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Världen är förändrad idag, framför allt är västvärl-

den förändrad idag. Ödesdagen den 24 februari
2022 genomgick världen ett paradigmskifte. Hotet
mot den liberala demokratin har vi känt av sedan
länge, men det kalla kriget mellan autokrati och
demokrati blev väldigt varmt överraskande snabbt.
Ryssland invaderade ett neutralt grannland och
inledde det värsta brottet mot mänskligheten vi
sett i vår del av världen under modern tid. Detta
markerade en radikal förändring i västländernas
utrikes- och säkerhetspolitik. Enigheten mellan
länderna inom EU och NATO har aldrig varit
större. I skrivande stund vet vi inte hur stora förändringar som kommer ske, men att de kommer
ske vet vi med säkerhet.
Nyligen har Finland och Sverige presenterat sin
gemensamma ambition att bli fullvärdiga medlemmar i försvarsalliansen NATO. Vi kan dock
konstatera att detta aldrig hade hänt utan den

olagliga och oförsvarbara invasionen av Ukraina.
Det pågår, och kommer fortsätta att pågå, stora
förändringar inom många länders utrikes- och
säkerhetspolitiska prioriteringar på grund av det
nya säkerhetsläget som världen i allmänhet men
Europa i synnerhet befinner sig i. Detta inkluderar
även den lokala och globala politiska dagordningen
där klimatfrågan riskerar att prioriterats ned, till
förmån för säkerhetspolitik.
Problemet är att dessa frågor hänger ihop och
bör behandlas under samma paraply. Under 2021
skrev NATO att ”klimatförändringarna är en av
vår tids avgörande utmaningar”. I oktober 2021
sa USA:s försvarsminister Lloyd Austin: ”För
att avskräcka krig och skydda vårt land måste
försvarsdepartementet förstå hur klimatförändringar påverkar uppdrag, planer och kapacitet”.
Det säkerhetspolitiska området är brett och nu får
klimatfrågan en topprioritering. Det som händer
med vårt klimat påverkar vår säkerhet och möjligheterna till att bibehålla den.
Det finns fler anledningar till att diskutera klimatfrågan med ett säkerhetspolitiskt fokus. Om vi
ska lyckas med att genomföra den gröna omställningen – från fossilberoende till ett elektrifierat
samhälle – kommer det behövas ny teknik. Solceller, batterier, elbilar och mobiltelefoner kräver alla
jordartsmetaller som idag har blivit en geopolitisk
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maktfaktor. Under 2019 stod Kina för dryga 70
procent av världens produktion av jordartsmetaller och denna kontroll av värdekedjan har redan
använts som ett handelspolitiskt vapen. Enligt
Statens geologiska undersökning konsumerar
Europa ungefär en fjärdedel av världens råvaror
men producerar endast tre procent. Enligt EU är
tillgången till råvaror som metaller, mineraler och
naturmaterial en strategisk säkerhetsfråga.
Även den europeiska tillgången på naturgas
och olja är under diskussion efter invasionen. Den
stora gröna omställningen från fossila energikällor
till hållbara har påskyndats av kriget. EU:s självförsörjning av energiproduktion gick från en önskedröm till högsta prioritet.
Vår gemensamma och kollektiva säkerhet tar sitt
avstamp i vårt närområde, men det som händer
utanför våra gränser påverkar även oss. Klimatet är
en global fråga som kräver gemensamma lösningar
– precis som säkerhetspolitiken i denna nya tid.
Denna bok är för dig som söker svar på hur vi ska
hantera vår generations ödesfråga: klimatfrågan – i
en ny säkerhetsordning.
Ulrica Schenström, vd tankesmedjan Fores
Stockholm, maj 2022

Klimatomställning
i en orolig värld
Gunilla Reischl
7

Världen skakas av Rysslands krig i Ukraina. Även
före den ryska invasionen såg vi ökade geopolitiska spänningar i olika regioner världen över,
mest central är konkurrensen mellan Kina och
USA som ökat under en längre tid. Samtidigt visar
den senaste rapporten från FN:s klimatpanel att
klimatförändringarna redan nu drabbar miljarder
människor världen över. Det sker i en tid då världen
håller på att återhämta sig från en global pandemi.
Klimatkrisen är akut och takten i omställningen till
koldioxidneutrala samhällen behöver öka väsentligt.
Vid klimattoppmötet COP26 i november förra
året slöt 197 länder upp bakom Glasgowpakten,
men även med de nya klimatlöften som utlovas
missar vi Parisavtalets mål om att inte gå över 1,5
graders uppvärmning. Den nödvändiga omställ7
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ning som krävs kommer att ske på olika villkor,
vilket i sin tur får konsekvenser för samhälle och
säkerhet. På många håll har pandemin försvagat
den sociala sammanhållningen, vilket kan ytterligare begränsa de finansiella och politiska resurser
som är tillgängliga för klimatomställningen. Det
finns också ett minskat förtroendekapital för de
rika länderna och för det globala samarbetets förmåga att tillhandahålla vaccin och dämpa effekterna av pandemin. Sammantaget påverkar de här
utvecklingarna hur vi kommer att kunna hantera
den största krisen av dem alla: klimatförändringarna.
”Code red for humanity” – med de orden sammanfattade FN:s generalsekreterare António Guterres
FN:s klimatpanels sjätte rapport om den vetenskapliga grunden som publicerades i augusti förra
året. Rapporten sammanställer forskningen som
klart och tydligt visar att de klimatförändringar
som beror på global uppvärmning är exceptionellt
omfattande, snabba och delvis oåterkalleliga,
och allvarligare än någonsin tidigare.1 Bara några
dagar efter den ryska invasionen i Ukraina släppte
klimatpanelen sin andra delrapport, vilken sammanfattar forskningen om klimateffekter, klimatanpassning och sårbarhet.2 Den beskrev Guterres
med orden ”Atlas of human suffering”, vilket är en
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träffande beskrivning. Rapporten inskärper budskapet att ett förändrat klimat är något som inte
enbart kommer hända i framtiden, och konstaterar
i stället att vi redan nu drabbas av effekterna och
att de kommer bli värre i takt med att utsläppen av
växthusgaser fortsätter.
De senaste åren har vi sett förödande bränder i
Australien, extrem hetta i Kanada och översvämningar i Tyskland, för att ta några exempel från
västvärlden. Klimatpanelens rapport visar att fler
än tre miljarder människor i världen är mycket
sårbara för klimatförändringarnas konsekvenser.
Sammantaget ökar behovet av klimatanpassning,
det vill säga länder och samhällen behöver på olika
sätt rusta sig för att bättre stå emot konsekvenserna av klimatförändringarna. Anpassning kan
handla om fysiska åtgärder såsom att rusta vägar
och säkra byggnader för att stå emot stormar och
översvämningar. Det kan också handla om att öka
kunskap och förändra rutiner. Beroende på till
exempel ekonomiska förutsättningar, geografiskt
läge och politiska system varierar förmågan att
anpassa sig till klimatförändringarna mellan olika
länder och mellan olika grupper inom länder.
Ofta är de fattigaste länderna som är mest utsatta
för klimatförändringarna även de som har sämst
anpassningskapacitet.

Miljö, klimat och säkerhet
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Klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser
är komplexa. Vetenskapen har dock gjort stora
framsteg för att förstå hur klimatet förändras och
kunskapsläget förbättras ständigt. Förståelsen för
att klimatförändringar är en förändringsprocess
som påverkar i stort sett alla delar av samhället är
större i dag än tidigare. Det finns en insikt om att
klimatfrågan har konsekvenser för de flesta politikområden. Ett viktigt område för både forskning
och policyutveckling är sambanden mellan klimatförändringar och säkerhet. Förståelsen för klimatsäkerhet, eller klimatrelaterade säkerhetsrisker, är
av stor vikt för att kunna hantera konsekvenserna
av klimatförändringarna.
Runtom i världen förekommer påfrestningar
av olika slag som kan skapas eller förvärras av klimatförändringarna, till exempel extrema väderhändelser, stigande havsnivåer, översvämningar,
vattenbrist samt ökad konkurrens om livsmedel,
vatten och mark. Konkurrensen om knappa resurser kan förvandlas till säkerhetsrisker och klimatförändringarna kan tvinga människor att flytta på
grund av förstörda försörjningsmöjligheter. Ofta
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sker då en migration från landsbygdsområden mot
urbana regioner, vilket i sin tur kan öka spänningar
mellan olika grupper. De här konsekvenserna kan
samspela med andra konfliktlinjer och förvärra
existerande konflikter, ofta i länder eller regioner
med instabila politiska regimer och undermåliga
institutioner.
Klimatförändringarnas konsekvenser, och då
i hög grad konsekvenserna för säkerheten, blev
en central fråga på nationella och internationella
politiska agendor vid mitten av 00-talet. Säkerhetsperspektivet på klimatförändringarna växte
fram genom ökad kunskap om dess konsekvenser
och bygger på en utvidgning av säkerhetsbegreppet. Det innebar en bredare syn på vad som utgör
ett hot mot säkerheten och vems säkerhet som
hotas. Innan dess diskuterades framför allt frågor
under begreppet miljösäkerhet, som har kommit
att användas för att förstå hur miljöförändringar
kan vara ett säkerhetshot. En tillbakablick visar
hur kunskapen om kopplingarna mellan miljö och
säkerhet och den politiska responsen växt fram.
Under 1960-talet ökade insikten om miljöproblemens allvar och gränsöverskridande natur.
Rachel Carsons banbrytande bok ”Tyst vår” visade
på hur industrialiseringen bidrog till en allvarlig
miljöförstöring.3 Det internationella miljösam-
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arbetet intensifierades under 1970- och 80-talen,
vilket ledde till en ökad förekomst av internationella möten, avtal och undersökningar om miljön.
Parallellt med denna utveckling diskuterades och
undersöktes utvecklings- och säkerhetsfrågor
på ett nytt sätt. Diskussionerna kulminerade i
rapporten ”Our common future” 1987 som populariserade begreppet hållbar utveckling.4 Den traditionella säkerhetsdiskursen började framstå som
begränsad när det gällde att förstå och hantera nya
typer av hot, såsom miljöförändringar. Miljöproblemens gränsöverskridande karaktär och potential att destabilisera samhällen ledde till förståelsen för att samarbete och kollektivt ansvar krävdes
för att hantera problemen och den gemensamma
säkerheten.5
Forskningen om kopplingarna mellan miljö och
säkerhet är idag omfattande och har olika ansatser
och inriktning. Debatten om sambanden mellan
miljö och säkerhet har genom decennierna rört
olika begreppsliga, metodologiska och politiska
grunder för att förstå problematiken. Samtidigt
har den bredare kontexten för debatterna om miljösäkerhet förändrats i och med olika händelser
och vetenskapliga framsteg. Under 1980-talet diskuterades miljöförstöring som en möjlig orsak till
krig. Miljöförstöringen ansågs kunna orsaka djupa
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klyftor mellan utvecklingsländer och industrialiserade länder, något som i förlängningen skulle
kunna leda till konflikter om knappa resurser och
miljöflyktingar.6 Miljöförstöringen blev då en fråga
för det traditionella, nationella säkerhetstänkandet. Framför allt diskuterades livsmedelsbrist,
vattenbrist, försämring av fiskebestånden och
avskogning som de mest troliga miljöfrågorna att
orsaka konflikter.7
Kalla krigets slut innebar ett större utrymme
för att överväga andra säkerhetshot och miljöförstöring kom att bli ett av de ”nya säkerhetshot”
som diskuterades flitigt. Sedan tidigt 1990-tal har
miljösäkerhet varit en viktig del av säkerhetsstudier och kom i högre utsträckning att integreras i
politiska och strategiska överväganden.8 I början
fokuserade forskningen om miljö och säkerhet på
hur miljöförändringar skulle kunna orsaka konflikter i många olika situationer.9 Även om konflikter
kunde uppkomma i samband med miljöförändringar, menade forskningen, var det alltid under
speciella förhållanden, till exempel i samband med
andra konfliktlinjer (av exempelvis etnisk eller
religiös natur) eller svaga och sönderfallande stater. Slutsatserna är att det finns kopplingar mellan
knappheter och våld, men att det är andra förhållanden än enbart miljöförändringar som avgör om
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våld förekommer.10
Under 1990-talet breddades förståelsen och en
stor del av forskningen riktades på underutveckling och störningar orsakade av moderna stater
och ekonomier. Exempelvis antog forskningen att
miljökonflikter var mest troliga att uppstå i fattiga
länder i marginaliserade och avlägsna delar av världen när de integrerades i världsekonomin. I det här
sammanhanget började även resursöverflöd diskuteras som en konfliktorsak, inte enbart resursknapphet. Forskningen tog fasta på hur vissa konflikter och krig i delar av världen var kopplade till
kontrollen över olika naturtillgångar. Globaliseringen bidrog till att skapa tillgängliga marknader
för naturtillgångar, såsom timmer, olja, diamanter
och olika mineraler. Den globala efterfrågan på
naturtillgångar möjliggjorde snabba inkomster
för de grupper som kontrollerade tillgångarna,
vilket i många fall ledde till konflikter i resursrika
områden. Många av de här konflikterna har blivit
väldigt våldsamma, till exempel inbördeskrigen i
Sierra Leone och Liberia.11 Ytterligare en breddning skedde genom att de globala miljöförändringarnas påverkan på människors livsvillkor blev
en viktig del av miljösäkerhetsforskningen, och
begreppet mänsklig säkerhet hamnade i fokus för
området. Centralt i detta sammanhang är välfär-
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den och överlevnaden hos människor, snarare än
hos stater. Hot mot mänsklig säkerhet kan vara
klimatförändringar och miljöförstöring, migration
och ekonomiska klyftor.12
Klimatförändringarna har figurerat i forskning
och policy om miljösäkerhet i decennier, men från
mitten av 00-talet kom klimatförändringarnas
potentiella säkerhetskonsekvenser att dominera
diskussionerna. 2007 tog FN:s säkerhetsråd upp
kopplingen mellan klimatförändringar och säkerhet till debatt. Den centrala frågan var om klimatförändringarna utgör ett hot mot internationell
fred och säkerhet.13 Ett par år tidigare pekades
klimatförändringar ut som framtidens största
säkerhetspolitiska hot i en rapport beställd av det
amerikanska försvarsdepartementet. Rapporten
målade upp scenarier där ett snabbt förändrat
klimat leder till dramatiska förändringar i världen
med terrorism, krig och massflykt som följd. Ungefär vid samma tidpunkt kom vetenskapliga insikter
om risken att den globala uppvärmningen inte
skulle kunna hållas inom säkra nivåer; det förekom scenarier om de katastrofala konsekvenser
som en 4–7 grader varmare värld skulle innebära.
Riskerna med stigande havsnivåer, intensivare
översvämningar, torka och skogsbränder gjorde
att en riskorienterad ansats till säkerhet blev aktu-
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ell. Centralt för den här ansatsen är övervakning,
förutsägelser och hantering av de långsiktiga klimatriskerna.14
Utvecklingen av begreppet miljösäkerhet visar
att det är viktigt att förstå kontexten för miljö och
säkerhet. Olika faktorer gör att hot mot säkerheten uppstår; exempelvis kan avsaknad av stabila
politiska institutioner och existerande konflikter
innebära att miljöfaktorer förvärrar existerande
osäkerhet. Miljöförändringarna utgör således
en risk på olika sätt. Just samspelet mellan olika
problem har visat sig vara av stor vikt när det gäller huruvida problemen eskalerar till allvarligare
säkerhetshot. Tidigare studier har kategoriserat
de problem som kan uppstå när miljöförändringar
och socioekonomiska trender kopplas samman,
till exempel störningar av ekosystem med förlust av
biologisk mångfald, livsmedelsrelaterade problem
med förlust av fertil jord och vattenresurser samt
energirelaterade problem med uttömning av naturresurser.15 Var och en av dessa kategorier innebär
potentiella hot mot säkerheten, där exempelvis
energirelaterade problem länge utgjort en viktig
faktor bakom många konflikter. Framför allt kan
klimatförändringar förvärra och påskynda andra
problem, såsom ökenspridning, utarmning av
jordbruksmark och livsmedelsförsörjning. De här
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kategoriseringarna gjordes för över två decennier
sedan och vi kan idag se hur dessa utspelar sig i
verkligheten.
Som tidigare nämnts visar klimatpanelens
senaste delrapport att fler än tre miljarder
människor är mycket utsatta för konsekvenserna
av klimatförändringarna och konsekvenserna
drabbar människor tidigare än vad forskningen
räknat med. Två för människor livsnödvändiga system påverkas i hög grad av klimatförändringarna:
jordbrukssektorn och vattentillgången. Runtom i
världen har vi redan sett hur förlusten av fertil och
odlingsbar jord och vattenresurser påverkar säkerhetssituationen. I framtiden kommer förvärrade
klimatförändringar göra att fler områden drabbas.
En ökad temperatur kan visserligen göra växtsäsongen längre i till exempel Sverige, vilket kan ge
fler skördar. Samtidigt kan stigande temperaturer
och ökad nederbörd gynna skadeinsekter, växtsjukdomar och svampangrepp. Boskap och vilt kan
bli mer mottagliga för sjukdomar och värmeböljor
kan göra det svårt att hålla kylkedjor obrutna, vilket kan leda till problem för lagerhållning och distribution.16
I en nyligen publicerad rapport visar forskare
från Stockholm Environment Institute att tillgången på mat kommer att påverkas i alla länder,
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såväl fattiga som rika, genom att produktionen av
livsmedel och den globala livsmedelshandeln kommer att påverkas av klimatförändringarna. Mattillgången är också kopplad till vattentillgången.
Högre temperaturer riskerar att leda till minskad
tillgång på färskvatten, vilket i sin tur påverkar
jordbruk och tillgång på mat. Just vattenbrist
har lett till vattenrelaterade tvister och kan få en
påverkan på den politiska stabiliteten i områden
som präglas av torka, resursbrist och svaga institutioner.17 I samband med Rysslands krig i Ukraina
ökar oron för de stigande priserna på spannmål.
Ukraina och Ryssland står för en stor andel av världens produktion av vete och majs, och Ryssland
är dessutom en viktig producent av konstgödsel.
Stora delar av Afrika och Mellanöstern är beroende
av import av spannmål från Ryssland och Ukraina,
vilket utgör basfödan för många människor. I Östafrika sammanfaller kriget med torka som har lett
till missväxt och högre priser på livsmedel.18 Vi har
tidigare sett situationer där stigande livsmedelspriser har lett till oroligheter, till exempel i Tunisien 2008.19 Vilka konsekvenser dagens stigande
livsmedelspriser får vet vi inte än. Vad vi dock vet
är att när den här utvecklingen samspelar med
faktorer som diskuterats ovan, till exempel torka,
översvämningar och svaga stater, kan vi stå inför

allvarliga oroligheter i vissa regioner och länder.
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För att begränsa den globala uppvärmningen
och för att hantera klimatförändringarnas konsekvenser har länder och andra aktörer skapat
olika samarbetsprocesser och institutioner,
vilket diskuteras i nästa avsnitt.

