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73-punktsprogrammet slår fast att regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vill driva på för en skärpt 
klimatpolitik i EU, med en klimatlag på EU-nivå och ett gemensamt EU förbud för att sälja nya bensin- 
och dieseldrivna bilar från 2030. Detta är ambitiösa mål och det krävs stora politiska ansträngningar för 
att de ska nås på en EU-nivå. Därför är en ökad förståelse för Brexit viktig; hur påverkas möjligheterna 
för Sverige att agera och uppnå resultat inom EU där Storbritannien varit en allierad inom klimatfrå-
gorna? Vad utträdet betyder för klimatet är i fokus för denna text.  
 
Ökat brittiskt klimatfokus 

Brexit har sugit upp allt politiskt syre i Storbritan-
nien, utan att det i någon större utsträckning fun-
nits någon koppling till klimatfrågan. Men de sen-
aste veckorna har detta börjat förändras i och 
med de massiva klimatprotester som hållits i Lon-
don. Demonstranterna, som mestadels bestod 
av gruppen Extinction Rebellion, har bland annat. 
drivit att den brittiska regeringen ska utfärda ett 
nödläge för klimatet. Protestanter har limmat fast 
sig i varandra, blockerat en av broarna över 
Themsen och klättrat upp på tåg. Dessa olika for-
mer av civil olydnad har resulterat i att över tusen 
personer blivit gripna. 

I motsats till vad man kanske skulle förutspå har 
den brittiska motsvarigheten till Svenskt Närings-
liv, CBI, offentligt välkomnat demonstrationerna. 
James Diggle, ansvarig för energi och klimatfrå-
gor hos CBI, kommenterade protesterna med att 
”Från skolstrejker till Extinction Rebellion så har 
protestanterna ställt helt rätt frågor – frågor som 
näringslivet är fast beslutade att besvara”. Andra 
betydelsefulla aktörer inom näringslivet, såsom 
före detta VD:n för Unilever, Paul Polman, samt 
företag såsom Bodyshop, har bildat organisat-
ionen XR Business som ett sätt att stödja 
Extinction Rebellion. De förklarar sitt engage-

mang med att ”De flesta företag har inte utfor-
mats i samband med klimatkrisen. Därför måste 
vi omgående omorganisera hela industrier och 
företag.” De uppmanar andra företagsledare att 
”slå fast att vi står inför en akut klimatkris och or-
ganisera ett styrelsemöte där klimatfrågan tas 
upp som ett ärende för att reflektera över bråds-
kande åtgärder”. Brexit-frågan omnämns inte di-
rekt, men i den brittiska debatten har det ändå 
fått frågan om EU-utträde att sent omsider disku-
teras också utifrån ett klimatperspektiv. Även i 
Sverige bör vi sammanföra dessa frågor. 

 

Klimatet nedprioriterat efter folkomröstningen 

Efter Brexit-folkomröstningen och britternas be-
slut att lämna EU är det tydligt att klimatfrågan har 
nedprioriterats i Storbritannien. Detta inte enbart 
för att Brexit tagit över den politiska agendan, 
utan även på grund av avsaknad av politisk styr-
ning. Theresa Mays regering omstrukturerade till 
exempel departementen när hon blev invald så 
att det tidigare fristående energi- och klimatde-
partementet flyttades in under departementet för 
näringsliv, energi och industri. Som namnet av-
speglar fick klimatet mindre fokus och lägre sta-
tus då den högsta ministern på departementet 
inte längre ansvarar för sakfrågan.  



 
 

 
 

Klimatet som en sakfråga har heller inte debatte-
rats i parlamentet på två år efter folkomröst-
ningen, det är först nu efter klimatdemonstration-
erna som klimatfrågan åter kommit upp på den 
politiska agendan. Det gav dock snabbt resultat; 
i början av maj blev Storbritanniens parlament 
först i världen med att utlysa ett klimatnödläge. 
Men beslutet ska inte övertolkas; det är främst en 
symbolisk handling och förbinder inte regeringen 
att agera på något särskilt sätt. Däremot är det 
lovande att det brittiska klimatpolitiska rådet pub-
licerat en rekommendation om att Storbritannien 
borde revidera sina klimatmål till nollutsläpp 2050 
i slutet av maj. Denna rekommendation ska nu 
behandlas och röstas om i parlamentet. Resulta-
tet av detta kommer bli tongivande och driva lan-
dets framtida klimatpolitik. 

