ”bra” avtal som möjligt – det vill säga så litet utsläppsminskning 
som möjligt, så litet klimatarbete som möjligt! I en världsprocess där de nationella 
klimatplanerna har stått i fokus har diskussionen varit annorlunda. I stället för 
förhandlare som försökt få så stor del av kakan som möjligt så har man i större 
utsträckning mobiliserat kring frågan: ”Hur kan mitt land bidra – vad skulle vi 
faktiskt kunna göra för klimatet om vi ansträngde oss?” Detta har i vissa fall varit 
väldigt välgörande och det finns ett antal länder, som Etiopien, som tagit fram 
mycket radikala planer där de skall utvecklas snabbt – industrialiseras och bli 
åtminstone medelinkomsttagare (på en världsskala är de i dag mycket fattiga) – utan 
att öka utsläppen av klimatpåverkande gaser alls. Man har tagit fram strategier för 
radikal grön tillväxt – och ja, man hoppas naturligtvis på finansiering utifrån, men 
det är givetvis ett konstruktivt och nytt sätt att tänka. Många förhandlare och forskare 
menar att det är avgjort mer konstruktivt än att alla försöker få så stor del av 
”utsläppskakan” som möjligt. 

Särskilt intressant blir denna ansats ifall det skulle visa sig att det inte är så stora 
”bördor” att fördela. De senaste åren har teknikutvecklingen för förnybar energi och 
särskilt sol varit anmärkningsvärt snabb (Wagner et al. 2015). Om förnybar energi 
fortsätter att uppleva en snabb teknisk utveckling och bli billigare, och problem kring 
lagring kan lösas (bättre batterier med mera) så kommer kostnaderna för en 
omställning av världens energisystem bort från det fossila inte bli så dyr. Det kan 
tänkas att det främsta hindret inte alls är kostnaden i ekonomisk bemärkelse. Detta 
är en hisnande tanke – kanske har vi bråkat om en fördelning, om en uppoffring, och 
kanske är det inte någon stor kostnad? Men varför skulle då politiker i olika länder 
tycka det är så svårt att minska koldioxidsutsläppen? Svaret är kanske lobbyismen. 
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Viktigare än faktiska kostnader är kanske den makt den fossila lobbyn besitter. Även 
om det inte är dyrt att ställa om ett land till förnybar energi kan politiken mötas av 
mycket starka hinder. Energisektorn står globalt bara för cirka 5 procent av BNP men 
en helt dominerande andel av Fortune 500-listan på världens största företag är 
företag inom olja, kol, gas (och sedan bilar, stål med mera). Denna sektor har mycket 
koncentrerad makt, och det är ingen hemlighet att länder som Saudiarabien 
använder sin makt för att köpa stöd hos mindre länder eller att kol- eller oljeintressen 
i USA såsom bröderna Koch utövar ett ansenligt inflytande på amerikanska politiker. 
(Bröderna Koch har förmått i stort sett alla republikanska medlemmar i senaten att 
underteckna avtal att aldrig rösta för någon klimatskatt.) 

Jag tror alltså att den tekniska utvecklingen har stor betydelse – och därmed också 
att det är viktigt med styrmedel för att styra den tekniska utvecklingen. Energiewende 
i Tyskland har exempelvis varit mycket betydelsefull. Det är sant att ekonomer brukar 
vara skeptiska till subventioner och till att politikerna skall kunna välja ut och stödja 
rätt tekniker för framtiden (”picking the winners”). Jag känner till och instämmer när 
det gäller dessa problem. Ändå måste man konstatera vilken betydelse de förnybara 
källorna har – när vägen till förespråkade ekonomiska styrmedel, såsom globala 
koldioxidsskatter, varit så svår. Likväl måste man säga att koldioxidsskatter (eller 
liknande) ändå kommer att behövas. Även om alla tak vore soltak, alla bilar vore 
elbilar och alla bara åt veganskt skulle fortfarande nya sätt att använda fossila 
bränslen utgöra ett stort hot. Det är inte bara solenergitekniken som går framåt. Även 
de fossila bränslena har en snabb teknisk utveckling. Fracking – att med hjälp av 
sprängningar under jord utvinna exempelvis naturgas – är exempel på sådan teknisk 
utveckling. Risken vore att vi fick både mycket solenergi och mycket fossil energi för 
att värma simbassängerna på vintern och annat trevligt som en dag kan framstå som 
oumbärligt. Därför måste vi en dag ha ett högt pris (skatt eller utsläppsrättsystem) på 
koldioxid. Poängen här är att den snabba tekniska utvecklingen av grön energi 
försvagar den fossila lobbyn litet grand och kommer kanske göra det möjligt att 
införa ett globalt avtal om koldioxidsbeskattning i alla länder. Subventioner för sol 
och vind ersätter inte koldioxidsskatter – tvärtom bäddar subventionerna för att 
skatterna skall bli politisk möjliga! 

Den uppmärksamma läsaren kanske undrar hur jag kan vara så säker på att 
koldioxidskatter fungerar – och om de är rättvisa. Detta har jag forskat mycket om. 
Sverige har ovanligt höga kolskatter och det har bidragit till att vi inte längre eldar 
våra fjärrvärmesystem med olja utan snarare med spillvärme från industrin och med 
rester från skogsindustrin (Hammar et al. 2013). I transportsektorn kan man säga att 
hela Europa har höga bensinskatter – vilket ju i stort sett är samma sak som 
sektoriella koldioxidskatter. Det leder till att vi använder en tredjedel så mycket 
bränsle som genomsnittsamerikanen (Sterner 2007). I motsats till vad många tror är 
inte bensinskatter generellt en nackdel för de fattiga. Denna fördelningsfråga utreds 
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ingående för ett par dussin olika länder i Sterner (2012) och det visar sig att särskilt i 
fattiga länder är bensinskatter tvärtom progressiva – de belastar de rika mer än de 
fattiga. 

Thomas Sterners artikel är publicerad i Effekt: 
http://effektmagasin.se/darfor-maste-vi-ha-ett-hogt-pris-pa-koldioxid/ 
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