Multilateralt
klimatsamarbete
Det internationella klimatsamarbetet tog fart i
början av 1990-talet. Klimatförändringarna förstods då främst som en miljö- och utvecklingsfråga. Den internationella responsen följde samma
logik som frågor om till exempel biologisk mångfald, med mellanstatliga förhandlingsprocesser
inriktade mot att skapa internationella avtal som
skulle skärpas vartefter förhandlingarna fortskred.
Klimatsamarbetet skedde till stor del inom ramen
för FN:s klimatkonvention med återkommande
förhandlingsmöten. Samarbetet har lett till att
kollektiva normer och institutioner har växt fram
vilka har bidragit till en gemensam probleminsikt.
Efter kalla kriget präglades 1990-talet av en
optimism som gav utrymme för att verka utanför
de ramar som sattes av öst-väst-konflikten. Det
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gav också större utrymme för andra konfliktlinjer,
till exempel mellan miljöskydd och ekonomisk
utveckling samt mellan nord och syd, vilka har
kommit att påverka klimatdiplomatin. Klimatkonventionen etablerade ”principen om gemensamt
men differentierat ansvar”. Alla länder ska arbeta
långsiktigt för att minska utsläppen av växthusgaser, men industrialiserade länder har ett större
ansvar för att reducera sina utsläpp.20 Genom
åren har det funnits en omfattande kritik mot klimatförhandlingarna, där man pekar på decennier
av möten som inte lett till konkreta åtgärder och
som har havererat på grund av bergfasta skiljelinjer. Principen om gemensamt men differentierat
ansvar har komplicerat förhandlingarna; många
industrialiserade länder har ställt sig skeptiska till
avtal där de snabbväxande ekonomierna undgått
att få konkreta klimatåtaganden.
Över tid har synen på klimatförändringarna förändrats. Dels har vetenskapen blivit alltmer säker
och ger tydliga och allvarliga besked, dels börjar
vi se effekterna av klimatförändringarna på olika
håll i världen. Den har gått från att vara en abstrakt
miljöfråga till en verklig process som omformar
världen. Klimatförändringarnas kopplingar till
andra områden, såsom säkerhet, ekonomi och handel, är fastlagda och mer uppmärksammade. Under
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00-talet blev klimatfrågan en tydlig del av den
internationella politiska agendan, både från ekonomiskt och säkerhetspolitiskt håll. Sternrapporten från 2006 estimerade till exempel kostnaderna
för klimatförändringarna21, och FN:s säkerhetsråd
tog, som tidigare nämnts, upp klimatförändringarna första gången 2007. Men under finanskrisen
2008–2009 sköts frågan till viss del åt sidan. Det
kollapsade klimatmötet i Köpenhamn 2009 och
bristen på ledarskap blev ytterligare bakslag för klimatpolitiken.
Vid den här tidpunkten började ett skifte för
klimatsamarbetet att kunna skönjas, ett skifte som
så småningom ledde till Parisavtalet. Skiftet var en
konsekvens av förändringar på olika områden. De
snabbväxande ekonomiernas andel av de globala
utsläppen steg ytterligare och det blev tydligt att
även dessa länder behövde vidta konkreta klimatåtgärder. Uppdelningen mellan industrialiserade
länder och utvecklingsländer var inte längre en
grund för ett nytt avtal, och utan åtaganden även
från länder som Kina och Indien skulle det bli
omöjligt att komma till rätta med klimatförändringarna. Samtidigt sjönk priset på vind- och solkraft, vilket gjorde det lönsamt att investera i förnybar energi. Detta ledde i sin tur till att ett större
antal länder såg omställningen som möjlig eller i
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alla fall inte som en utopi. Progressiva städer och
icke-statliga aktörer från både civilsamhälle och
delar av näringslivet var angelägna om att delta i
klimatomställningen och drev på för tydligare regler från staterna.
Sammantaget skapade det här ett momentum
inför klimatförhandlingarna i Paris 2015, och
Parisavtalet som kunde slutas i december det året
var det första globala klimatavtalet där i stort sett
alla länder ingår. Den stora uppslutningen möjliggjordes av att avtalet skiljer sig från tidigare klimatavtal. I stället för att förhandla om fastställda
utsläppsminskningar, så som man gjort tidigare,
får länderna själva lämna in sina egna klimatplaner med åtaganden. Parisavtalet innebär att de
nationellt bestämda åtagandena läggs ihop till ett
gemensamt mål, där ländernas åtaganden inte är
juridiskt bindande. Uppföljningen av målen sker
genom att länderna uppdaterar sina klimatplaner
vart femte år, men det finns inga sanktionsmekanismer om länderna inte höjer sina ambitioner.22
Parisavtalet ratificerades med rekordfart och
kunde träda i kraft redan 2016, endast ett år efter
avtalet slöts.
Parisavtalet beskrevs som en framgång för klimatdiplomatin; att lyckas jämka ihop vitt skilda
intressen och djupa skiljelinjer ska inte underskat-
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tas. Avtalet sänder också en stark signal om vikten
av att klara temperaturmålen. Efter den inledande
optimismen har dock bristerna även med detta
avtal blivit tydliga. En central del i Parisavtalet är
att ländernas ambitioner ska höjas efter hand, men
just det har visat sig vara svårt – klimatarbetet går
inte den väg det borde. Gapet mellan ambition
och implementering är djupt problematiskt. Ländernas klimatplaner inför det senaste toppmötet
COP26 klarade inte 1,5 gradersmålet. I stället är vi
på kurs mot en uppvärmning på 2,4 grader, vilket
innebär genomgripande konsekvenser såsom de
som diskuterats tidigare i kapitlet.23
Efter 2015 har även den geopolitiska kontexten förändrats. 2016 fick USA en president som
monterade ned multilateralt samarbete på en rad
områden och skapade misstro i internationella
relationer. Samtidigt bestämde sig britterna för att
träda ut ur EU, vilket skedde under en lång uppslitande skilsmässa som skadade förtroendet mellan
olika länder. De här utvecklingarna och den högerpopulism som fick flygfart och spreds under den
här perioden utsatte klimatsamarbetet för hårda
prövningar, som när Donald Trump uppfyllde
sitt vallöfte och tog USA ut ur Parisavtalet.24 De
senaste åren har vi sett andra spänningar öka och
försämringar i viktiga geopolitiska relationer, till
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exempel mellan Kina och USA över handel och sydkinesiska sjön. Det ryska kriget i Ukraina är kulmen
på en utveckling som påbörjades av Ryssland 2014 i
och med annekteringen av Krim (om inte tidigare).
Vad de här utvecklingarna, och framför allt
kollapsen i relationerna mellan Ryssland och väst,
innebär för klimatsamarbetet kommer vi att få
följa under en längre tid. COP27 som äger rum i
Egypten i november kommer sannolikt att påverkas. Det är en etablerad sanning att internationellt
samarbete bygger på förtroende och tillit, speciellt
i frågor som klimatförändringarna. Om tilliten
skadas, som fallet är i nuläget, kan det bli svårt att
hitta konstruktiva vägar framåt. Det har öppnats
upp en konfliktlinje där västvärlden står på en sida
och Kina och till viss del Indien befinner sig på en
annan sida när det gäller det ryska kriget. Dessutom är samtliga av dessa aktörer helt avgörande
för att föra framåt genomförandet och ambitionsökningarna i klimatarbetet; länderna är de största
utsläppländerna eller håller på att utvecklas mot
att stå för en allt större andel av de globala utsläppen. Rysslands deltagande i olika samarbetsforum
har också varit föremål för diskussioner om huruvida Ryssland kan uteslutas och vilka konsekvenser det skulle kunna få.
I vissa lägen har miljö- och klimatfrågor fung-
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erat som en avspänningsfråga – ett område som
länder kan samarbeta kring trots att relationerna
är infekterade. Ofta har miljöfrågorna präglats av
omfattande politiskt och vetenskapligt samarbete.
Det har också att göra med att frågorna betraktats
som mindre politiska, och mer teknisk-vetenskapliga, och därför skulle vara lättare att diskutera
mellan två parter som är i konflikt. Ett exempel
på detta är den bilaterala överenskommelsen som
Kina och USA gjorde i november 2014. Vid den
här tidpunkten var relationerna spända och de
var djupt oeniga kring handelsfrågorna. Trots det
lyckades länderna komma överens och gemensamt
annonsera sina respektive nya skärpta klimatmål,
vilket även underlättade genomförandet av Parisavtalet. Klimatförändringarna som politisk fråga
har dock förändrats, som diskussionen ovan visar.
Klimatförändringarnas konsekvenser är så pass
genomgripande och förändrar förutsättningarna
på en rad områden, vilket gör att de numera snarare kan bidra till att öka geopolitiska spänningar. I
stället för att bidra till avspänning blir klimatfrågan
en del i konflikten. Den här utvecklingen blir tydlig
i den bredare diskussionen om klimatomställning.

Klimatomställningen
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Vi har inte längre möjlighet att enbart minska
utsläppen, utan vi måste också anpassa oss och
våra samhällen till klimatförändringarnas konsekvenser. Klimatförändringarna innebär att vi
måste ställa om till hållbara energisystem och få
bort koldioxiden ur våra ekonomier. Omställningen har påbörjats och vi befinner oss nu i det
pågående skiftet. Det är en nödvändig och samtidigt komplex process. Omställningen innebär
en fundamental förändring av hur ekonomier och
samhällen fungerar. Som Geels m.fl.25 skriver så
kommer det knappast att vara en strukturerad och
välordnad process. De samhälleliga, ekonomiska
och tekniska förändringar som behövs är djupgående och förloppet kommer att vara ryckigt och
ojämnt över världen och få olika konsekvenser.
Just den ojämna och ryckiga omställningen tar
World Economic Forum upp i sin senaste Global
Risks Report.26 Risken är att den ojämna omställningen ökar ojämlikheten i världen. Det kan leda
till friktioner mellan länder och mellan grupper
inom länder, vilket vi redan idag ser exempel på.
Människor drabbas hårt av stigande energipriser
och populister tar fasta på rädsla för vem som får
betala priset för omställningen. Slutsatsen är att
någon behöver betala priset för omställningen och
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frågan blir var notan till slut hamnar.
Det finns också fysiska hinder för omställningen, som exempelvis tillgången på kritiska
råvaror som behövs för att klara omställningen.
Just dessa råvaror kan orsaka konkurrens och
geopolitiska spänningar på olika sätt. En stor del
av de nya energiteknikerna kräver exempelvis
olika mineraler, såsom litium, nickel och kobolt.
Övergången till fossilfria energisystem kommer
således att driva på en enorm ökning av efterfrågan
på de här mineralerna. En nyligen publicerad rapport från International Energy Agency (IEA) visar
i ett scenario att för att uppfylla Parisavtalets mål
kommer utvecklingen av fossilfri energiteknik stå
för en överväldigande andel av efterfrågan på kritiska metaller. Den ökade efterfrågan på kritiska
råvaror kan komma att intensifiera och skapa nya
ojämlikheter mellan de länder som konsumerar
resurserna och de länder som tillhandahåller
resurserna. Det finns en rädsla för att vi ska hamna
i gamla mönster av resurskolonialism. Vilka länder
som har de största tillgångarna av kritiska mineraler har även en geopolitisk dimension, särskilt som
vi ser ett försämrat världsläge med ökade spänningar mellan Kina och USA. IEA påpekar dock i
sin rapport att det finns möjligheter att producera
kritiska mineraler på ett hållbart och ansvarsfullt
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sätt, men att det krävs internationellt samarbete
för att lyckas med detta.27
Det här är bara en av utmaningarna med omställningen. Hur omställningens kostnader fördelas är
oerhört viktigt, både inom och mellan länder för
att inte skapa utanförskap och social oro. En fråga
är hur de länder som producerar fossila bränslen
och är beroende av en hög global efterfrågan på
fossila bränslen kan ställa om och hur det sker politiskt och ekonomiskt. De här frågorna kommer att
bli viktiga vartefter omställningen framskrider.
Även om omställningen kommer att innebära
geopolitiska utmaningar så finns det inga andra
alternativ. Fossila bränslen hotar inte bara vår
framtid, utan även vår säkerhet här och nu. Kopplingarna mellan fossila bränslen, autokrater och
krig är välkända. Det ryska kriget blixtbelyser
energisäkerheten i Europa som har blivit en akut
och mycket omdiskuterad fråga på grund av det
europeiska beroendet av rysk kol, olja och framför
allt gas. 2021 stod Ryssland för cirka 27 procent
av EU:s oljeimport och cirka 40 procent av dess
gasimport.28 Responsen från vissa europeiska
ledare har varit att understryka behovet av att
påskynda omställningen till förnybar energi och
frigöra sig från fossilberoendet. Vissa politiker har
tyckt att detta bör göras i kombination med att öka
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tillgången till inhemska källor av fossila bränslen
för att minska behovet av att importera från Ryssland. I Glasgowpakten från COP26 kom länderna
överens om att fasa ned onödiga subventioner
av fossila bränslen.29 Att i dagsläget uppmuntra
användningen av fossila bränslen (inhemska eller
ej) är inte ett agerande i enlighet med den överenskommelsen. Vissa länder ser det som extra angeläget att ställa om, som exempelvis Tyskland där
regeringen har ändrat tidtabellen för sin omställning och i stället skyndar på utvecklingen mot att
bli helt oberoende av fossila bränslen (även om det
finns motstridiga agerande även här).
Pandemin innebar ett bakslag för globalisering
och fri rörlighet i världen, och har urholkat förtroendet mellan länder. Samtidigt som en humanitär
katastrof fortskrider i Ukraina, finns det en oro över
klimat- och energifrågorna. Frågan är om klimatsamarbetet kommer att hamna i politisk skugga och
att de nödvändiga ambitionshöjningarna uteblir.
Liksom om den tillit som är nödvändig i internationellt samarbete nu har eroderats och gör det svårt
att hitta konstruktiva sätt att driva klimatsamarbetet på.
Sammantaget står vi nu inför ett nytt läge som
får olika konsekvenser som drar åt olika håll och
kommer få betydelse för omställningen. De globala,
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ömsesidiga beroenden som har påverkat världen i
decennier finns kvar och globaliseringens konsekvenser är tydliga vad gäller klimatförändringarna
och pandemin. Dessutom ökar de geopolitiska
spänningarna och förändrar förutsättningarna
för att hantera den här typen av globala problem.
Vetenskapliga framsteg och världshändelser har,
som beskrivits här, format och omformat miljöoch klimatområdet, liksom vår förståelse för hur
frågorna är kopplade till säkerhet. Det är möjligt
att vi på nytt befinner oss i ett sådant skifte som
kan leda till större förändringar, kanske genom en
extremt snabb övergång till förnybar energi eller
ökad resursnationalism. I dagsläget är det svårt
att förutsäga den utvecklingen. Beslutsfattare
kan dock inte invänta en lämplig tidpunkt för att
öka takten i omställningen. Kriserna fortsätter att
avlösa varandra och tar politiskt och ekonomiskt
utrymme från omställningsfrågan. Omställningen
har tydliga kopplingar till de kriser vi ser i dag och
är även en del av orsaken till dem. För att hantera
både orsaker och konsekvenser till klimatkrisen är
det tydligt att åtgärderna och omställningen inte
kan vänta.
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klimatets katastrof
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Patrik Oksanen