 

Brexitförhandlingar utan klimatfokus 

Tyvärr lyser klimatfrågorna fortfarande med sin 
frånvaro i brexitförhandlingarna. EU och Storbri-
tanniens regering har kommit överens om två 
Brexit-utkast: ett utträdesavtal samt en politisk 
deklaration om det framtida samarbetet. De två 
långa dokumenten, som ännu inte godkänts av 
det brittiska parlamentet, nämner bara tre gene-
rella områden relaterade till klimat med skriv-
ningar om att britterna bör fortsätta följa Paris-
överenskommelsen, utveckla ett system för kol-
dioxidprissättning, som är minst lika effektivt som 
EU:s utsläppshandelssystem, samt uppehålla 
framtida brittiska lagar så att nivån på klimat- och 
miljöarbetet inte avtar efter Brexit. Det sist-
nämnda området ifrågasätts dock redan då ett 
utskott i brittiska underhuset nyss publicerade en 
rapport som uttryckte oro över att de lagar som 
kommer att ersätta EU:s lagar efter Brexit är sva-
gare ur klimatperspektiv. Kritiken tar bland annat 
fasta på att det inte finns ett oberoende organ 
som säkerställer att klimatåtgärder tas för att 
stävja framtida koldioxidutsläpp.  

Liksom för de flesta sakfrågor har klimatfrågor 
nedprioriterats på EU-nivå eftersom allt fokus lig-
ger på själva utträdet ur unionen, inte framtida 
EU-politik inom diverse områden. Storbritannien 
har tidigare haft ledningen för flera betydelsefulla 
arbetsgrupper för likasinnade klimatvänliga med-
lemsländer inom EU och tog ofta initiativ för att 

driva på för höjda klimatambitioner. Tillsammans 
med Sverige grundade de till exempel en ”grön 
tillväxt-grupp” där likasinnade EU-länder möts för 
att diskutera strategier och samarbeta för höjda 
klimatambitioner. Brittiska tjänstemän drev 
mycket av arbetet i gruppen genom att förse den 
med analyser, underlag och initiativ. De höll ofta i 
pennan när gruppen enades om offentliga utta-
landen eller formulerade så kallade non-papers till 
EU:s ministerråd; diskussionsunderlag som an-
vänds inom EU för att försöka nå konsensus. 
Storbritannien har nu tagit ett steg tillbaka i denna 
och andra grupper på grund av Brexit. De sam-
mankallar inte längre till möten för likasinnade och 
skriver inte underlag på samma sätt och med 
samma frekvens som innan Brexitomröstningen. 
Därtill har mycket av tjänstemännens tid lagts på 
att förbereda själva Brexit, vilket innebär att nya 
EU-initiativ och framtidsplanering har åsidosatts 
av britterna.  

 

Globala klimatambitioner 

På global nivå är det svårare att analysera Brexits 
konsekvenser. Storbritannien har ännu inte kun-
gjort hur, och i vilken gruppering, de kommer för-
handla inom FN:s klimatförhandlingar och inom 
uppföljningen av de globala hållbara utvecklings-
målen (SDG). Eftersom de inte längre kommer att 
ingå i EU kommer de knappast heller att låta EU 
föra deras talan i FN-sammanhang. Det innebär 
förstås för svensk del en förlust av ett land som 
ofta varit nära allierad när EU:s position ska ut-
mejslas, men ger också Sverige en bundsförvant 
som kan föra sin egen talan och driva frågor Sve-
rige inte kan på samma sätt då vi inom EU för-
handlar som en enhet, och måste hålla oss till 
EU:s gemensamt framtagna position. Denna po-
sition har återkommande använts av Schweiz 
och Norge. I början av 2019 meddelade Storbri-
tannien sin önskan om att stå värd för FN:s inter-
nationella klimatförhandlingar år 2020, COP26. 
Beslutet att kandidera som värd för de kom-
mande klimatförhandlingarna var enhälligt på det 
brittiska regeringsmöte där frågan kom upp.  

Det finns även andra anledningar till att se ljusare 
på framtiden. Ett viktigt skäl är att Storbritannien 
har en robust klimatlag, the Climate Change Act, 
som nu fyllt tio år, och som bland annat agerat 



 
 

 
 

förebild för svensk klimatlagstiftning. Dess ex-
istens debatteras inte, utan är en självklarhet ef-
tersom den stöds av alla de stora brittiska parti-
erna, miljöorganisationerna och näringslivet. Den 
är också en grund i att vissa klimat-intressenter 
ser Brexit som en möjlighet att strama åt klimat-
politiken bortom vad som är möjligt som EU-
medlemsland. Det finns då möjlighet att skapa en 
utsläppshandel med högre priser än det europe-
iska utsläppshandelssystemet ETS, och på så 
sätt påskynda utsläppsminskningar. En ny och 
mer klimatanpassad jordbrukspolitik än EU:s ge-
mensamma nämns också som en framtida möj-
lighet. 