När den regelbaserade världsordningen nu krackelerar får det konsekvenser för klimatarbetet. Utan
regler, normer och förtroende blir det svårare att
åstadkomma minskad uppvärmning och att hantera konsekvenserna av klimatförändringarna.
Säkerhetspolitiken påverkar alltså klimatpolitiken,
precis som klimatförändringarna kommer att driva
fram en påverkan på säkerhetspolitiken. Vilken
internationell ordning som uppstår ur spillrorna
av dagens kris kommer att få stor betydelse för
mänskligheten.
Det var när det ryska storangreppet på Ukraina
inte ens hade varat en månad, på det ukrainska
krigets nionde år, som FN:s generalsekreterare
António Guterres kom med sin allvarligaste klimatvarning hittills: fönstret för Parisavtalet håller
på att stängas.1
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Varningen gavs under det första talet om klimatet från FN:s generalsekreterare sedan COP26.
Glasgowmötet i sig gav små och begränsade framsteg, men för små för att vara tillräckliga att klara
av att undvika farliga klimatförändringar. Det är
ju inte direkt så att världssamfundet hittills har
levererat, varken i ord eller handling. Mer behöver göras. Mycket mer. FN har pekat på att koldioxidutsläppen behöver halveras under det här
årtiondet för att ha en chans att klara 1,5-målet. I
stället pekar prognosen mot en ökning av koldioxidutsläppen med 14 procent, och det var innan det
ryska storangreppet i Ukraina.
”Galenskap”, sade Guterres.
Galenskap för FN-chefen som ser riskerna med
en mänsklighet som ägnar sig åt regionala och
globala maktspel där den enes seger och säkerhet
är den andres förlust eller rent av undergång. Om
detta blir den rådande ordningen efter Rysslands
anfallskrig mot Ukraina kommer mänskligheten
snabbt att bli chanslös i att hantera de gemensamma och globala problemen.
Hoppet står till att det ur ruinerna av det ryska
anfallskriget kan resa sig en ny och samarbetsinriktad världsordning där krigets brutala och globala
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konsekvenser blir den kris som behövs för global
samling. Men resultatet kan lika gärna bli det motsatta: en värld präglad av kortsiktiga intressen och
hårt maktspel, och det är den som Guterres varnade för i sitt tal.
Kriget hotar att göra situationen ännu svårare
och farligare för klimatarbetet. Inte bara det att
kriget skadar miljön och skapar enormt mänskligt
lidande, även följdverkningarna blir stora. Vi kan
ännu i skrivande stund inte överblicka allt vad
det kommer att leda till, men vi skönjer konturer
av risker samtidigt som vissa ställningstaganden
kommer att påverka oss under lång tid framöver.
En sådan förändring är att Tyskland kommer att bli
en europeisk militär stormakt och EU:s viktigaste
säkerhetspolitiska aktör, när två procent av BNP2
till försvaret över tid börjar ge effekt.
Kriget förändrar positioner som tidigare såg
omöjliga ut att ändra. Som att Tyskland stoppade
Nord Stream 2 och att Sverige och Finland är på väg
mot Natomedlemskap.
Kontinentalplattorna har inte bara rört sig, de
har kolliderat, för att använda en dramatisk metafor för att illustrera vad som sker i säkerhetspolitiken. Den här krocken orsakar effekter som är nya,
men accelererar även befintliga processer i en ny
och allvarlig kontext. På veckor har årtionden av
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processer och positionsförflyttningar skett.
Som ett svar på Rysslands anfallskrig mot
Ukraina så vänder sig Europa bort från beroendet
av rysk gas. På kort sikt finns inga klimatvänliga
alternativ för värme i Europa till den ryska gasen,
och det gör att det smutsigare kolet gör comeback
på ett sätt få trodde var möjligt så sent som i höstas.3 Frankrike har tillfälligt tillåtit kraftverk att
elda med kol, Italien pratar om möjligheten att
återuppliva avställda kolkraftverk och Tyskland
utesluter inte att tidtabellen för att fasa ut kolet
kommer att försenas.
Samtidigt kan den första initiala chocken och
ökad kolanvändning bytas mot en europeisk handlingskraft för snabbare omställning. Frankrikes
president Macron har pratat om en renässans för
kärnkraften för att säkra Frankrikes energisäkerhet utan klimatbelastning.4 I Storbritannien siktar
nu regeringen på en kraftfull satsning på energiproduktionen till 2030 som går ut på att tredubbla
solpanelerna, mer än fyrdubbla den havsbaserade
vindkraften, och fördubbla landbaserad vindkraft
och kärnkraft. 5 Det handlar om energisäkerhet
såväl som konkurrenskraft och klimat för britterna.
I USA finns nu hopp om att ett energiförslag
med renare energi kommer att gå igenom Senaten
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i kölvattnet av Rysslands angreppskrig. Mer amerikanskt förnybart innebär mer export av amerikansk naturgas till Europa som ersättning för kol
och olja.
Men det är inte självklart att vägvalet blir grönare i en tid som kännetecknas av instabilitet och
oro, och där politiska ledare gärna lovar enkla lösningar. Höga priser på bensin och diesel slår direkt
mot väljarnas plånböcker, och det kan vara svårt
att acceptera den uppoffringen både för Ukraina
och klimatet när resorna till och från jobbet äter
upp lönen.
Den gungande energimarknaden handlar inte
bara om väst, utan är global. Världens största
kolanvändare, Kina och Indien, ökar nu sin elproduktion genom kol, samtidigt som de inte har
infört sanktioner mot Ryssland. Kina ökade sin
kolbrytning med 15 procent i mars jämfört med
samma månad i fjol6, ett år då Kina slog kolproduktionsrekord. Kina inledde också året med att
godkänna två nya kolgruvor. Kina står för strax
över hälften av världens kolförbrukning. Indien är
på andra plats med 11 procent av det globala användandet.7 Indien nådde i mars sin högsta kolimport
på två år från Ryssland samtidigt som det planeras
för ökad inhemsk kolbrytning för att minska beroendet av import.8
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När energi blir en del av den hårda säkerheten
minskar incitamenten att tänka på klimatet, varnade Guterres med orden att ”beroendet av fossila
bränslen är ’mutually assured destruction’”. Det är
en term som används för att beskriva att krig med
kärnvapen inte har någon vinnare utan att resultatet blir ömsesidig förstörelse, därav förkortningen
MAD, alltså galen.
”Effekten av Rysslands krig i Ukraina riskerar att vända upp och ned på de globala
mat- och energimarknaderna, med omfattande konsekvenser för klimatagendan. När
de ledande ekonomierna fullföljer en ”ersätt
med allt som går”-strategi för att byta ut
ryskt fossilt bränsle, så kan kortsiktiga
åtgärder skapa långsiktiga fossilberoenden
och stänga fönstret för 1,5 grader.”9
Rysslands krig mot Ukraina är bara en del i en
långsiktig trend med ökad friktion och rivalitet i
världen. I bakgrunden är det flera olika krafter som
samspelar.
Den ekonomiska uppgången i länder som Kina
och Indien minskar USA:s relativa makt i ekonomiska termer. Demokratierna i väst är på tillbakagång, både i globalt ekonomiskt inflytande och
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värderingsmässigt. Auktoritära och populistiska
rörelser har skördat framgångar på olika håll i världen de senaste femton åren. Här har budskapen
ofta varit det egna landet och att det snäva egenintresset går före det allmänna goda och det långsiktigt kloka.
Det är tydligt illustrerat av president Donald
Trump och hans ”America first” och ”Make America Great Again”. Under Trump lämnade USA
Parisavtalet, även om landet återinträtt i det under
hans efterträdare Biden. Men Trump bidrog till att
försvaga den multilaterala och regelbaserade ordningen.
En snabb omvandling av den digitala arenan
skapar helt nya produktionsförutsättningar för
information, men också disruption. De sociala
mediejättarna har tagit över lägerelden i samhället
från lokaltidningen och TV:n, men utan att bidra
med journalistiskt innehåll. I stället har innehållet
urholkats och utrymme har lämnats till olika konspirationsgrupper, som förnekare av människans
påverkan av klimatet, och statsaktörer att exploatera uppfattningar i offentligheten. Lägg därtill
artificiell intelligens som stöper om arbetsmarknader och där vissa grupper av jobb inte kommer
att behövas. Det här skapar i sig sociala spänningar
som kan exploateras.
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Det här sammanfaller med de mål som
revanschistiska stater har i säkerhetspolitiken.
Ryssland under president Putin vill riva upp den
europeiska säkerhetsarkitekturen som går tillbaka
till slutakten för den europeiska säkerhetskonferensen i Helsingfors 1975. Akten skrevs under av 35
stater, däribland USA och Sovjetunionen. Avtalet
kan närmast beskrivas som moraliskt bindande,
och slog fast både mänskliga rättigheter och staters
okränkbara gränser.
Ordningen befästes med Berlinmurens fall. Fundamentalt är alla länders territoriella integritet, att
gränser inte ändras med vapenmakt. Att alla länder
har suveränitet att själva fatta beslut om säkerhetspolitiska val som att vara med i en försvarsallians
eller stå utanför är ett annat fundament som Ryssland välter över ända med Ukrainakriget.
Den här ordningen är alltså nu död. Eller som
FOI-forskaren Robert Dalsjö uttryckte det på
Kungliga Krigsvetenskapsakademiens hemsida:
”den är lika död som John Cleeses papegoja i
Monty Pythons sketch. Dessutom har den varit
död i åtskilliga år och att prata om dess vackra
fjädrar kommer inte att förändra detta.”10
Den illegala annekteringen av Krim med vapen-
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makt år 2014, om än skickligt genomförd med låg
våldsanvändning, var den egentliga dödsstöten.
Ryssland visade att tidigare uppgörelser och löften
inte betydde något.
Det tydligaste offret är Organisationen för
Samarbete och Säkerhet (OSSE), som med sina 57
medlemsländer i Europa, Nordamerika och Centralasien, vakade över säkerhetsordningens regler.
OSSE har visat sig vara lika tandlös som
Nationernas Förbund var under mellankrigstiden.
Genom att alla beslut fattas genom konsensus
så blir det förlamande att ha en regelbrytare som
Ryssland som medlem. Eller som Dalsjö uttrycker
det: ”det var den idealistiska typen av organisation
som statsvetare kallar för kollektiv säkerhet – där
alla länder är med i en klubb, och alla ansågs ha
goda avsikter att följa reglerna och där klubbmedlemmarna tillsammans straffar den som bryter
mot reglerna.” På samma sätt har FN visat sig vara
förlamad. När angriparen sitter i säkerhetsrådet
blir FN också tandlöst. När FN:s generalförsamling
röstade om en resolution som krävde att Ryssland
omedelbart upphörde med angreppet så var det på
papperet ett överväldigande stöd, 141 stater mot 5,
där de fem kan beskrivas som Ryssland och de närmaste sörjande; alltså Belarus, Nordkorea, Syrien
och Eritrea.11
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Men listan blir intressantare när vi tittar på
vilka som avstod att rösta. Här fanns hela 35 länder, och bland dessa de folkrikaste i världen som
Kina och Indien. Men också länder som Sydafrika,
Iran, Pakistan och Vietnam. De 35 länderna utgör
på inget sätt en obetydlig del av världens ekonomi
eller befolkning. Det i sig är ännu en varningsklocka för den regelbaserade ordningen i världen.
Om inte länder som Kina, Indien och Sydafrika
klarar av att försvara folkrätten illustrerar det den
regelbaserade ordningens skörhet. Det är inte bara
Ryssland som utmanar ordningen. Kina spelar för
att bli världens dominerande makt till 2049, då
kommunistpartiet firar 100 år vid makten i Kina.
Bakom Kina finns fler länder som gärna skaffar sig
fördelar på andras bekostnad.
En världsordning där den starkares rätt råder
kommer att dela upp världen i intressesfärer och
små och medelstora länder får huka och ducka bäst
man kan när aggressiva och imperialistiska stater
tar för sig. För demokratier vid en revanschistisk
stormakts närhet är en sådan ordning både farlig
och otäck. Det är inte roligt att vara ett Sverige och
Finland nära Ryssland eller ett Taiwan, Japan eller
Sydkorea i Kinas skugga.
Robert Dalsjö pekar på parallellerna till Mellan-

krigstiden och Nationernas förbund och konstaterar att egentligen borde vi ha varit förvarnade om
den här utvecklingen:
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”En typ av säkerhetssystem som har större
möjligheter att fungera och överleva är
kollektivt försvar. Det innebär att ett antal
länder enas i ett gemensamt försvar mot en
aggressiv rovdjursaktig granne.”
Med världen på väg bort från en världsordning
som mödosamt byggts upp sedan Churchill och
Roosevelt enades om Altantdeklarationen 1941, om
en bättre värld efter andra världskriget, så sänder
kraftmätningen mellan det fria och demokratiska
Ukraina och imperiebyggande Ryssland chockvågor in i hela det globala systemet. Det är effekter
som vi har svårt att mäta vid första anblick.
Världens ekonomier kan också slängas in i recession och inflation som en följd av kedjehändelser
av kriget och de ekonomiska sanktionerna. Guterres varnade särskilt för energi- och matmarknaden.
Ta Egypten som exempel, världens största importör av vete som till 85 procent köper från Ryssland
och Ukraina.12 Högt brödpris kan leda till social oro
som kan sprida sig i Mellanöstern. Genom Egypten löper Suezkanalen, och olyckan med fartyget
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Evergiven 2021 som blåste sig på tvären gav direkta
effekter för svenska företag och privatkunder vars
varor försenades.
Hur kriget i Ukraina en dag avslutas kommer att
ha direkt betydelse för vilken värld som vi kommer
att ha. Blir det en värld där vi de facto accepterar
att militärmakt ritar om kartan och att ett land kan
bestämma över ett annat land, eller kommer de
värderingar som bygger på regler och respekt för
gränser att klara sig i kraftmätningen?
Resultatet kommer också att direkt påverka
klimatpolitiken i världen. Om världens länder som
följd av kriget mer och mer skär av förbindelserna
med varandra så påverkar det också samtalen om
de gemensamma frågorna. I ett nollsummespel
kan man kanske leva med att få det sämre bara ens
fiende får det värre eftersom den relativa makten ökar. Detta är ett helt verklighetsfrämmande
resonemang för västerlänningar präglade av
win-win-optimism i globaliseringens anda.
Vår mentala karta är att vi alla sitter runt ett
bord och är rationella och försöker få fram den
bästa nyttomaximeringen. Denna föreställning
möter nu en kallhamrad maktcynism: ”what’s in it
for me?” och ”hur kan jag vinna på din bekostnad?”.
I den negativa spiralen begränsar krisen inom
säkerhetspolitiken möjligheterna att bedriva
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global klimatpolitik och nå effektiva överenskommelser. Det här får negativa effekter på klimatutsläppen, vilket resulterar i ännu snabbare
uppvärmning som drabbar allt fler. Detta leder
i sin tur till försämrad säkerhetspolitiskt läge i
världen där konkurrensen om nödvändiga resurser bara ökar. Det är ett dystopiskt och farligt scenario som i dess allra värsta form för tankarna till
den apokalyptiska filmen Mad Max.
Vi kan också se en uppdelning där det demokratiska blocket återfått sitt självförtroende och
återupptäckt sin styrka. I det demokratiska blocket
driver man snabbt på mot nollutsläpp efter stor
mobilisering för att minska fossilberoendet från
Ryssland. Men övriga länder i världen följer inte
efter. Fullt upptagna med att skaffa sig fördelar på
andras bekostnad bygger Kina sin konkurrenskraft
på kol, Ryssland fortsätter vara i något som man
beskriver som ”totalt krig” mot väst medan länder
i Afrika och Asien styrs av kortsiktiga intressen.
Möjligheterna att komma överens på ett sätt som
innebär en effektiv global hantering av klimatkrisen blir ungefär lika med noll.
Finns det då en annan väg? Det vi kan hoppas
på för klimatets (och mänsklighetens) bästa är
en annan utgång av det ryska anfallskriget mot
Ukraina. Att Putins armé i Ukraina först kollap-
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sar och börjar kapitulera i stora antal, ukrainarna
återställer sitt territorium samtidigt som Putin
avsätts i en kupp. Ryssland får en ny regering som
vill återställa relationerna till väst. Det här skulle
göra att Kina tonar ned sitt stöd till Ryssland och
för att skapa stabilitet på sin marknad snabbt skapar töväder för att backa upp en uppdaterad global
säkerhetsordning. Detta är mer en from förhoppning och en högoddsare på ett spel på travbanan,
snarare än ett scenario att förvänta sig.
Men i det lyckosamma scenariot skulle vi få en
positiv spiral där en återställd säkerhetspolitisk
ordning, tillsammans med ödesinsikt att vi bara
har en mänsklighet gör att vi behöver ta krafttag
i den globala klimatpolitiken, där vi snabbt når
nya effektiva överenskommelser som genast ger
resultat på att minska de skadliga klimatutsläppen. Det här gör att uppvärmningen går långsammare och vi kan bibehålla en stabil, regelbaserad
säkerhetspolitisk ordning.
Vilken världsordning vi får går inte att säga när
vi är mitt i stormen. Oförutsägbarheten är stor, och
kanske är det mest troliga att utvecklingen hamnar
någonstans mellan den där vinsten på Solvalla och
Mad Max.
Det vi däremot vet är att den säkerhetspolitiska
krisen varit på väg under lång tid och att det inte

finns något snabbt eller omedelbart slut. Det här
kommer att vara ett långvarigt och svårt tillstånd.
Och till det lägger vi klimatkrisen. Som Guterres
sade i sitt tal i mars 2022:
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“Om vi fortsätter med mer av samma så kan
vi kyssa en uppvärmning på 1,5 grader adjö.
Till och med 2 grader kan hamna utom räckhåll. Det skulle vara en katastrof”.13
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Karl Hallding

När FN:s generalförsamling i september 2015 antog
2030-agendan innebar det ett genombrott för vad
som såg ut som en radikal global utvecklingsplan.
Ett par månader senare lyckades världssamfundet
återigen komma överens om en global ödesfråga:
Parisavtalets målsättning att begränsa den globala
uppvärmningen till 1,5 grader.
Under de dryga sex år som förflutit, har euforin
om globalt samförstånd förbytts i en konfliktfylld
värld,1 där deklarationerna från hösten 2015 i en allt
högre grad har kommit att ställas emot de grundläggande liberala normer om individens frihet och
mänskliga rättigheter som format efterkrigstidens
internationella ordning. Putins brutala invasion av
Ukraina och den kinesiska regimens stöd för bevekelsegrunderna bakom Putins anfall har kommit
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att ställa dessa frågor på sin spets: Är vi beredda
på att kompromissa om mänskliga rättigheter,
demokrati, transparens och yttrandefrihet i förhoppningen att det ska få auktoritära makthavare
att öka sina ambitioner om en hållbar utveckling?
Och om vi gör det, skulle det verkligen öka förutsättningarna att lösa klimatkrisen och nå en mer
hållbar utveckling? Är det överhuvudtaget möjligt
att lösa de globala ödesfrågorna om grundläggande
liberala normer inte kan upprätthållas?

Framväxten av en alternativ
världsordning
Egentligen hade de geopolitiska orosmolnen börjat
torna upp sig redan några år innan den makalösa
hösten 2015. Efter Xi Jinpings makttillträde 2013
inleddes en alltmer självsäker och konfrontativ
kinesisk utrikespolitik, som bröt med den lågprofilerade utrikespolitiska hållning som gällt alltsedan
Deng Xiaoping inledde den kinesiska reformpolitiken i början av 1980-talet.2 Samtidigt gick president
Obama in i en andra period, där en allt svagare
ställning i kongressen kom att påverka utrikespolitiken.3 2014 inleddes den rysk-ukrainska konflikten
och 2015 gick Ryssland in i Syrien på president Bas-
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har al-Assads sida.
I stället för de fromma förhoppningar som
sedan kalla krigets slut hade rått bland många liberala tänkare, att handel och internationellt samarbete
skulle skapa en alltmer liberal världsordning,4 har de
internationella institutionerna gradvis urholkats och
förlorat sin betydelse till förmån för utveckling av
bilaterala intressesfärer i en alltmer multipolär värld.5
Den kinesiska regimen har alltsedan Xi Jinping
kom till makten varit ledande i utvecklingen av en
ny, alternativ världsordning. Dels har man etablerat ett nytt system av kinesisk-kontrollerade finansiella institutioner,6 policybanker,7 och så kallat
”kommersiella” statligt kontrollerade kinesiska
banker med omfattande internationell utlåning.8
Dessa mäktiga finansiella institutioner ligger
utanför det internationella system av banker som
är en del av Bretton Woods-institutionerna – IMF,
Världsbanksgruppen och de regionala utvecklingsbankerna – vilka Kina menar kontrolleras av
USA och ”väst”.9 Dels har man lyckats få in kinesiska högre tjänstemän på viktiga positioner inom
FN-systemet. Kinesiska topptjänstemän besitter
strategiskt viktiga roller i merparten av de viktigaste internationella institutionerna och leder fyra
av de femton mest framträdande FN-organisationerna.10
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Den kinesiska världsordningen utgår från ett
erbjudande om globalt samarbete för att lösa
frågor som rör vad Xi refererar till som ”mänsklighetens ödesgemenskap”.11 Klimatet utgör tillsammans med global hälsa, internets styrning och
utvecklingsfinansiering grundpelarna i den kinesiska regimens strategi för att omvandla globala
institutioner och normer så att de ska avspegla
kommunistpartiets värderingar och prioriteringar.12 Xi Jinpings nya världsordning baseras på principer om staters oinskränkta suveränitet, absolut
respekt för olika politiska system och så kallat samarbete för ömsesidig nytta.13 Bakom dessa begrepp
döljer sig vad Kina kallar ”vänligt internationellt
samarbete”, vilket exempelvis innebär att kinesisk
finansiering medför lojalitetsband.14 Kinas klimatdiplomati handlar med andra ord inte främst om
att tillsammans med andra länder försöka hitta
lösningar som så snabbt som möjligt löser klimatkrisen. I stället utgör klimatarbetet ett av flera
verktyg för att navigera Kinas position på den globala scenen. Det innebär en alltmer svårbemästrad
balansgång där Xi Jinping å ena sidan försöker upprätthålla synen på Kina som en ansvarstagande global ledare, inte minst inom klimatarbetet. Å andra
sidan manövrerar han Kinas position som motvikt
till den liberala världsordningen – en världsord-

ning som är alltmer pådrivande i klimatarbetet och
samtidigt utmanar auktoritära regimer som Kina
och Ryssland.
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Kinas roll i det globala
klimatarbetet
Kinas åtaganden under de globala klimatförhandlingarna anses av oberoende internationella
expertbedömningar vara ”högst otillräckliga” för
att världen ska klara Parisavtalets 1,5-gradersmål.15
2019 passerade Kinas utsläpp de totala utsläppen
från alla OECD-länder tillsammans.16 Under perioden 2019 till 2021 stod Kina ensamt för nära nog
hela den globala ökningen av koldioxidutsläpp från
elkrafts- och värmesektorerna.17 Med inte mindre
än en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen
är Kina världens ojämförligt största utsläppare av
växthusgaser.18
Den senaste IPCC-rapporten gav mycket tydliga indikationer på de eskalerande och mycket
allvarliga klimathot som världen står inför om de
globala utsläppen inte börjar minska senast 2025.19
Trots detta innebär Kinas självpåtagna åtaganden
inom ramen för Parisavtalet, att landets utsläpp
kommer att öka ytterligare, från omkring 13,8 Gt
koldioxidekvivalenter 2020 till en topp 2030 upp
mot 14,5 Gt20 – en ökning med mer än en tredjedel
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sedan 2010.21
Hur det kan det då komma sig att Kina framgångsrikt kan hålla fast vid en självpåtagen rätt
att fortsätta öka sina utsläpp till 2030? Sedan de
globala klimatförhandlingarnas begynnelse har
Kina positionerat sig som en ledande förespråkare
för att upprätthålla klimatkonventionens princip
om “ett gemensamt men differentierat ansvar”.22
Principen innebär att ekonomisk och industriellt
utvecklade länder, vilka historiskt anses ha dragit
fördel av klimatutsläpp för att utveckla sina ekonomier, har ett ansvar att gå före genom att minska
sina totala utsläpp.
1998 identifierade Kyotoavtalets Annex I ett
40-tal industriländer, som skulle förbinda sig för
absoluta utsläppsminskningar. Övriga refererades
till som ”icke Annex I-länder” eller helt enkelt
utvecklingsländer och avkrävdes inga bindande
åtaganden. I förhandlingarna inför Parisavtalet
2015 kom även utvecklingsländer att omfattas av
krav på utsläppsbegränsningar, men då genom
indirekta målsättningar, som att exempelvis
minska det relativa beroendet av fossil energi för
den ekonomiska utvecklingen eller att öka andelen
förnybar energi.23
Parisavtalet betonar det gemensamma ansvaret
att ”genom ambitiösa åtgärder bekämpa klimat-
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förändringarna och anpassa sig till dess effekter”.24 Men eftersom klimatkonventionen med
dess uppdelning av industrialiserade länder och
utvecklingsländer fortfarande ligger till grund för
förhandlingarna, har Kina med hänvisning till sin
status som utvecklingsland lyckats undvika att ta
sig an absoluta utsläppsmål. I stället relaterar Kina
sina åtaganden till den ekonomiska utvecklingen,
med målsättningen att koldioxidintensiteten, det
vill säga kvoten mellan koldioxidutsläppen och
bruttonationalprodukten, ska ha minskat med
minst 65 procent fram till 2030 med utgångspunkt
från 2005 års nivå. 25
Med andra ord kan Kina uppnå sitt åtagande
trots ökande utsläpp fram till 2030. Det här baklängessättet att räkna utsläppsnivåer och målsättningar innebär att det är svårt att jämföra olika
länders klimatambitioner och har bidragit till att
Kina har kunnat framställas som ledande inom det
globala klimatarbetet.

De globala konsekvenserna
av Kinas tillväxtmodell
Trots att många länder sedan klimatkonventionen
antogs i Rio 1992 har sett markanta förbättringar
i utvecklingsnivån, finns inte någon mekanism i
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konventionen för att uppdatera listan över vilka
länder som fortfarande anses vara utvecklingsländer.
Sedan millennieskiftet har Kina utvecklats till
världens ledande industrination med upp emot
30 procent av den globala industriproduktionen.26
Den ekonomiska utvecklingen har inneburit enastående framsteg i att nära nog utplåna den absoluta fattigdomen, samtidigt som en stor materiellt
välmående medelklass har växt fram. Sommaren
2021 deklarerade Xi Jinping stolt att Kina hade
nått en viktig milstolpe, en utvecklingsnivå som
ett ”relativt välmående samhälle”.27 Redan 2023
beräknas Kina räknas bland höginkomstländerna enligt Världsbankens klassificering.28 Men
dessa makalösa utvecklingsframgångar har inte
avspeglats i motsvarande ambitioner att begränsa
klimatutsläppen, än mindre att såsom en både
industrialiserad och relativt välmående nation visa
beredskap att ta på sig absoluta utsläppsbegränsningar. Tvärtom, har utsläppen ökat kraftigt.
En grundläggande anledning till detta är Kinas
utbudsdrivna tillväxtmodell, där de kinesiska
ledarna anser förmågan att leverera ekonomisk
tillväxt som grundläggande för kommunistpartiets maktinnehav. Medan BNP i de flesta länder
används som ett tillbakablickande mått på ett
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lands ekonomiska aktivitet, eller en uppskattning
av potentialen för framtida utveckling, använder
den kinesiska ledningen BNP-tillväxt som en sorts
planekonomiskt mål.29
En långsiktigt bärkraftig ekonomi30 förutsätter
dock verklig efterfrågan via inhemsk konsumtion
eller global export. Alltsedan mitten på 00-talet
har kinesiska ledare därför betonat behovet av att
växla över mot en konsumtionsdriven, kvalitativ
tillväxt. Redan 2007 karaktäriserade dåvarande
premiärminister Wen Jiabao Kinas ekonomi som
”ohållbar, okoordinerad, obalanserad och instabil”.31 I en tongivande essä från 2021 efterlyser även
president Xi en ”genuin i stället för uppumpad
BNP-tillväxt för att uppnå en högkvalitativ, effektiv och hållbar utveckling”, något han menar att
kommunistpartiet genom noggranna avvägningar
har banat väg för sedan han kom till makten 2012.32
En förändring mot en högkvalitativ, effektiv och
hållbar tillväxtmodell med kapacitet att skapa förutsättningar för genuin tillväxt skulle dock förutsätta ekonomiska reformer för mer pluralism där
staten övergav utbudsstyrningen till förmån för en
jämnare inkomstfördelning och andra åtgärder för
att stimulera konsumtion. Denna typ av reformpolitik ligger dock inte i kommunistpartiets intresse.
Tvärtemot president Xis vackra föresatser har den

Karl Hallding • Xi Jinping, Vladimir Putin och en ny världsordning

57

kinesiska tillväxten sedan mitten av 2000-talet i en
allt högre grad kommit att dikteras av omfattande
stimulansåtgärder genom ickeproduktiva statliga
investeringar i tung industri, infrastruktur och
fastigheter.33 Den uppumpade tillväxt som dessa
investeringar genererar bryggar helt enkelt över
skillnaden mellan Kinas genuina tillväxt och den
som kommunistpartiet har bestämt i sin plan.
Förutom galopperande utsläppsökningar har detta
även avspeglat sig i en mycket snabbt ökande statlig skuldsättning.34
Utvecklingen inom stålsektorn illustrerar det
rasande tempot i Kinas industriella omdaning. Stål
spelar en nyckelroll i samhällsutvecklingen – inte
bara som ett grundläggande konstruktionsmaterial, utan också som en energiintensiv industriell
process som bidrar med mycket stora koldioxidutsläpp. När de globala klimatförhandlingarna initierades i början av 1990-talet stod Kina för 8 procent
av den globala stålproduktionen; i dag har produktionskapaciteten 16-faldigats och man producerar
nästan 60 procent av det globala stålet.35 Merparten av denna makalösa industrialiseringsvåg har
rullat fram sedan millennieskiftet, då Kina från
2003 gick från att ha varit världens största importör av stål till att 2005 bli den i särklass största
exportören.36 Som visas i figur 1 har Kina sedan
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2000 adderat mer stålproduktionskapacitet än vad
som då fanns i hela världen.37 Men eftersom denna
utveckling inte har drivits av marknadsefterfrågan
utan av statliga kinesiska stimulanser, har den samtidigt skapat ett monumentalt globalt överskott av
stål – ett stålöverskott som väsentligt bidragit till
den ökande protektionismen i det internationella
handelssystemet.38 Figur 2 visar hur Kina under
samma period totalt har dominerat ökningen av de
globala koldioxidutsläppen. Sedan millennieskiftet har Kina varit ansvarigt för hela två-tredjedelar
av ökningstakten i de globala koldioxidutsläppen,
en ökning med inte mindre än 240 procent eller tio
gånger snabbare än övriga världen.39
Figur 1: Kinas och övriga världens stålproduktion 20002020 (staplat ytdiagram). 40

Världen utan Kina

Kina

Figur 2: Procentuell ökning av Kinas och övriga världens
CO2-utsläpp sedan 2000. 41

Karl Hallding • Xi Jinping, Vladimir Putin och en ny världsordning

59

Världen utan Kina

Kina

Xi Jinpings tomma gröna löften
Trots Kinas snabba framväxt som i särklass störst
inom både industriproduktion och klimatutsläpp
har Xi Jinping varit framgångsrik i att framställa
Kina som föregångare inom grön, hållbar utveckling.42 Inte minst har den snabba ökningen av
installerad förnybar energi ofta tagits till som en
intäkt för Kinas progressiva satsningar på grön
omställning.43 Att väl över 40 procent av den
installerade kapaciteten att producera elkraft är
förnybar låter imponerande, likaså att Kina har
mer installerad vind-, sol- och vattenkraft än något
annat land.44 Sett i ett större sammanhang av hur
mycket el som verkligen genererats blir bilden
dock en annan: 28 procent kommer från förnybara
källor – en förbättring med blott åtta procentenhe-
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ter från 1990. Förutom att sol och vind inte levererar el om det inte är sol eller blåser, är en anledning
till det låga kapacitetsutnyttjandet av förnybara
källor att den kinesiska planekonomin har skapat
incitament att bygga sol- och vindkraftsparker,
men inte att bygga ut elnät som på ett effektivt sätt
levererar elen.45 Ser man till hela energimixen står
förnybara energikällor för en tiondel av den totala
energianvändningen – en andel som faktiskt har
gått ner väsentligt sedan 1990, då nästan en fjärdedel av Kinas energianvändning kom från förnybara
källor.46
Figur 3: Relativ förändring av förnybara och icke förnybara
energislag i Kinas energimix 1990-2020. 47 (Bruna nyanser
är fossila källor, gröna nyanser förnybart och kärnkraft
rött).
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Denna grönmålning av den kinesiska energipolitiken har skymt det faktum att Kina under Xi
Jinpings ledning har rullat ut världens i särklass
största satsning på ny kolkraft. I den dubblering av
elkraftproduktionen som skett under 2010-talet
har nya fossila källor, främst kol, överskuggat det
förnybara med en tredjedel.48 I takt med Xi Jinpings fortsatta utbyggnad av Kinas kolkraftsflotta
har de energirelaterade koldioxidutsläppen sedan
2010 mer än fördubblats.49 Och det stannar inte
här. Fram till 2030 planeras uppemot 250GW ny
kapacitet, en ökning som innebär mer ny kolkraft
än vad som finns i USA, eller sex gånger mer än
Tysklands hela nuvarande kolkraftskapacitet.50
Samtidigt står man i en klass för sig som ledande
internationell finansiär och leverantör av brun –
fossilbaserad och miljöskadlig – infrastruktur.51
På samma sätt som Kina varit framgångsrikt i
att framställa sig som ett grönt föredöme har Xi
Jinping på det internationella planet lyckats sälja
in berättelsen om Sidenvägsinitiativet – the Belt
and Road Initiative – som “grönt, hälsofrämjande,
intelligent och fredligt”.52 Sidenvägsinitiativet är
en ambitiös plan för utveckling av nya handelsvägar som ska förbinda Kina med resten av världen.
Men initiativet handlar om långt mer än infrastruktur och syftar till att via investeringar utveckla
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ömsesidiga beroenden mellan Kina och strategiskt
intressanta länder, för att på så vis utöka Kinas
ekonomiska och politiska makt och skapa de rätta
förutsättningarna för Kina att bygga en högteknologisk ekonomi.53
En närmre titt på vad Sidenvägsinitiativet
innehåller visar att väl över hälften av den elkraftskapacitet som finansierats eller byggts av kinesiska aktörer utanför landet har utgjorts av kol och
annan fossil energi; sol, vind och annan förnybar
energi har endast stått för en tiondel av investeringarna.54 Sedan början av 00-talet rör det sig om
total sett 140 MW kolkraftskapacitet i avslutade
eller pågående projekt,55 eller mer än Frankrikes
hela installerade elkraftskapacitet56. Figur 4 nedan
visar hur merparten av investeringarna sker i länder som Kina ser som geopolitiskt strategiska;
Sydostasien, länder längs Indiska Oceanens kuster, samt Östeuropeiska länder som Kina ser som
brohuvuden mot Europa.
Samtidigt framställer en överväldigande del av
de regimkontrollerade artiklar som publicerats
sedan 2013 om Kinas utgående investeringar inom
kraftsektorn dessa som miljömässigt hållbara,
effektiva och utvecklingsfrämjande.57 Motsvarande genomgång av internationella engelskspråkiga medier ger en helt annan bild; här beskrivs

samma investeringar leda till ökande utsläpp,
lokala och regionala konflikter och som varande
ett resultat av ett kinesiskt behov att exportera
överkapacitet.58
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Figur 4: Pågående statlig kinesisk finansiering av ny global
kolkraft, totalt 53 GW (jfr Sveriges totalt installerade
elkraftskapacitet är ca 40 GW).59

Kina, en ansvarstagande
global aktör?
Trots att det inte saknas fakta om den bruna
verkligheten bakom Kinas gröna ledarskap, har Xi
Jinping fortsatt att framgångsrikt framställa Kina
som en progressiv global aktör. Under FN:s generalförsamling i september 2020 tog han världen
med häpnad genom utfästelsen att Kina skulle vara
klimatneutralt till 2060; ett stycke propaganda
som lovordats av en rad ledande internationella
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profiler.60 Men varför gjorde Xi Jinping det uppseendeväckande utspelet och vad innebär egentligen
en deklaration om klimatneutralitet till 2060?
Relationen mellan USA och Kina har beskrivits som essentiell i dramaturgin runt klimatförhandlingarna, inte minst det uppmärksammade
handslaget 2014 mellan presidenterna Obama och
Xi om ömsesidiga klimatåtaganden – ett år innan
Parisavtalet slöts.61 Det gemensamma utspelet
innebar en enorm framgång för Xi Jinping: Kina
kunde kliva fram som en grönt ansvarstagande
stormakt, sida vid sida med USA. När president
Trump knappt fyra år senare tog USA ut ur FN:s
klimatförhandlingar kunde Kina, trots att koldioxidutsläppen hade börjat skjuta fart igen efter en
dipp 2014 till 2016, framställa sig som den nya globala gröna ledaren.62
Men när den kinesiska vågen av nya kolkraftsinvesteringar under 2020 började uppmärksammas
i internationell media, blev det alltmer tydligt
att Parisavtalets målsättningar inte skulle kunna
uppfyllas om Kina inte väsentligen ökade sin ambitionsnivå. Samtidigt fanns en reell möjlighet att Joe
Biden skulle komma att efterträda Donald Trump
och återansluta ett mycket mer ambitiöst USA
till klimatförhandlingarna. Xi Jinping behövde
ett nytt utspel som kunde flytta fokus från Kinas
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alltmer uppenbart otillräckliga klimatambitioner.
Med löftet om klimatneutralitet till 2060 lyckades
president Xi med konststycket att ånyo framställa
Kina som en framsynt och ansvarstagande ledare i
kampen mot klimatförändringarna.
I sitt tal till FN:s generalförsamling i september
2021 återupprepade Xi Jinping utfästelsen om klimatneutralitet till 2060. Men i stället för att skärpa
Kinas åtaganden till 2030 spelade han ut ytterligare
ett kort. Under året hade Kinas roll som ledande
finansiär av ny kolkraft runt om i världen kommit
att uppmärksammas alltmer. Xis nya löfte till
världssamfundet var därför att Kina skulle visa globalt ansvar genom att upphöra med finansiering av
ny kolkraft utanför landets gränser. Trots att det
är högst oklart vad utfästelsen egentligen innebär,
fick även detta utspel ett övervägande positivt
mottagande runt om i världen.63
Mot bakgrund av att det som den kinesiska regimen genom åren har presenterat som gröna investeringar i verkligheten innebär storskaliga satsningar på ny kolkraft, måste man också ifrågasätta
vad Xi Jinpings löften till FN om ”klimatneutralitet
till 2060” eller ”stopp för ny kinesiskfinansierad
kolkraft utomlands” är värda. Vad betyder den här
typen av utfästelser sett ur ett kinesiskt perspektiv?

Xis och Putins gränslösa
vänskapspakt
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Under president Xis ledning har ett Orwellskt
kinesiskt nyspråk utvecklats, där det inte bara är
“grön utveckling” som fått en ny tvärtomspråklig
innebörd. Flera av de grundläggande liberala normer som efterkrigstidens globala utveckling vilar
på har fått helt nya definitioner.64 Dessa nya normer håller nu gradvis på att leta sig in i det internationella systemet. Sommaren 2020 lyckades
Xi Jinping, med stöd av de klientstater som Kina
via finansiering och annat stöd utvecklat ”ömsesidiga relationer” med, få igenom en resolution i
FN:s råd för mänskliga rättigheter. Resolutionen
förespråkar att mänskliga rättigheter inte ska vara
universella utan avtalas mellan stater på basis
av suveränitet och ömsesidig respekt för olika
politiska system.65 En sådan definition av mänskliga rättigheter omkullkastar fundamentet i den
liberala världsordning som växte fram efter andra
världskriget, där en grundläggande utgångspunkt
är att stater ska kunna hållas ansvariga för brott
mot universella mänskliga rättigheter.
Det är också mot denna liberala världsordning
som det nya kinesisk-ryska ”gränslösa” samarbetet riktar sig. Avtalet som träffades i samband
med invigningen av Peking-OS den 4 februari 2022
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beskriver en ”vänskap utan gränser mellan de två
staterna där inga samarbetsområden är förbjudna”.66 Länderna deklarerar sin gemensamma opposition mot Natoutvidgningar. Xi förstår och stödjer Rysslands krav på bindande säkerhetsgarantier,
medan Putin i sin tur motsätter sig taiwanesisk
självständighet.67
På många punkter sammanfaller de ryska och
kinesiska regimernas hållning gentemot ”väst” –
den liberala världen – och specifikt mot USA som
ses som den dominerande globala makten.68 Bägge
upplever sig blockerade av väst från sina rättmätiga
platser i den globala ordningen: Putins Ryssland ur ett
perspektiv av frustrerat mindervärdeskomplex; Kina
utifrån den styrkeposition som nära fyra decenniers
makalös ekonomisk utveckling har lagt grunden till.69
Både Ryssland och Kina har långtgående territoriella krav utanför sina internationellt erkända
gränser. Putin anser att Ukraina som nation saknar
existensberättigande.70 Den kinesiska avsikten
att Taiwan ska återförenas med fastlandet är en
fastlagd del av planeringen inför 100-årsjubileet av
Folkrepubliken Kina 2049.71 Bägge länder är på god
väg att utvecklas till fullfjädrade autokratier. Både
Xi och Putin har lagt grunden för ett obegränsat
maktinnehav och man delar en stark känsla av att
till varje pris försvara sina regimer; Sovjetunionens
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fall lärde bägge dessa män att inte släppa makten.72
Det är Kina som är den dominerande parten i
detta spel. Men även om Kinas hållning i relation
till kriget i Ukraina i huvudsak är prorysk, ställs
förutsättningarna för ett fördjupat samarbete på sin
spets i och med krigets utgång. Det finns starka ekonomiska argument för att Kina kan komma att justera
sina prioriteringar: Kinas handel med väst är värd upp
emot 25 gånger mer än den med Ryssland.73
För Kinas del är frågan i förlängningen vad som
väger tyngst och hur långt man bedömer sig kunna
balansera en tvetydig position med ett tvetydigt
språk. Sett ur ett krasst kinesiskt perspektiv innebär ett försvagat Ryssland förutsättningar för utveckling av ett klientförhållande, som kan tjäna Kina geopolitiskt och dessutom innebär stora möjligheter till
kontroll över viktiga ryska naturtillgångar.74
Olja och gas utgör ett fundament för den vidare
utvecklingen av det kinesisk-ryska samarbetet.75
En grund för detta lades redan 2014 med världens
hittills största gasavtal värt 400 miljarder dollar
mellan Gazprom och CNPC för att förse Kina med
rysk gas.76 Avtalet slöts i maj 2014 på för Kina fördelaktiga villkor efter ett decennium av förhandlingar, där Kina drog fördel av Putins försvagade
globala ställning efter annekteringen av Krimhalvön i mars samma år. I samband med det kine-