Därtill har den politiska ledningen insett att Brexit 
har skadat Storbritanniens anseende och att det 
finns ett behov av att i framtiden stärka landets 
internationella renommé. Premiärminister May 
lanserade år 2016 ”Global Britain”, en långsiktig 
kampanj för ett utåtblickande och international-
iserat land, delvis för att motverka rädslan för att 
Storbritannien skulle bli inåtvända efter EU-
omröstningen. Stort fokus läggs nu på att hitta 
initiativ där Storbritannien kan ses som världsle-
dande. Efter att det uppdagades att denna slo-
gan inte fungerade i EU, eftersom det i våra euro-
peiska öron kan uppfattas som att britterna vän-
der sig bort från Europa, används ordalydelsen 
inte längre i EU, men konceptet består och an-
vänds flitigt av brittiska ministrar runt om i världen 
utanför EU. Klimatfrågan är inte i centrum för 
kampanjen, men passar ypperligt för ändamålet 
utifrån Climate Change Act. 

 

Roll för Sverige 

Sverige och EU kan använda detta för att ge brit-
terna något att fokusera på genom att behöva 
bevisa sig på den internationella arenan och på 
så sätt främja klimatet. Värdskapet skulle kunna 
bidra till att säkerhetsställa att britternas engage-
mang och starka röst i klimatfrågor inte försvinner 
i och med Brexit.  

Mycket mer kan, och bör, också göras för att 
stärka upp det bilaterala klimatsamarbetet. Sve-
rige bör till exempel säkra fortsatt nära klimat-
samarbete med britterna inom FN genom att 
snarast påbörja bilaterala strategiska samtal om 
hur detta ska ske. Svenska regeringen bör även 
lyfta klimatfrågan i EU:s Brexit-förhandlingar. I ut-
kastet som behandlar det framtida samarbetet, 
den så kallade politiska deklarationen, nämns att 
det ska utredas om och hur ett brittiskt system 
kan kopplas till EU:s utsläppshandelssystem 
ETS. Sverige bör i första hand verka för att Stor-
britannien ska stanna kvar helt och hållet i detta 
system, och i andra hand för att de två systemen 
kopplas ihop. Naturvårdsverket bör här få i upp-
drag i att ta fram underlag om hur detta kan ske. 
I händelse av en avtalslös, ”hård” Brexit, kan Sve-
rige även verka för ett grönt frihandelsavtal utan 
tullar på produkter med låg klimatpåverkan.  

Fokuset på grön ekonomi och finans i både Stor-
britannien och Sverige bör också tas tillvara ef-
tersom detta område har många möjligheter. Ex-
empelvis kan det undersökas om brittiska Bank 
of England och svenska Riksbanken kan samar-
beta bilateralt, utöver vad som nu görs, för att 
främja gröna finanser.  

Eftersom länderna har snarlika klimatlagar och 
även varsitt klimatpolitiskt råd bör även denna 
mark vara bördig för utbyte. Slutligen bör Busi-
ness Sweden och andra aktörer också bistå nä-
ringslivet med fortsatt god kunskap om brittisk 
klimatpolitik, och ta tillvara på trycket från brittisk 
allmänhet och näringsliv att verka för en hög kli-
matambition så att svenskt näringsliv kan skörda 
fördelarna från detta som det föregångsland vi är.  

Sammantaget är det hög tid att ta ett strategiskt 
grepp kring klimatfrågor och Brexit. Med ett för-
höjt intresse för klimatet i Storbritannien är tiden 
nu inne för Sverige att säkerhetsställa att vi gag-
nas av detta.  

 

 

 



 
 

 
 

Om Fores 

Fores – forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan som har klimat 
och miljö som ett av sina fyra huvudområden.  

Fores rapporter och studier baseras på forskning sammanställd av aktuella experter. Varje program har 
ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett sam-
hällsengagemang. 

Som tankesmedja är vi en oberoende mötesplats där forskare, debattörer, beslutsfattare, entreprenörer 
och nyfikna samhällsmedborgare möts. 

Vill du veta mer om Fores och vad som händer hos oss? Besök www.fores.se 
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