sisk-ryska avtalet den 4 februari i år beslutades om
ett utökat gassamarbete värt 117 miljarder dollar.
Under Putins ledarskap kommer Ryssland inom
överskådlig framtid att vara alltmer beroende av
Kina som köpare av olja och gas.
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Både klimatet och det
öppna, liberala samhället
står på spel
Det kinesisk-ryska samarbetsavtalet innebär inte
bara en monumental utmaning för den liberala
demokratin och en fredlig världsutveckling. Det
riskerar även att sätta stora delar av det globala
klimat- och hållbarhetsarbetet ur spel.77 Kina, som
redan står för en tredjedel av de globala koldioxidutsläppen, har givit sig själva friheten under Parisavtalet att öka sina utsläpp fram till 2030. Ryssland
har vid upprepade tillfällen beskrivit utvecklingen
av förnybar energi som en västerländsk plot med
syfte att underminera den ryska ekonomin.78 En
cementering av de kinesisk-ryska förbindelserna
i linje med “det gränslösa samarbetsavtalet” riskerar att utgöra grunden för en fortsatt spiral av
fossilenergidriven kinesisk-rysk expansion; ett
nytt nav av regimer med gemensamma intressen
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i att omkullkasta den liberala världsordning som
byggt upp det globaliserade samhället efter andra
världskriget.
Samtidigt kan det vara bra att reflektera över att
det nära samarbetet som utvecklats mellan Kina
och Ryssland har starka inslag av den personliga
relationen mellan Xi och Putin, 79 en relation som
bygger på en stark samsyn om en alternativ världsordning, där grundläggande liberala idéer spelar
en alltmer underordnad roll. Samtidigt finns både
i Ryssland och Kina starka ideologiska och ekonomiska intressen som skulle föredra att vara del av
en mer liberal världsordning. Även om Putin men
framför allt Xi ser ut att sitta säkert i sadeln80, kan
framför allt ekonomiska konsekvenser i kölvattnet
av Ukrainakriget komma att innebära utmaningar
för bägge ledarna på hemmaplan och underminera
det gränslösa kinesisk-ryska samarbetet.
Under de gångna åren har ledande miljö- och
klimatdebattörer hävdat att ”demokratin måste
pausas för att lösa klimatkrisen” och med hänvisning till Kina påstått att “fördelen med ett
centraliserat toppstyrt system är att när de väl
bestämmer sig så går det ganska snabbt. Det finns
ingen opposition som bråkar”.81 Att se Kina som ett
grönt föregångsland är inte bara naivt; man gör sig
också till en nyttig idiot för det kinesiska kommu-

nistpartiets globala intressen. Även om världens
öppna demokratier är alltför långsamma i klimatomställningen, finns helt enkelt ingen grund för
påståendet att autoritära system skulle vara bättre.
Data i figur 5 nedan visar tvärtom att demokrati
leder till mer ambitiöst klimatarbete och bättre
välstånd. Kina och Ryssland ingår i en gruppering
av autoritära regimer där klimatarbetet enligt
Climate Action Tracker har bedömts som högst eller
kritiskt otillräckligt.
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Figur 5: Korrelation mellan demokrati82 , klimatarbete83
och utvecklingsgrad 84 . Medelvärdet av Democracy Index
för de olika kategorierna i Climate Action Tracker ökar generellt med ambitionen i klimatarbetet. Kategorin almost
sufficient innehåller en gruppering fattiga länder där låg
klimatpåverkan huvudsakligen beror på låg utvecklingsgrad snarare än demokrati.
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För EU:s del har man insett att energisäkerhet
utgör en grund för att upprätthålla en öppen och
liberal samhällsordning. I och med att det endast
är ett fåtal länder som har mer omfattande fossila
tillgångar innebär det kinesiskt-ryska gränslösa
avtalet och Putins brutala krigsföring i Ukraina, att
många ekonomier runt om i världen måste förhålla
sig till en ny energi- och klimatmässig geopolitik.
Globalt samarbete för att upprätthålla en liberal
världsordning utgör därför en möjlighet för EU att
ta ledningen i ett transformativt arbete mot en globalt hållbar utveckling. Förutsättningarna för en
sådan utveckling blir emellertid väsentligt svårare
i en framtid där Xi Jinpings Kina befäster det gränslösa samarbetet med Putins Ryssland.
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Emma Wiesner

Vi står just nu inför ett paradigmskifte i EU:s klimatpolitik. Det är ingenting som har deklarerats
i nya fördragsparagrafer eller stoltserats med på
presskonferenser. Förändringen har skett till stor
del genom revidering av befintliga direktiv, och
därför har den smugit sig in. Målsättningar har
blivit krav, riktvärden har blivit förbud och nya kriterier, avgifter och mekanismer har lagts till. EU:s
klimatarbete har gått från att vara klimatpolitik, till
att bli klimatpolicy.
Det är ett paradigmskifte från de högt flygande
visionerna, strategierna och klimatmålen till en
klimatpolitik som innebär betydligt mycket mer
verkstad, styrmedel och policy. I ett fåtal fall rör det
sig om helt ny lagstiftning och nya förordningar,
som exempelvis koldioxidjusteringsmekanismen
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vid gräns (CBAM), men då är det ofta kopplat till
en befintlig lagtext (EU-ETS). I de flesta fall har
skiftet bäddats in i befintlig lagstiftning och därför
flugit under radarn för många. Man skulle kunna
beskriva det som att EU går från ord till handling
i klimatpolitiken. Mer och mer politik omsätts till
policy som, mer eller mindre, påverkar EU:s invånare direkt. EU-kommissionen verkar helt enkelt
ha tröttnat på medlemsländernas senfärdighet och
oförmåga att minska sina utsläpp, och i det senaste
klimatpaketet ”Fit for 55” tar man saken i stället i
egna händer.
Att EU:s klimatpolitik går från ord till handling
och blir mer konkret är vad många, inklusive jag
själv, har väntat på. Men förändringen bör inte gå
helt utan eftertanke. Det är också en riskabel väg
att genom EU:s samarbete öka mängden policy
och styrmedel utanför vad som skulle kunna adresseras som EU:s ”kärnuppgifter”. Ju mer policy
som implementeras nära människor (exempelvis
skatter och avgifter) och politikområden som inte
präglas av konsensus (till skillnad från konsensusområden som fred och handel), desto fler konfliktytor skapas inom unionen. Det blir då lättare att
ifrågasätta och missakta EU-samarbetet när fler
”nedsidor” skapas för respektive åsiktshörn. Det
är därför inte helt utan oro som jag kan konstatera
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att EU:s klimatpolicyverktyg har blivit fler och att
EU-kommissionen i klimatpaketet vågat smutsa
ner händerna rejält när det kommer till klimatpolitiken ”på marken”. Dock är klimatpolitiken ett
av EU:s viktigaste verktyg just nu för att behålla
planeten i stabilitet och balans. Medlemsstaternas
klimatmål är långt ifrån uppfyllda och effektiviteten av de styrmedel som har levererats i respektive
EU-land är inte tillräcklig. Därför står vi nu inför
detta politiska paradigmskifte och vi måste vänja
oss vid, och bekanta oss med, fördelarna av en
klimatpolitik som bedrivs framför allt på EU-nivå,
och inte hemma i Sverige.
Klimatpolitiken har en tydlig koppling till EU:s
säkerhetspolitik. När klimatpolitiken utvecklas
till att bli mer omfattande kretsar många områden
kring EU:s energipolitik, vilken länge har präglats
av geopolitik och säkerhetspolitiska överväganden. Klimatpolitiken och säkerhetspolitiken har
därför många gemensamma inslag och utgångspunkter. Målet om att göra Europa oberoende av
fossil gas, och så fort som möjligt oberoende av
rysk gas, är sådana områden som har akut aktualiserats i och med Rysslands invasion av Ukraina. I
EU:s senaste klimatpaket ”European Green Deal”
(gröna given) och ”Fit for 55” har de säkerhetspolitiska aspekterna dock tonats ned, och är därför
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värda att påminna om.
Jag ska i det här kapitlet försöka bena ut skillnaderna i EU:s klimatpolitik under de senaste tio
åren, förklara de nya elementen och policyinslagen
i EU:s klimatpolitik, som går under namnet European Green Deal, samt diskutera den policyinriktade klimatpolitikens styrkor och svagheter. Ett
av de viktigaste områdena är paradigmskiftet från
Energy Union (Energiunionen) till Green Deal och
konsekvenserna som detta medförde för energipolitikens säkerhetspolitiska dimension.

Från Energiunionen
till Green Deal
Klimatfrågan är som bekant en energifråga. Vårt
stora beroende av fossila bränslen1 är den främsta
källan till utsläpp av växthusgaser från våra transporter, energiproduktion och produktionsprocesser i industrin. Europas energipolitik tillsammans
med handelssystemet med utsläppsrätter (EU
ETS)2 ansågs därför länge som (och anses ofta
fortfarande vara) de främsta verktygen i EU:s klimatpolitik.
European Green Deal3 presenterades fem
månader efter att Ursula von der Leyen godkänts
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av Europaparlamentet som ny kommissionsordförande, bara två veckor efter att den nya
kommissionen officiellt tillträtt i december 2019.
Green Deal omfattar såväl klimatpolitik som
politik för jordbruk, livsmedelproduktion, finansiering, transporter och energi och ska innebära
att unionen tar ett helhetsgrepp kring den gröna
omställningen. Makten över Green Deal centreras
i huvudsak runt en man: vice ordföranden för kommissionen Frans Timmermans, som fått det stora
ansvaret att basa över den gröna omställningen i
Europa. På grund av Green Deals breda omfattning
tar Timmermans också till stor del över ansvaret
för energipolitiken och har lagt om energipolitiken
från den tidigare Juncker-kommissionen. Detta i
sig har inneburit stora förändringar för energipolitiken; i och med kommissionsbytet 2019 ändrades
inriktningen och kommissionens prioriteringar.
Att energi används som ett geopolitiskt verktyg,
precis som nu under Rysslands krig mot Ukraina,
är ingen nyhet. Konflikterna mellan Ryssland och
Ukraina gällande gasleveranser har pågått sedan
Sovjets fall. År 2005 kulminerade spänningarna då
Ryssland anklagade Ukraina för uteblivna betalningar av naturgas.4 Det ledde till att Ryssland 2006
tillfälligt ströp gasleveranser till Europa genom
Ukraina.5 Situationen löstes men blev åter kritisk
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till följd av Rysslands annektering av Krim i februari
2014. Ryssland ströp då gasleveranserna till Ukraina
i juni och som svar införde EU sanktioner mot
Ryssland. Under den här perioden levererades 15
procent av EU:s gasbehov från Ryssland i pipelines
genom Ukraina.6
Att minska Europas beroende av rysk naturgas
har därför sedan länge funnits på agendan i EU
och EU-länderna har följaktligen koordinerat sin
energipolitik. Som svar på gaskrisen 2005 finns
det sedan 2007 i Lissabonfördraget reglerat att
EU-länderna ska visa solidaritet och koordinera
sig i energifrågor. Efter Rysslands annektering
av Krim 2014 blev frågan ytterst aktuell igen och
Europas sårbarhet i beroendet av Ryssland blev
exponerad. År 2015 lanserades därför strategin för
Energiunionen7, som när den lanserades var en av
kommissionens tio mest prioriterade frågor och
som även täckte stora delar av EU-kommissionens
klimatpolitik. Detta är tydligt redan i den inledande meningen i strategin som fastslår:
”The goal of a resilient Energy Union with
an ambitious climate policy at its core is to
give EU consumers – households and businesses – secure, sustainable, competitive and
affordable energy.”

Värt att notera från strategin är att säker energi
anges först och därefter följs av att energin ska
vara hållbar och konkurrenskraftig. Vikten av säker
energi i kombination med klimatpolitiska mål återfinns även i strategins fem huvudområden:
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• Säkerhet, solidaritet och tillförlitlighet
• En fullt ut integrerad energimarknad (för el
och gas)
• Energieffektivisering
• “Climate Action”
• Forskning, innovation och konkurrenskraft
Det var alltså genom ett integrerat energisystem
och en gemensam europeisk energimarknad som
man skulle säkerställa ett oberoende av Ryssland
och samtidigt minska klimatpåverkan från Europas energi. Strategin är ambitiös och sätter höga
mål för hur Europas el- och gasinfrastruktur ska
byggas ut, pekar på hinder som ska undanröjas för
att EU ska få väl fungerande el- och gasmarknader
samt beskriver hur EU ska finansiera gemensamma energiprojekt för att säkerställa ökad
leveranssäkerhet. Samtidigt beskriver man vikten
av att EU ska nå målen med att minska sina växthusgasutsläpp med 40 procent till 2030 jämfört
med 1990 års nivåer (vilket var de dåvarande kli-
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matmålen) och pekar på EU:s handelssystem med
utsläppsrätter (EU ETS) som EU:s viktigaste (och
enda) verktyg för att sänka utsläppen. I strategin
är det nämligen bara EU ETS som är ett konkret
policyverktyg som beskrivs som ”Climate Action”.
För alla utsläpp utanför handelssystemet pekar
man i stället på nationella mål som måste sättas i
medlemsländerna för att minska utsläppen. Detta
system går under namnet ”Effort Sharing Regulation” (ESR) och inkluderar sektorer som jordbruk,
transporter och bostäder.
När Energiunionen lanserades sattes energisäkerhet och Europas självförsörjning av el och
naturgas i fokus, vilket i dag kan känns märkligt
i ett klimatpolitiskt perspektiv, men som inte är
så konstigt med tanke på att strategin föddes som
en reaktion på bland annat det geopolitiska hotet
från Ryssland. Strategin innehåller fokus på klimat,
men en betydande stor andel av arbetet kretsade
kring naturgasmarknaden. Meningen var att öka
antalet leverantörer av naturgas i Europa och att
bygga terminaler för LNG (flytande naturgas)
för att kunna ta emot mer gas från länder utanför
Europa, som Kanada och USA, och bryta beroendet
av gas i pipelines från Ryssland. Strategin listade
följande omfattande EU-åtgärder på gasområdet:8

• Lagstiftningspaket för ökad diversifiering
och leveranssäkerhet i naturgasförsörjningen
• Strategi för ökad användning och lagring av
LNG
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• Revidering av lagstiftningen för tryggad gasförsörjning
• Arbete med den södra gaskorridoren i Europa
• Etablering av hubbar och lagringsstationer
för flytande vätgas
Ska jag nu gå händelserna i förväg så skulle jag vilja
påstå att detta var Energiunionens stora styrka
men samtidigt största svaghet. Styrkan var att man
tydligt pekat ut energifrågan som en viktig säkerhetsfråga och gasen som ett geopolitiskt känsligt
verktyg och vapen som Ryssland inte tvekar att ta
till. Svagheten var att man valde fel lösning: mer
naturgas.
Det är huvudsakligen genom ramverket för
gemensamma energiprojekt9 som EU styr sin
energipolitik. Värt att notera i sammanhanget är
att EU inte har kompetens eller rådighet över frågor som rör naturresursförvaltning (såsom skog,
gruvor och hantering av vattenresurser). Därför är
frågan om respektive lands energimix och energiproduktionsslag nationell kompetens. Det som EU

Emma Wiesner • EU:s nya klimatpolitik – i ett paradigmskifte

85

och Energiunionen kan råda över är dock gemensamma utmaningar såsom hanteringen av utsläpp
och infrastrukturen som binder samman medlemsländerna. Därför är ramverket för finansiering
av gemensam infrastruktur bland de mest styrande
energipolitiska ramverken. Det finns även nio prioriterade ”transportkorridorer” i Europa som pekar
ut viktiga infrastruktursamarbeten inom bland
annat olja, gas, el och infångad koldioxid.10 För att
stärka dessa transportkorridorer väljs så kallade
”gemensamma energiprojekt ut”11 som får särskild
projektstatus och kan finansieras med EU-medel.12
Hittills har fem omgångar med gemensamma
energiprojekt tagits fram.13 Stort fokus har legat på
att koppla samman elnätet men även här har hög
prioritet tilldelats byggnation av terminaler och
infrastruktur för LNG.
Att bygga ut LNG-terminaler trodde man skulle
öka leverantörsmixen och minska beroendet av
Ryssland, samtidigt som andelen gas skulle minska
i Europa tack vare klimatpolitiken. Facit blev något
helt annorlunda; sedan 2015 har gasberoendet och
beroendet av Ryssland ökat i Europa. Fler terminaler för att importera gas har inte bytt ut den ryska
gasen, utan snarare byggt oss djupare in i ett gasberoende. Svart på vitt har resultatet av energipolitiken blivit följande: År 2015 konsumerade EU 3 800
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TWh fossil naturgas, år 2021 hade den siffran ökat
till över 4 100 TWh. År 2015 var andelen gas från
Ryssland 36 procent, år 2021 hade beroendet ökat
till 38 procent. Störst var beroendet dock år 2018
när hela 41 procent av Europas gas importerades
från Ryssland.14
Jag ser två huvudsakliga orsaker till att beroendet av Ryssland ökade trots att politiken syftade till
det motsatta. Dels har infrastrukturkostnaden för
naturgas sänkts genom de offentliga investeringarna, dels försvann, genom deskaleringen i Ukraina
efter annekteringen av Krim, de naturliga incitamenten att byta ut den ryska gasen. Det innebär att
utbudet av gas har stimulerats samtidigt som politiken har misslyckats med att hantera efterfrågan
på rysk gas. Vartefter hotet från Ryssland tonades
ner, försvann marknadens naturliga incitament att
välja bort rysk gas och handelsflödena kunde fortgå
som förut och rentav öka för att möta den ökade
efterfrågan i Europa (som ju bland annat beror på
de minskade kostnaderna till följd av de offentliga
EU-satsningar på gasinfrastruktur).
Men det är inte bara utbyggd gasinfrastruktur
som ökar utbudet och tillgången till gas; handelssystemet med utsläppsrätter har bidragit till att
göra elproduktion från kolkraft mindre lönsam
och elproduktion från naturgas mer fördelaktig.
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Den enkla anledningen är att kolkraftverk släpper
ut mer utsläpp och således behöver fler utsläppsrätter. För att producera el och värme av kol släpps
i genomsnitt ca 335 kg koldioxid ut per MWh producerad el, motsvarande siffra för naturgas är 200
kg.15 Det innebär att när priset på utsläpp ökar,
så ökar incitamenten att producera mer el från
naturgas. Den tyska energipolitiken spelar också
en stor roll i sammanhanget. Den tyska regeringen
har beslutat att ersätta först kärnkraft och därefter
kolkraft med gaskraftverk. Detta har bidragit till
att efterfrågan på naturgas ökar i Europa och att
priset på utsläpp ökar när den koldioxidintensiva
kolkraften behålls.
Innan vi går vidare till hur EU-kommissionen
arbetat vidare med klimatpolitiken i Energiunionen, så måste vi fråga oss: hur kunde detta hända?
Varför har vi i Europa accepterat ett större beroende av rysk gas? Svaren på de frågorna är givetvis
inte helt enkla, men jag skulle säga att det framför
allt beror på att fokuset på de säkerhetspolitiska
riskerna i energipolitiken har tonats ned, att många
EU-länder har svåra tekniska förutsättningar för
att byta ut gasen och att detta i kombination med
komplicerade regler för ursprungsmärkning av gas
på EU:s gasmarknader gjort att man sett mellan
fingrarna vad gäller den ryska gasen. Värt att notera
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är att länder med väl utbyggda centrala värmelösningar, som fjärrvärme, har haft lättare att ersätta
naturgas för uppvärmning i byggnader, medan
länder som Frankrike och Italien, fortfarande har
hög andel naturgas för sin uppvärmning av byggnader. All gas som handlas på Europas gasmarknader är dessutom inte ursprungsmärkt på grund av
marknadsregler som ska skydda mot korruption
och kartellbildning. Detta gör att det saknas transparens mot kunderna på spotmarknaden för gas
om enskilda leverantörer och gasens ursprung i
enskilda leveranser.16 Detta förklarar givetvis inte
Tysklands irrationella beslut att bygga ytterligare
en gaspipeline (NordStream2) som direkt förser
Tyskland med gas från Ryssland17, men det är bidragande faktorer varför Europa inte tagit tag i sitt ryska
gasberoende; viljan har inte funnits där.
I maj 2019 byttes EU-kommissionen ut och nya
spelare tog över ansvaret för klimat- och energipolitiken. Ursula von der Leyen, som inte utmärkt sig
på klimatområdet innan hon tillsattes, valdes av
Europaparlamentet med tydliga krav om leverans
i klimatpolitiken. Hon valde därför att låta klimatpolitiken och ”den gröna politiken” få en nyckelroll
i kommissionen. Ansvaret för klimatfrågan lyftes
från att ligga på en enskild kommissionär till att bli,
liksom digitaliseringen, en av de tvärdimensionella
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frågorna i kommissionen där huvudansvaret fördelades till vice ordförande Frans Timmermans.
När Green Deal18 presenterades i december 2019
bakades Energiunionen in tillsammans med politik för klimat, miljö, jordbruk och transporter.
Det blev även tydligt att Energiunionen fick ett
större ansvar att leverera mot klimatmålen och att
delarna inom klimatpolitiken i Energiunionen förstärktes. Bland annat meddelade kommissionen
att projekten inom fossil energi skulle upphöra. De
säkerhetspolitiska delarna av Energiunionen fanns
kvar, men tonades ner avsevärt. Förenklat skulle
man kunna säga att klimatpolitiken innan 2019 var
en del av Energiunionen, men att Energiunionen
efter 2019 blev en del av klimatpolitiken Green
Deal.
Så var är Energiunionen idag? Den lever fortfarande kvar som politiskt begrepp, i vart fall i teorin.
Senast i oktober 2021 publicerades kommissionens
sjätte statusrapport om läget i Energiunionen19,
men det var då tydligt att statusrapporten är en
integrerad del av Green Deal och att fokus lagts vid
de klimatpolitiska aspekterna av Energiunionen.
Det är inte minst tydligt när man ser de fem fokus-

områdena som behandlas:
• EU:s olika subventioner och andelen
subventioner till fossil energi
• Climate Action Progress Report 2021
Emma Wiesner • EU:s nya klimatpolitik – i ett paradigmskifte

90

• Förnybar energis konkurrenskraft
• Bränslekvalitetsrapport
• Marknaden för utsläppsrätter
Detta är en bra bit ifrån den ursprungliga Energiunionens fem teman och innebär betydligt mycket
mer fokus på klimat, snarare än energisäkerhet.

EU:s klimatpolicy – Fit for 55
Övergången till den ökade mängden policy på
klimatområdet har säkert flera anledningar. En
teori är att kommissionen helt enkelt ansett det
nödvändigt för att nå upp till de alltmer ambitiösa
klimatmål som unionen lovar att leva upp till. I
samband med att den nya kommissionen presenterade Green Deal så reviderades klimatmålen
till 2030, med anledning av Parisavtalet. Analyser visade att Europa inte levererade tillräckliga
utsläppsminskningar för att leva upp till sin del av
1,5-gradersmålet. Institutionerna antog därför en
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ny klimatlag 2021 som fastställer att EU-länderna
ska åstadkomma 55 procent utsläppsminskning till
2030 jämfört med 1990.20 Klimatlagen fastställer
också att all befintlig EU-lagstiftning som på något
sätt påverkar måluppfyllelsen ska revideras för att
se till att EU:s verktyg och styrmedel levererar i
linje med 55%-målet – denna revisionsprocess går
under namnet ”Fit for 55”21.
Fit for 55 öppnade dörren för kommissionen att
skruva upp ambitionerna inom befintliga lagar och
regleringar, men gav även kommissionen nya befogenheter att analysera nya verktyg. I det här läget
stod man inför beslutet att fortsätta med ”mer av
samma sak” och enbart skruva upp målsättningarna för medlemsländernas utsläppsminskningar
som regleras i ESR, eller att hitta nya metoder.
Kanske kände sig kommissionen nödgad av det
akuta klimatnödläget, kanske var det bara en logisk
följd av de senaste årens klimatpolitik som gradvis
blivit allt mer detaljerad. Kanske kände man att
mandatet och förväntningarna från befolkningen,
opinionen och övriga EU-institutioner22 låg i linje
med att utöka policyverktygen, eller kanske tröttnade kommissionen helt enkelt bara på medlemsländernas oförmåga att leverera i linje med sina klimatmål och fick nog av ”ambitioner utan verktyg”
och därmed kände sig tvingade att ta saken i egna
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händer. Exakt vad som ligger bakom beslutet att
fördjupa klimatpolitiken på ett nytt sätt och mer
handgripligen ta till klimatåtgärder är inte helt
klart. Men tydligt är att Fit for 55 har gett EU:s institutioner nya arenor att spela på i klimatarbetet.
Så vilka är då EU:s ”nya” policyområden? Att
EU-länderna har klimatmål och att det finns en
EU-gemensam utsläppshandel är ju ingenting nytt.
Jag tänkte fördjupa mig i de nya policyinslagen i
Fit for 55 som i mångt och mycket går längre än
tidigare klimatpolicy och som på ett mer direkt sätt
påverkar människor i deras vardag. Dessa policyförslag bearbetas i skrivande stund i Europaparlamentet
och kan potentiellt ändras under förhandlingarnas
gång. Följande stycken utgår ifrån EU-kommissionens förslag.
EU:s utsläppshandel del 1
EU:s handelssystem med utsläppsrätter täcker
idag industriella anläggningar och påverkar således konsumenterna indirekt genom att priset på
utsläpp bakas in i priset på varor och el- och fjärrvärme. Det är dock få konsumenter som direkt ser
sambandet. I EU-kommissionens förslag till Fit for
55 föreslås att det befintliga handelssystemet också
ska omfatta båttransporter och flygresor. Båttransporterna skulle åter ge indirekta konsekvenser
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då fraktpriset för varor ökar, men kostnaden för
flyget kommer mest troligen att direkt påverka
priset på flygbiljetter och resor. Tanken på att flyget ska ingå i handelssystemet har funnits länge,
men omfattande undantag har fördröjt expansionen och i dag täcks majoriteten av flygresorna
inte alls eller har så pass hög andel fri tilldelning
av utsläppsrätter att det enbart är en liten del som
faktiskt betalar för sina utsläpp.23 I och med Fit for
55 är dock kommissionen beslutsam om att flyget
skall inkluderas i sin helhet.
EU:s utsläppshandel del 2
Den största förändringen i EU:s handelssystem
med utsläppsrätter som kommissionen föreslår
är att skapa en ny marknadsplats och ett separat
handelssystem med utsläppsrätter som inkluderar
bränslen för uppvärmning och transporter. Detta
skulle omfatta leverantörer av gas till bostäder
samt bränsleförsäljare i transportsektorn. Dessa
utsläpp är i dag inte prissatta på EU-nivå, utan
medlemsstaterna ansvarar själva för styrmedel i
dessa sektorer för att minska utsläppen i linje med
satta klimatmål, vilket har resulterat i ett lapptäcke
av skatter och olika prisnivåer, med varierande
resultat. Många länder har inte klarat av att minska
sina utsläpp och transportsektorn är den sektor i
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Europa där utvecklingen för att minska utsläppen
går trögast.24
Skulle ett separat handelssystem införas så
innebär det att ETS-priset direkt kommer att
påverka hushållen, så som den svenska koldioxidskatten påverkar bensinpriset vid pumpen för
alla svenska bilister i dag. Ett EU-gemensamt koldioxidpris skulle mest troligt ersätta den svenska
skatten (eftersom EU-regelverken motverkar
dubbelbeskattning) och innebära en harmoniserad
prissättning, med större effektivitet, i hela EU. Det
skulle även påverka gaspriset till konsumenterna,
men skulle också ge en harmoniserande effekt
eftersom kunder som använder fjärrvärme, el eller
värmepumpar (som drivs av el) i dag betalar för
sina utsläpp i EU-ETS, samtidigt som gaskunderna
är exkluderade och på många håll inte alls betalar
för utsläppen.
Social Climate Fund
För att mildra eventuella konsekvenser som kan
uppstå till följd av det utökade handelssystemet
med utsläppsrätter föreslår kommissionen att en
ny fond ska inrättas för att stötta hushåll och konsumenter i omställningen, Social Climate Fund.
Fonden innehåller en rad olika tänkbara direkta
och indirekta stödmekanismer till hushållen i

Europa så som stöd för energieffektivisering och
investeringar i ny teknik, men även direkta utbetalningar och inkomstöd till hushållen.
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Koldioxidjusteringsmekanism, CBAM
Ett av de största kryphålen i handelssystemet med
utsläppsrätter i dag är den fria tilldelningen25,
gratis utsläppsrätter, som delas ut till industrin.
Detta är ett stort avsteg från principen att förorenaren ska betala och fördröjer en väl fungerande
marknad för utsläpp. Anledningen att den fria
tilldelningen, som skulle vara ett undantag, finns
kvar och appliceras är på grund av det som brukar
kallas ”koldioxidläckage”, det vill säga att industri
flyttar sin verksamhet utomlands på grund av de
höga kostnaderna i Europa, med ökade eller bibehållna utsläpp som följd.26 Bevisen för att denna
typ av läckage förekommer är svaga och meningarna går isär huruvida detta är ett reellt hot mot
Europas konkurrenskraft.27 För att bemöta oron
från industrin och hitta ett alternativ till fri tilldelning har EU-kommissionen därför utvecklat ett
nytt verktyg som ska möjliggöra utfasningen av fri
tilldelning: koldioxidjusteringsmekanismen vid
gräns (Carbon Boarder Adjustment Mechanism,
CBAM).
Tanken med CBAM är att utsläppen ska pris-
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sättas oavsett var de har uppstått och att alla varor
som importeras därför måste betala koldioxidpriset, om det inte redan har gjorts i produktionslandet. Detta skulle innebära att konkurrensvillkoren
blir lika för företag inom och utnaför EU och
att den fria tilldelningen därmed skulle kunna
plockas bort. CBAM kommer mest troligt inte att
ge direkta konsekvenser för privatpersoner, utan
snarare indirekta effekter i och med ökade priser
på importerade varor. CBAM sticker dock ut i
dess detaljerade karaktär och i hur det får effekt
för alla importerade varor. Det innebär att klimatet får en direkt roll i EU:s handelspolitik och att
betydligt fler företag omfattas av EU:s klimatpolitik. I dagens handelssystem är det enbart tillverkande anläggningar som själva förbränner fossila
bränslen som betalar utsläppspriset – med CBAM
kommer företag i nästa led, det vill säga de som
använder produkter (såsom stål, cement, papper
och glas) som insatsråvaror för sin produktion att
påverkas, vilket är betydligt fler.
EU:s gemensamma energiprojekt
Här återkommer vi till energiprojekten från förra
avsnittet som sett till att öka EU:s investeringar
i infrastruktur för LNG. Tack vare Fit for 55 justerade man under 2021 och 2022 regelverket som
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reglerar vilka projekt som kan bli utvalda energiprojekt och få finansiering från och med juli 2022.
Projekten för olja har exempelvis helt plockats
bort och infrastruktur för lagring av koldioxid har
tillkommit.28 Man går också hårdare åt naturgasen, men tillåter fortfarande gasinfrastruktur där
naturgas kan blandas med vätgas. Man inför även
en ny kategori: ”smart gasinfrastruktur” som bland
annat möjliggör digital infrastruktur i gasnäten, så
viss ambivalens råder fortfarande kring gasens roll
i energisystemet.
Förbud av förbränningsmotorn
Ytterligare ett verktyg som får direkt effekt på
Europas företag och marknader, som tydligt kommer att märkas för konsumenterna, är förbudet av
förbränningsmotorn. EU har tidigare reglerat biltillverkarnas tillåtna utsläppsnivåer. Det innebär
att biltillverkarna enbart tillåts att sälja nya bilar,
vars samlade utsläpp från avgasrören maximalt får
nå en viss nivå (vill man tillverka stora utsläppande
stadsjeepar går det att kompensera med att också
sälja utsläppssnåla hybrider). Det nya inslaget i
Fit for 55 är att kommissionen nu tar steget fullt ut
och har satt ett datum (2035) då den nya maxnivån
ska vara noll, vilket i praktiken innebär ett försäljningsstopp (eller ett förbud om man så vill) av
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bensin- och dieselbilar (elbilar har noll utsläpp och
omfattas således inte). Detta påverkar utbudet på
bilmarknaden och inom en snar framtid kommer
konsumenter enbart att erbjudas elbilar.
Att reglerna på EU:s inre marknad fasar ut farliga eller energislösande produkter är ingenting
nytt, exempelvis lagstiftningen för produkter som
reglerar tillåten energiprestanda i elektronik och
vitvaror.29 Att förändringen görs i den här omfattningen och får så stora konsekvenser på hela transportsystemet är dock revolutionerande. Att ändra
hela transportsystemets struktur måste ändå konstateras vara att gå snäppet längre än att begränsa
utbudet av dammsugare. Förändringen är dock
till stor del initierad av industrin. De biltillverkare
som påbörjat resan att satsa forskning- och utvecklingspengar i elmotorn vill såklart inte att dessa
investeringar ska vara förgäves.
Energibeskattning
Inom Fit for 55 ingår revision av energiskattedirektivet. Direktivet har en direkt påverkan på el- och
bränslepriser eftersom det reglerar lägsta tillåtna
miniminivåer för energiskatt inom unionen. Den
föreslagna revisionen reglerar tre olika skattenivåer: för fossila bränslen, biobaserade bränslen och
el. Målet med revisionen är även att reducera anta-
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let undantag som medlemsländerna kan tillämpa.
Direktivet har länge varit i behov av revision, men
låsningar i ministerrådet har hittills hindrat denna
typ av översyn. I ministerrådet beslutas skattefrågor med enhällighet. Om kommissionen lyckas
denna gång återstår ännu att se.
Taxonomi
EU:s taxonomi är styrmedlet för att informera
allmänheten om investeringars hållbarhetsprestanda. Taxonomin skapar ett uppslagsverk som
anger om tilltänkta aktiviteter kan anses vara
hållbara eller inte, samt om de orsakar ”signifikant
skada på miljön”. Den första versionen av taxonomin klassificerar investeringar inom energi, industriell produktion och skogsbruk, och bedömer
hållbarhet utefter klimatkriterier. I kommande
taxonomier som ska presenteras under 2022
och 2023 kommer även kriterier för miljömässig
hållbarhet utifrån vatten- och giftanvändning,
biologisk mångfald och cirkulär ekonomi att
ingå. Taxonomin vänder sig direkt till bank- och
finanssektorn men får direkt påverkan på de flesta
ekonomiska aktörer och företag som investerar i
teknik eller industri.
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Plastavgiften
Redan i samband med att Green Deal presenterades introducerades förslaget om en plastavgift.
Denna avgift baseras på mängden plastavfall som
genereras i respektive medlemsland och betalas in
till unionens budget av varje medlemsland. Detta
är ett sätt att generera budgetintäkter till unionen
och ska skapa incitament för medlemsländerna att
minska mängden plastavfall. Avgiften som sådan
betalas av medlemsländerna, men får indirekta
effekter på konsumenterna vartefter nationella
stödsystem för att minska mängden plast, så som
plastpåseskatt eller pantsystem, införs.
Renoveringsvågen
Över 75 procent av Europas byggnader är fortfarande dåligt isolerade och har låg energieffektivitet.30 Kommissionen har därför antagit en strategi
som vill att renoveringstakten av Europas bostäder
ska fördubblas och som innebär att alla medlemsländer ska anta en renoveringsstrategi för att på så
sätt minska energianvändningen för uppvärmning.
Detta innebär att flertalet byggnader, inklusive
privata bostäder, kommer att behöva genomgå
renovering de kommande åren. Renoveringsvågen
ligger utanför Fit for 55.
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Innovationsfonden
EU:s innovationsfond finansieras av intäkterna
från EU:s utsläppshandel. Fondens syfte är att
finansiera projekt med stor potential att minska
utsläppen inom områdena förnybar energi, energilager, koldioxidinfångning och industriella processer. Expansionen av fonden och ökade intäkter
från EU:s utsläppshandel innebär att fler företag
kommer ges chansen att få direkt finansiering från
unionen via fonden. Att EU finansierar forskning
är inget nytt, HorizonEurope är unionens samlade forskningsprogram, men att företag kan söka
direkt finansiering från unionen i denna omfattning är delvis ett nytt inslag. Traditionellt har
medel allokerats via medlemsländerna, som haft
flexibiliteten att utveckla sina egna program och
åtaganden. Innovationsfonden skiljer sig även från
Horizon-programmen genom dess industriella
utformning och att det är enskilda företag som ges
projektfinansiering. Därmed får Innovationsfonden direkt betydelse för olika företags etableringsmöjligheter på den europeiska marknaden och
konkurrensen bolag emellan.

Nackdelarna med EU-politik
på klimatområdet
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Till att börja med visar Rysslands invasion av
Ukraina den uppenbara svagheten med att bädda
in energipolitiken i klimatpolitiken och därmed
föra den längre bort från den säkerhetspolitiska
debatten. Detta blev också tydligt vartefter krigets
konsekvenser på Europas energisystem skulle
hanteras. EU-kommissionen tvingades att lansera
tilläggsutspel och nya strategier för att hantera
energipolitikens geopolitiska dimensioner (såsom
utspel om ökade elpriser och en strategi för minskat beroende av Ryssland i ”RePowerEU”31). Dessa
strategier borde redan ha rymts inom arbetet med
Energiunionen eller Fit for 55, eller i vart fall delvis
angränsat till dessa.
Svagheterna med mer klimatpolitik på förhandlingsborden i Bryssel är också den splittring som
ökad policy kan ge upphov till. Fler gemensamma
utmaningar behöver inte nödvändigtvis betyda
att lösningarna är eller borde vara gemensamma.
EU:s medlemsländer är fortfarande väldigt olika.
Att mer klimatpolitik ska behandlas gemensamt
kan innebära att utrymmet för nationell anpassning minskar då EU-lagstiftningen gärna pekar på
konkreta åtgärder eller direkt utformar policy som
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påverkar medborgarna. En av styrkorna med att ha
gemensamma mål, men att inte beskriva exakt hur
dessa ska implementerats, har varit just att varje
medlemsland har kunnat anpassa lösningarna till
det som bäst lämpar sig i varje land. Acceptansen
för olika politik och styrmedel ser nämligen väldigt olika ut beroende på geografiska, kulturella
eller helt andra anledningar. När man gör avsteg
från denna princip, innebär det att tillämpningen
försvåras och det kan bli svårare att hitta lokal
acceptans för EU-politiken som införs. Det ökar
också risken för att ambitionsnivån sätts för lågt.
Detta har blivit tydligt i förhandlingarna om energiskattedirektivet. Detta direktiv beslutas med
enhällighet i ministerrådet, vilket innebär att alla
medlemsländer måste komma överens. Det har
inneburit att man behövt sänka kraven och skattenivåerna för att hitta en miniminivå för energiskatt
som kan accepteras av samtliga medlemsländer.
Därmed blir förslaget mer urvattnat av att beslutet
tas på EU-nivå.
Mer detaljerad politik och policy innebär också
att konfliktytorna inom unionen ökar och risken
för att generellt missnöje riktat mot EU:s institutioner ökar. Generella deklarationer om fred, stabilitet och handel kan de flesta skriva under, men
vartefter de politiska förslagen blir mer detaljerade
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ökar den politiska spännvidden. Detta gäller i princip samtliga politikområden och det bör därför
motiveras strategiskt varje gång unionen bryter
ny mark i nya politiska fält. Klimatet är redan i
dag ett område som präglas av konflikt, trots att
det mesta rör generella skrivningar om mål och
ambitionsnivåer. Vi såg i tidigare avsnitt hur politiken nu expanderar och blir mer direkt inriktad
mot konsumenter och företag. Det är naivt att tro
att detta inte på något sätt påverkar den generella
bilden av unionen. Jag tror att det viktigaste för att
behålla förtroende för institutionerna är att träffa
väl avvägda beslut för när den politiska makten ska
expandera, och att kombinera det med ökad transparens och möjligheter till ansvarsutkrävande. Ska
makten tolereras måste den utgå från förtroende.
Medborgare måste känna att man kan utkräva
ansvar och att det finns möjlighet att påverka politikens inriktning. Många företag och hushåll är idag
ovana att granska och ta del av EU:s institutioners
arbete. Varefter policyområden expanderar till att
få direkt påverkan på människors vardag bör det
också finnas ett ansvar att skapa kanaler gentemot
dessa.

Fördelarna med EU-politik
på klimatområdet
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Som liberal decentralist i EU-bubblan våndas jag
dagligen över EU:s maktdelningsprinciper och
avgränsningarna för EU:s befogenheter. När och
varför beslut ska tas på EU-nivå är inte alltid helt
självklart då, precis som jag varit inne på tidigare,
ökad mängd politik och policy på EU-nivå riskerar
att skapa större sprickor och missnöje i samarbetet, samtidigt som brist på politik och policy (likt
FN32) skapar tandlöshet och passivitet. Jag anser
därför att samarbetet inom unionen bör expandera
sin politik inom väl utvalda områden och begränsa
(även möjligen dra tillbaka) politik i andra delar.
Inom ett område, EU:s yttre hot, behövs stärkt
policy helt enkelt för att jag tror att dessa utmaningar löses bäst gemensamt. Klimathotet är globalt, och bör därför i första hand lösas globalt, men
i brist på effektiva sådana arenor är EU det bäst
lämpade samarbetet för att skapa klimatpolitik
som kan få global effekt. Även inom migration och
säkerhet finns det EU-gemensamma utmaningar
där det behövs EU-gemensamma svar för att verka
resolut och effektivt.
Energifrågan blir särskilt intressant i sammanhanget eftersom den både har en säkerhetspolitisk och en klimatmässig dimension. Kriget
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i Ukraina sätter åter strålkastarljus på Europas
energiförsörjning och gör det pinsamt tydligt att
den gamla politiken kring Energiunionen inte har
fungerat. Energiunionens syfte, den säkerhetspolitiska aspekten, har förvisso prioriterats alldeles
för lågt, men dess huvudsakliga policylösningar
(att bygga fler terminaler för LNG) har visat sig
hopplöst kontraproduktivt. Vad som behövs nu är
i stället att återupprätta säkerhetsfrågans status
i energipolitiken och att byta policyinriktning i
energipolitiken för att hitta verktyg som effektivt ställer om energisystemet och minskar dess
säkerhetspolitiska risker – vilket åter för oss in till
klimatpolitiken. Att bygga ett energisystem som
minimerar behovet av enskilda aktörers (exempelvis Rysslands) bränslen leder nämligen till samma
policyslutsatser som den klimatpolitiska analysen.
De främsta säkerhetspolitiska riskerna är koncentrerade kring fossila bränslen.
Att öka styrmedel och policy på just klimatområdet får därför dubbelt positiv effekt, både för vår
planet och för vår geopolitiska säkerhet. Kriget bör
därför vara en signal att klimatarbetet ska skalas
upp, snarare än pausas. Hade de klimatmässiga
styrmedlen tillkommit tidigare och mer kraftfullt
hade vår energisäkerhet varit högre och fler sårbarheter under kriget, såsom exponering på gasmark-
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nader, kunnat minimeras.
Ytterligare fördelar med konkreta policyverktyg
på EU-nivå, såsom utökad utsläppshandel, är att
kostnadseffektiviteten i styrmedlen kan öka och
att riskerna för suboptimering minskar. Täcker
ett policyverktyg ett större geografiskt område
och fler ekonomiska sektorer, kommer de mest
kostnadseffektiva utsläppsminskningarna i samhället prioriteras och effektiviteten att öka när
olika sektorer ges utrymme att fördela ambitionsnivåerna. När ett pris sätts på utsläpp, oavsett var
de sker, utan att bestämma hur utsläppsminskningarna ska göras, kommer olika tekniker för att
minska utsläpp konkurrera med varandra och de
mest lönsamma investeringarna väljas först. Att
exempelvis hitta sätt att sköta sina maskiner bättre
är billigare än att köpa nya filter, vilket i sin tur är
billigare än att köpa en helt ny skorsten eller teknik
för rökgasrening. Det innebär att de anläggningar
vars utsläppsåtgärder är billigare än att betala koldioxidpriset kommer att genomföra dessa – och de
anläggningar som har svårt att minska sina utsläpp
i stället kommer vara beredda att betala priset. På
så sätt uppnås samhällsekonomisk kostnadseffektivitet och utsläppsminskningarna sker till så låg
kostnad som möjligt. Ett större geografiskt område
minskar risken för suboptimeringar som sker när
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kostsamma ineffektiva lösningar i en del av Europa
prioriteras före de mest lågt hängande frukterna i
andra delar av Europa. Detta innebär att ett flertal
olika nationella program och styrmedel kan avvecklas till fördel för EU-gemensamma verktyg. På så sätt
skapas också harmoniserade konkurrensvillkor och
således bättre förutsättningar för handel.
Vi kan (och bör) därför använda de verktyg som
finns på EU:s inre marknad för att också skapa
gemensam klimatpolitik med hög effektivitet. Jag
anser att det finns flera områden, som saknas i Fit
for 55-paketet, som unionen skulle kunna fokusera
ännu mer på framöver för att bli ännu kraftfullare i
klimatarbetet. Ett sådant område är att skapa standarder och riktlinjer för att redovisa klimatpåverkan och klimatprestanda. Jag ser att medvetna och
aktiva konsumentval försvåras av otillräcklig information. Skulle fler produkter, likt sin innehållsinformation, behöva redovisa sin klimatprestanda
har konsumenter lättare att fatta medvetna beslut.
Samma sak gäller för EU:s ursprungsmärkning av
el. I dag finns stora svagheter i märkningssystemet
för att redovisa elens ursprung och enbart de som
vill visa andelen förnybar energi deklarerar elens
ursprung. Detta innebär en otillräcklig transparens
och ett informationsunderskott för konsumenten.
Ytterligare ett område där EU:s roll är tydlig och
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där ambitionerna måste öka är politiken för Europas gemensamma elnät. Det är tydligt att Energiunionens gaspolitik har nått vägs ände. Energiunionen har inte minskat vare sig fossilberoendet eller
de geopolitiska riskerna i energisystemet. Energiunionen bör i stället prioritera det gemensamma
elnätet som är en förutsättning för väl fungerande
elmarknader. Utan elnätet finns inte de fysiska
förutsättningarna för att installera mer förnybar el
eller att transportera elen dit den behövs, som att
alla vägar till mataffären skulle vara överbelastade
med bilköer eller att försöka köpa duschvatten
utan tillräckligt med vattenrör från vattenverket.

Klimatanpassning – den
bortglömda klimatpolitiken?
Till sist skulle jag vilja nämna ytterligare ett område
där man från unionens håll måste göra mycket mer:
”climate adaptation” eller ”klimatanpassning”. Jag
har själv hört ordet fara förbi flera gånger och alltid
sett bilder framför mig på sandsäckar som staplas
i hamnstäder eller nya pirar eller skyddsvallar som
byggs mot högre vattennivåer. Men faktum är att
jag fått tänka om. Adaption, att anpassa samhället
för nya klimatförändringar, innebär ett mycket
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större jobb än så.
Det var när jag läste IPCC:s sjätte analysrapport
som det gick helt upp för mig vad det verkligen
betyder. I rapporten står det nämligen svart på
vitt. Även i det mest ambitiösa klimatscenario, ni
vet det där som forskarna suckar lite drömmande
om innan de går vidare och pratar om de mer
”realistiska prognoserna”, så kommer den globala
uppvärmningen att stiga till 1,6 grader, innan det
vänder nedåt igen till 1,5 grader.33 Det finns alltså
knappt några scenarion alls som visar att jorden
når en temperatur under 1,5 graders uppvärmning, även om vi lyckas vända utvecklingen de
närmaste åren. Vi på planeten jorden måste därför
börja vänja oss vid ett klimat som är en halv grad
varmare än dagens klimat (detta förutsatt att inga
tipping points34 nås innan dess). Detta är adaption.
Vi måste bygga samhällen, politiska system och
städer som snabbt klarar av att hantera snabba förändringar och katastrofer, och som kan återställas
efter att de har uppstått. Coronapandemin och kriget i Ukraina visar hur sårbart vårt samhälle är för
plötsliga förändringar. Adaption, som nästan uteslutande pratas om i klimatsammanhang, handlar
egentligen väldigt lite om klimat, utan om struktur
och samhällsbyggnad. Det handlar om försvar,
säkerhet, handel och finansiering.
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Med 1,6 graders uppvärmning kommer samhället att se väldigt annorlunda ut (3, eller hissnande
4, graders uppvärmning vågar jag knappt tänka på).
Vi kommer att behöva helt nya system för produktion av livsmedel, vattenförsörjning, totalförsvar,
asyl- och flyktingmottagande, finansiering och
försäkringar. Det innebär att de politiska konsekvenserna av klimatförändringarna kommer att
få betydligt större konsekvenser än vad som kan
behandlas i ett ”klimatutskott”. Detta är vad jag
skulle vilja kalla politisk adaption, att all politik
kommer att behöva förhålla sig till planetens klimat och till vår klimatpolitik. Miljöutskottet kan
inte längre hantera frågan i ett stuprör. Precis som
den digitala politiken har spridit sig till alla politikområden måste klimatpolitiken sprida sig. Här
är EU:s institutioner dåligt rustade. EU-kommissionen har i och med Green Deal och Fit for 55 gjort
en tvärpolitisk ansats, men Europaparlamentet
och generaldirektoraten på kommissionen måste
förändra både arbetssätt och metoder framöver.

Avslutning
Avslutningsvis vill jag understryka att acceptansen
för EU:s klimatarbete är helt central. Det finns helt
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klart risker med det nuvarande paradigmskiftet att
gå från politik till policy, från ord till handling, på
klimatområdet. Att införa mer policy och detaljerade styrmedel på klimatområdet kommer att
utmana förtroendet för unionen, men behovet
är stort och de planetära riskerna med en tandlös
union är allt för stora för att inte agera kraftfullt
och gemensamt i Europa.
Rysslands kring mot Ukraina visar dessutom att
vi måste låta säkerhetspolitik, inte bara klimatpolitik, färga energipolitiken. EU:s ursprungliga Energiunion fokuserade för mycket på diversifiering av
gasleveranser, vilket har fått stora konsekvenser
för vårt naturgasberoende och därmed klimatet.
European Green Deal har å andra sidan för ensidigt fokuserat på klimatet i energifrågan, och de
geopolitiska inslagen har hamnat på efterkälken.
Energipolitiken framgent måste i stället innehålla
både klimatpolitik och säkerhetspolitik – och dessa
två är ofta förvånansvärt samstämmiga.
Med dagens pensionssystem går jag i pension
2058, med lite tur kanske jag har slutat jobba 2065.
Att prata om ”kommande generationer” och att vi
ska tänka på ”våra barnbarn” börjar bli vansinnigt
tröttsamt. Ska vi vända utvecklingen måste vi göra
det i min generation.

Slutnoter
1

År 2019 var omkring 73 procent av primärenergianvändningen i Europa från
fossilt ursprung. Källa: eurostat.

2

Handelssystemet med utsläppsrätter omfattar år 2022 omkring 10 000
förbränningsanläggningar som genererar koldioxidutsläpp i Europa. Det bygger
på principen att de totala utsläppen från dessa anläggningar begränsas till ett
visst antal och att anläggningarna inom systemet köper sig rätten att släppa ut
ett ton koldioxid genom att köpa en utsläppsrätt (vilka kallas EUA, som står för
”EU Allowances”). Det totala taket för utsläppen sänks årligen, vilket ökar priset
för koldioxidutsläpp och gör alternativa utsläppsminskande investeringar mer
lönsamma.

3
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BBC, ”Ukraine Takes Extra Russian Gas”.
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”Carbon Leakage Risks in the Post-Paris World”.
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34

Tipping points beskriver risker med låg sannolikhet men med stora konsekvenser som aktiveras när tröskelvärden i planetens olika system passeras och
aktiverar olika följdeffekter. Exempel på konsekvenser som kan aktiveras av olika
tipping points är upptining av permafrosten, plötslig skogsdöd eller förändrade
havsströmmar.

Är
klimatförändringarna
en konfliktrisk?
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Johan Schaar

Sedan klimatförändringarna som politisk fråga sattes på den gemensamma, internationella dagordningen har den frågan växt i komplexitet och fått
allt fler dimensioner. Insikt har byggts till insikt
om att det enkla fysikaliska samband, där långvågig
värmestrålning stängs in kring jorden av koldioxid
och andra gaser så att atmosfären blir varmare, får
allt mer svåröverskådliga konsekvenser på allt fler
områden. Ju längre tiden går utan att utsläppen
minskar, desto tydligare blir det att effekter sprider
sig i icke-linjära mönster, från den fysiska och biologiska sfären till de samhälleliga, ekonomiska och
politiska sfärerna. Effekterna fortplantar sig som
kaskader, från system till system, och blir allt svårare att förutse. Utsläppskurvor som obönhörligt
fortsätter uppåt och minskande tid för verksamma
åtgärder gör att också de allvarligaste scenarierna
måste tas på allvar.
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Allteftersom förståelsen av klimatförändringarnas uppenbara och möjliga framtida effekter har
utvecklats och fördjupats har risken för att de kan
bidra till instabilitet och våldsamma konflikter
kommit i blickpunkten. Hypotesen är att extrema
väderhändelser och annan systempåverkan ska
leda till naturkatastrofer, konkurrens om naturresurser, livsmedelsbrist, fördjupad fattigdom och
okontrollerad migration som i sin tur ökar risken
för spänning och våld.
Samtidigt som tillbakablickande forskning för att
undersöka sådana samband blir allt mer omfattande
tycks ämnet inbjuda till spekulation och dramatiska
rubriker. Står klimatkrigen för dörren, är de redan
här, eller är eventuella samband indirekta och komplexa?
Syftet med detta kapitel är att beskriva den
internationella debatten om klimatförändringar
och konfliktrisker, vilka scenarier som målas upp,
vad forskningen egentligen säger och vilka slutsatser som kan dras i fråga om åtgärder för att förebygga
konflikter i klimatförändringarnas tidevarv. Den stora
utmaningen är fortsatt att utifrån den allt säkrare kunskapen om sambanden mellan växthusgasernas inverkan på klimat och väder planera för svårförutsägbara
effekter på samhälle, ekonomi och politik.

Hur och var diskuteras
klimat och säkerhet?
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Klimatkrisen beskrivs inte sällan i deterministiska
termer som ett säkerhetshot. Den dåvarande generalsekreteraren för FN, Ban Ki-moon, gav 2007
klimatet skulden för konflikten i Darfur i Sudan.1
I sitt Nobeltal 2009 förklarade Barack Obama att
klimatförändringarna leder till mer torka, hungersnöd och massflykt som kommer att underblåsa fler
konflikter under decennier framåt: ”det är militära
ledare i mitt land som förstår att vår gemensamma
säkerhet står på spel”.2 Och både inbördeskriget
i Syrien och konflikten kring Tchadsjön har förenklat och spekulativt påståtts vara orsakade av
klimatförändringarna.3
Klimatförändringarna betecknas ofta med en
militär term som ”hotförstärkande” (eng. threat
multipliers) genom att konkurrens kring naturresurser ökar och att naturkatastrofer orsakar flykt
och migration. Just den förmodade inverkan på
migration underblåses genom till synes auktoritativa och exakta förutsägelser om hur många
människor som kommer att tvingas på flykt inom
länder eller över internationella gränser.4 Det är då
inte långt till föreställningen om den internationella migrationen som ett destabiliserande hot och
som en konkret länk mellan klimatförändringarna
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och internationell säkerhet.5 Mot denna bakgrund
är det konsekvent att frågan har lyfts i FN-sammanhang och av regionala organisationer.
Den 13 december 2021 avslog FN:s säkerhetsråd,
på grund av Rysslands veto, en resolution om klimat och säkerhet framlagd av Irland och Niger – ett
förslag som tidigare fått icke-bindande stöd av inte
mindre än 119 stater i FN:s generalförsamling.6 Förslaget gick bland annat ut på att fördjupa analysen
av sambanden mellan klimat och säkerhet i länder
i konflikt som regelbundet står på säkerhetsrådets
dagordning och införliva hanteringen av klimatrelaterade risker med det konfliktförebyggande
arbetet. Alltså en återhållen ansats men som ändå
skulle leda till att frågan återkommande skulle diskuteras av rådets medlemmar, något som Ryssland
och Kina tidigare motsatt sig men där Kina nu lade
ner sin röst. Ryssland hävdade i sin röstförklaring
att alla frågor med bäring på klimatförändringar
bör hanteras inom ramen för klimatkonventionen
och att det saknas vetenskapliga bevis för att klimatförändringarna innebär ett säkerhetshot.
Omröstningen kan sägas vara kulmen på en
utveckling där frågan om klimatförändringarnas
destabiliserande påverkan på länder i konflikt allt
oftare tagits upp av FN:s medlemsstater och som
avsatt spår när säkerhetsrådet utformat mandat
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till FN:s särskilda politiska uppdrag i dessa länder. Det finns nu tio sådana fall, till exempel när
FN:s mandat i Somalia förlängdes i mars 2022 och
i Sudan i juni 2021, där FN-missionerna i texternas icke-operativa avsnitt uppmanas att ”bedöma
och hantera” de risker som klimat- och ekologiska
förändringar och naturkatastrofer kan innebära för
ländernas stabilitet.
Formuleringarna är vaga och allmänna och ger
inte stor vägledning för dem som har ansvar för
att genomföra säkerhetsrådets uppdrag. För att
bistå FN och medlemsstaterna i att tolka forskningen och rapporteringen från krisländer, och
mer systematiskt och sektorövergripande ge råd
om konkreta strategier, program och projekt, tog
Sverige under tiden som medlem i säkerhetsrådet
2018 initiativ till att FN skulle skapa en särskild
mekanism för klimat och säkerhet – Climate Security Mechanism (CSM)7.8 Ett konkret resultat av
CSM:s arbete är rekryteringen av särskilda fältbaserade rådgivare inom klimat och säkerhet till stöd
för FN-insatser i konfliktdrabbade länder, med
början i Somalia.
Uppmärksamheten kring möjliga samband
mellan klimat och säkerhet har lett till debatt inom
regionala organisationer, men också där på en
tämligen abstrakt nivå utan någon mer ingående
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analys av hur konkreta orsakssamband kan se ut
eller vilka operativa slutsatser som kan dras. Inom
EU har frågan framför allt tagits upp som risker för
instabilitet och våld som - utan att preciseras närmare - antas uppstå utanför Unionens gränser och
påverka medlemsstaterna. Risker som kan uppstå
inom EU, till exempel av åtgärder för att minska
fossilberoendet genom en storskalig övergång till
förnybar energi, eller genom anpassningsåtgärder,
har knappast berörts.9 Potentiella sådana risker
är när hushåll berörs av nedläggning av kolbrytning och ökande priser på fossila bränslen, eller
konflikter kring mark som tas i anspråk för parker
av vindkraftverk och solpaneler, eller gruvdrift
för att utvinna strategiska metaller som krävs för
batteritillverkning. Anpassningsåtgärder som kan
skapa spänningar omfattar till exempel skydd av
kustområden som hotas av stigande havsnivåer
genom vallar som minskar tillträde och inkräktar på
befintlig bebyggelse, eller förflyttning av befolkning
från katastrofutsatta kuster eller floddalar.
Inom EU finns ingen tydlig institutionell
hemvist för frågan om klimat och säkerhet; den
”klimatdiplomati” som EU:s utrikestjänst (EEAS)
bedriver går framför allt ut på att få andra länder att
minska sina utsläpp, vilket betraktas som en förebyggande konfliktåtgärd.10 Frågan har också getts
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en militär dimension inom EU genom Kommissionens initiativ om en ”vägkarta för klimatförändringar och försvar” och den kompass för säkerhet
och försvar som lanserades i mars 2022.11
Den afrikanska kontinentens uppenbara
utsatthet för klimatförändringar och pågående
konflikter har också fått Afrikanska unionen (AU)
att arbeta med frågor kring klimat och säkerhet.12
Diskussionen har initierats av AU:s medlemsstater
och tagits upp av flera olika AU-organ. Liksom för
EU har inte heller här en allmänt uttryckt oro för
att konfliktrisker ökar som resultat av klimatförändringarna lett till konkreta, operativa och uppföljningsbara åtgärder. AU har otillräckliga resurser för egna insatser och ansvarsutkrävandet från
medlemsstaterna är svagt. Det ska dock noteras att
det var Niger som tillsammans med Irland fick så
stor uppslutning från FN:s medlemsstater när man
föreslog att Säkerhetsrådet skulle agera.
Också Arabförbundet, den äldsta regionala
organisationen, har ägnat uppmärksamhet åt
sambandet mellan klimat och säkerhet om än
på teknisk snarare än politisk nivå. Arabstaterna
betraktar ofta kopplingen som problematisk; deras
prioritering av nationell säkerhet tenderar att ta
över respekten för mänskliga rättigheter och miljöaktivisters arbete ses ibland som ett säkerhetshot.13
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Men ett särskilt nätverk för klimat och säkerhet
har med svenskt finansiellt stöd bildats av Arabförbundets råd för vattenfrågor, i samarbete med
FN, för att i form av en ”tankesmedja” befrämja att
klimatförändringarnas säkerhetsdimension görs
till en del av arbetet för en grön omställning och
anpassning i regionen.14
Den allt snabbare avsmältningen av polarisarna
är en av klimatförändringarnas mest dramatiska
effekter med potentiellt långtgående globala konsekvenser. I polarområdena ökar den farbara havsytan och nya bottenområden görs tillgängliga för
exploatering med potentiellt ökande spänningar
mellan staterna som följd. För Arktiska rådet, som
samlar stater kring Arktis liksom civilsamhället
och urfolksrepresentanter, står klimatfrågan
högt på agendan, även om USA under president
Trump satte hinder i vägen för medlemsstaternas
debatt.15 Arktiska rådet är ett organ för dialog och
kunskapsuppbyggnad särskilt om miljö och hållbar
utveckling, där icke-bindande rekommendationer
antas med konsensus; förhållanden som skapar
förutsättningar för en öppen dialog. Nu presenteras förslag om att rådets mandat bör utökas till att
också omfatta ”hård” säkerhet så att potentiella
konflikter mellan staterna när området får allt
större ekonomisk och strategisk betydelse ska
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kunna förebyggas och lösas.16 I den nya strategi
för Arktis som regeringen antog 2020 uttrycks att
det bör finnas en ”beredskap att bredda Arktiska
rådets verksamhet till att omfatta nya aktiviteter
inom mandatets ramar, och att vid behov ingå nya
överenskommelser för att säkerställa en hållbar
och stabil utveckling i Arktis”.17 Att Ryssland uteslutits från eller lämnat olika internationella sammanhang efter invasionen av Ukraina lär dock bli
ett hinder också för Arktiska rådets arbete.
När man studerar hur FN och olika regionala
organisationer börjar föra upp klimatförändringarnas säkerhetsdimension på agendan är det uppenbart att det hittills handlar om en allmän oro kring
ett nytt hot snarare än klara idéer om hur ett sådant
hot kan uppstå eller vad som skulle vara adekvata
motåtgärder. Förenklingar och spekulativa resonemang är fortfarande legio. Därför är det desto
mer angeläget att klargöra vad vi faktiskt vet om
sambandet mellan klimat och säkerhet.

Vad vet vi?
Det växande antalet tillbakablickande studier om
möjliga samband mellan klimatförändringar och
konfliktrisker har framför allt varit inriktade på
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Östafrika och Afrikas Horn, det vill säga samhällen
där den lokala ekonomin domineras av jordbruk
och husdjursskötsel. Där finns god tillgänglighet
till data, men också en påfallande samvariation
mellan extrema väderhändelser, särskilt översvämningar och torka, och lokala konflikter. Det
handlar också om fattiga samhällen, där människors marginaler är små och risken stor för fördjupad
fattigdom vid kriser.
Rapporten Impact, Adaptation and Vulnerability,
publicerad tidigt 2022 av FN:s klimatpanel, det vill
säga del 2 av IPCC:s sjätte rapport om de globala
klimatförändringarna, sammanfattar forskningsläget.18 Det finns inget stöd för en direkt koppling
mellan klimatförändringar och konflikter. Däremot visar ett stort statistiskt material att de tydligt
kan påverka konflikters varaktighet, allvarlighetsgrad och frekvens. Dessa effekter är ännu små jämfört med de socio-ekonomiska och politiska faktorer
som oftast utlöser och håller konflikter vid liv. Under
särskilda omständigheter är dock sambanden starkare. Det gäller instabila samhällen med starka spänningar, särskilt sådana där ekonomi och människors
försörjning är starkt beroende av klimat och väder,
där skördeutfall, tillgången på bete och marknader
för jordbruksprodukter och livsmedel kan variera
starkt på grund av yttre omständigheter.
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I konfliktdrabbade länder är befolkningen
utsatt och sårbar, ofta på flykt. Där är samhällets
och hushållens anpassningsförmåga svag, resurserna begränsade och institutioner som kan hantera kriser och skydda befolkningen har otillräcklig
kapacitet eller saknas helt. Långvarig torka eller
svåra översvämningar blir då en ytterligare påfrestning som kan tvinga människor på flykt ännu en
gång och dränerar deras återstående tillgångar.
Många fattiga och samtidigt instabila länder bär
därför på en dubbel börda – de är ofta starkt utsatta
för klimatförändringar genom sitt geografiska
läge och sin ekonomiska struktur, och de saknar
anpassningsförmåga genom befolkningens utsatthet, brist på resurser och svaga institutioner. De
tio länder som hamnar sist i ett globalt index som
kombinerar länders sårbarhet och anpassningsförmåga är alla antingen direkt konfliktdrabbade eller
i ett tillstånd av djup instabilitet.19 Dessa länder
riskerar att hamna i en självförstärkande ond cirkel
där konflikterna ökar befolkningens sårbarhet,
minskar dess anpassningsförmåga samtidigt som
klimatpåverkan förstärker de konfliktskapande
faktorerna.20
I vissa länder är dessa samband särskilt tydliga.
Sudan är sedan årtionden drabbat av interna konflikter, ofta kring kontrollen av mark och vatten för
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jordbruk och betesdrift. Konflikterna underblåses
av starka sociala spänningar på etnisk och religiös
grund som har förvärrats när en repressiv militärregim favoriserat vissa grupper, upphävt traditionella mekanismer för reglering av markutnyttjande
och konfliktlösning och samtidigt delat ut stora
markkoncessioner till utländska intressenter, särskilt från Gulfländerna. De senaste åren har Sudan
drabbats av både torka och svåra översvämningar
som tvingat många av de tre miljonerna internflyktingar på flykt ännu en gång. Klimateffekterna spär
på konflikterna över mark och vatten. De senaste
årens politiska frigörelse har satt fokus på klimatet
men militärkuppen i oktober 2021 innebar åter ett
steg tillbaka.21
Retrospektiv forskning har alltså framför allt
ägnats åt Afrika men det finns också risker i regioner med andra strukturella och politiska förutsättningar. Det gäller till exempel i Mellanöstern,
där förutom nationella omständigheter också regionala och globala klimatrelaterade riskfaktorer
tydligt spelar in och har stor pågående eller latent
påverkan på den politiska stabiliteten.22
Den globala livsmedelskrisen 2008 berodde
på en kombination av samtidiga händelser, inklusive ett högt oljepris och svår och klimatrelaterad
missväxt i några av de spannmålsexporterande län-
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derna, däribland Ryssland och Ukraina. Länder med
en stor spannmålsimport och svaga sociala skyddsnät, inte minst i Mellanöstern, upplevde en starkt
destabiliserande kris, det vill säga samma slags
kris som sannolikt kommer att utlösas av det ryska
anfallet mot Ukraina våren 2022.23 Om och när en
omfattande övergång från fossila bränslen till förnybar energi äger rum kan också den leda till instabilitet i länder som är beroende av sin oljeexport
och kommer att få svårt att upprätthålla det sociala
kontraktet mellan styrande och medborgare.
Klimatrelaterade kriser med regionalt ursprung
kan utlösas när länder delar vattenresurser som floder, sjöar och grundvatten, där klimatförändringarna kan komma att ändra tillrinning och flöden
och därmed tillgången till vatten för bevattning,
industriell användning och för hushållen. Problemet är särskilt allvarligt för länder som saknar
avtal om gemensam förvaltning och utnyttjande,
vilket är fallet i Mellanöstern, där två tredjedelar av
vattenresurserna delas av minst två länder men där
det inte finns ett enda avtal för avrinningsområden
som omfattar flera länder.24 Särskilt uppmärksammade är avrinningsområdena för Eufrat och Tigris
som delas av Turkiet, Syrien, Irak och Iran, men där
decennier av spänning och konflikter står i vägen
för de överenskommelser om förvaltning och för-
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delning av vattnet som blivit ännu mer angelägna
genom klimatförändringarna. För de nedströms
liggande Syrien och Irak har läget ytterligare försvårats genom vattenkraftsutbyggnad uppströms i
Turkiet och Iran. Våldsamma oroligheter i Basra i
Irak de senaste somrarna har delvis sin grund i den
osäkra vattenförsörjningen.25
Problematiken kring gränsöverskridande och
delade vattenresurser i Mellanöstern är mindre
uttalad i andra regioner, där förhandlingar och
avtal kring gemensamma vattentillgångar ofta
har lett till samarbete och avspänning.26 I Europa
omfattas alla gränsöverskridande vattendrag av
avtal men dessa handlar framför allt om skydd mot
föroreningar och inte om hur fördelningen av vattnet ska ske inför den ökande variation i flöden som
står för dörren i och med klimatförändringarna.27
Också Europa har nu alltså anledning att se över
avtalen kring gemensamma naturresurser.
Risken för storskalig och oreglerad migration
framhålls ibland som en särskilt allvarlig och hotfull konsekvens av klimatförändringarna. Föreställningen om miljömigranter eller klimatflyktingar har dock knappast stöd i forskningen, vilket
bland annat visades i den översyn som den brittiska regeringen lät genomföra inför klimatkonferensen i Glasgow 2021.28 Beslutet att migrera beror
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på många faktorer och det går knappast att isolera
miljö- och klimatförändringar som enskild orsak.
Den övervägande delen av den migration som sker
till följd av naturkatastrofer som stormar och översvämningar sker dessutom inom länders gränser
och är kortvarig.29 I vissa länder med allt oftare
återkommande extremväder tenderar den interna
migrationen att bli mer långvarig då de drabbades
tillgångar helt enkelt inte räcker för att gång på gång
bygga upp försörjning samt hus och hem. Extrem
torka leder oftare till mer långvarig migration, men
fortfarande till övervägande delen inom länder. I
instabila eller konfliktdrabbade länder kan sådan
klimatutlöst migration leda till spänningar mellan bofasta och migranter och bli en konfliktrisk.
Adekvat klimatanpassning kan skydda hushållen
från en migration som utarmar deras tillgångar.30
Samtidigt är det klart att ju mer klimatförändringarna undergräver försörjningens stabilitet och
hushållens ekonomiska bas, desto oftare kommer
migration att bli en naturlig del av samhällenas strategi för anpassning. Det kräver långsiktig planering
och resurser för ny bosättning och integration, inte
minst då ökande havsnivåer innebär omlokalisering
av bostäder och infrastruktur. De mest utsatta är då
de marginaliserade grupper som saknar resurser att
flytta och blir fångar i sin utsatthet.31
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I ljuset av de risker som avhandlats ovan framstår situationen i Arktis som ett särskilt fall, där
naturtillgångar och farleder som tidigare varit
dolda eller otillgängliga nu kan utnyttjas och där
särskilt stormakterna lär försöka att på olika sätt
säkra sina andelar. Deras strategiska intressen
gör sig nu tydligt påminda med ett större allvar än
under tider av avspänning och omfattande internationellt samarbete. Kanske den ryska aggressionen
mot Ukraina har sänkt tröskeln för våldsanvändning i internationella tvister. Den senaste händelseutvecklingen är en påminnelse om att tillbakablickande forskning kring klimat och konflikter
kan ge oss ledtrådar in i framtiden men också att
vi står inför en stor osäkerhet. Ändå måste strategiska val göras om hur vi kan förebygga och minska
risken för att klimatförändringarna kommer att
förvärra pågående eller leda till nya konflikter.

Vad gör vi?
Givet den stora osäkerhet som omger klimateffekternas specifika sociala och politiska aspekter på
olika platser, trots att naturvetenskapliga scenarier blir allt säkrare, vilka är de åtgärder som minskar risken för ökade spänningar och våldsamma
konflikter? Högsta prioritet har förstås att minska
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utsläppen av växthusgaser, men det är redan tydligt att vi inte kan undvika en höjning av den globala
medeltemperaturen med minst 1,5 eller 2 grader
Celsius. Tre områden tycks då särskilt angelägna:
1) att öka samhällens anpassningsförmåga, 2) att
uppmärksamma institutionernas centrala roll, och
3) att intensifiera arbetet med konfliktlösning och
fredsbyggande.
Ett samhälles anpassningsförmåga, det vill
säga dess förmåga att hantera påfrestningar med
bibehållen stabilitet, består enligt IPCC:s definition av en kombination av faktorer: kunskap och
medvetenhet, tillgång till teknologi, infrastruktur,
institutioner, ekonomiska resurser och jämlikhet i
fråga om genus, ålder och funktionshinder. Anpassningsförmågan gör det möjligt att skydda medborgare och samhälle från effekter som kan leda till
ökade spänningar genom ekonomisk tillbakagång,
förstörd infrastruktur, osäker matförsörjning och
intern flykt undan naturkatastrofer. Med denna
breda ansats är det uppenbart att anpassningsförmågan måste vara en central del av samhällsplaneringen där särskild uppmärksamhet ägnas åt risken
för ökade spänningar, och inte ett begränsat område
eller sektor för en eller några få myndigheter. En
hög anpassningsförmåga kräver mekanismer för att
kontinuerligt observera och analysera hur klimat-
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förändringarna slår och hur anpassningsåtgärderna
faller ut så att adekvata ändringar av vidtagna åtgärder kan göras när så krävs.
Hög anpassningsförmåga gör det möjligt att tillsammans med grannländerna gemensamt hantera
gränsöverskridande problem. Anpassningsförmåga är lika mycket ett mål för rika industrisamhällen som för fattiga länder där internationellt
bistånd och särskild klimatfinansiering kan ge
viktiga bidrag.
Ett samhälles institutioner spelar en särskild
roll för anpassningsförmågan. Institutionernas
kvalitet bestämmer hur samhällsstyrningen på
nationell och lokal nivå (eng. governance) förmår
tillgodose behov, minska risker och förutse och
förbereda samhället för förändringar av olika slag.
Samhällsstyrningen utförs både av staten, civilsamhället och näringslivet. Dess kvalitet bestäms
av faktorer som graden av yttrandefrihet, ansvarsutkrävande, institutionernas effektivitet, politisk
stabilitet, frånvaro av våld, rättssäkerhet och
kontroll av korruption.32 När samhällsstyrningen
är väl fungerande och representativ kan medborgarna fatta informerade beslut, fritt diskutera
klimatplaner, påverka och delta i beslutsfattande
och hantera och lösa konflikter. Auktoritära stater
fattar förstås också beslut om klimatanpassning
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men utan den träffsäkerhet som uppnås genom
de lärande och korrigerande mekanismer som det
öppna samhället är utrustat med. Härav följer att
kampen för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet
och rättvisa bidrar till en klimatanpassning till
skydd för medborgare och samhälle.
Utvecklingen i Arktis, liksom i Europa och
andra regioner, visar också på vikten av att regionala institutioner har mandat att hantera och lösa
nya gränsöverskridande problem och spänningar
kring utnyttjandet av gemensamma naturresurser,
fluktuerande marknader för essentiella varor och
tjänster och andra, nu oförutsedda, svårigheter.
Det tredje området utgörs av arbetet med att
lösa pågående konflikter, där klimatförändringarna
kan påverka tillgången till mark, vatten och andra
naturresurser och leda till att delar av befolkningen
måste ges möjlighet att flytta till säkrare områden.
Nya fredsavtal måste till viss del förutse och väga
in dessa risker. Förvaltningen av naturresurser
blir då en central fråga, liksom erkännandet av den
roll traditionella och nya mekanismer för medling
måste spela under den överblickbara framtiden.
De tre åtgärder som diskuteras här innebär alla
en strävan att undvika nya strukturer med särskild
inriktning på klimatförändringarna och att i stället
bygga på, förändra och lägga till komponenter i
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redan existerande system, institutioner och mekanismer. Det öppna och rättssäkra samhället med
starka institutioner är bäst rustat att hantera nya
risker med ökade spänningar och konflikter.
Om man ser till de länder i konflikt som är mest
sårbara och har den lägsta anpassningsförmågan,
det vill säga fattiga länder i konflikt som Sudan,
Jemen och Somalia, är det uppenbart att de är
mycket långt ifrån en god samhällsstyrning. Då
framstår anpassningsförmågan som den definierats ovan som utopisk. Ändå finns det relevanta
åtgärder som myndigheter och internationella
aktörer kan genomföra så att risken för klimatrelaterade konflikter minskar. Dit hör aktiva insatser
för uthålliga lösningar för internflyktingar, till
exempel lokal integration eller nya bosättningar,
som genomförs tillsammans med lokala institutioner som kan bistå i att förebygga och lösa eventuellt
uppkommande konflikter. Dit hör också utvecklingen av sociala skyddsnät som inte är knutna till
människors ursprungsort utan följer medborgarna
och både ger stöd mot kronisk fattigdom och kan
skalas upp vid plötsliga kriser som naturkatastrofer. Och dit hör ett nära samarbete mellan humanitära, utvecklings- och fredsbyggande aktörer så att
alla dimensionerna är närvarande i all verksamhet
till stöd för de mest drabbade och utsatta.33

Med dessa olika perspektiv på åtgärder i samhällen med mycket olika förutsättningar blir det
tydligt att hanteringen av klimatutmaningens olika
dimensioner inte kan vara separat och åtskild utan
måste bli väl integrerad i samhällets huvudfåra.
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Slutsatser
Klimatförändringarna påverkar samhällens stabilitet framför allt genom att de kan förstärka socioekonomiska och politiska faktorer som kan leda
till konflikt. Osäkerheten kring orsakssambanden
är stor och debatten lider ibland av förenklingar
och spekulativa scenarier också på hög nivå, inte
minst om hur klimatet kan påverka internationell
migration. Klimateffekterna kopplar samman förlopp på global, regional, nationell och lokal nivå
som måste avspeglas i hur strategier för anpassning och konflikthantering utformas. Den gemensamma nämnaren mellan de olika nivåerna och
mellan åtgärder som skyddar medborgare, naturresurser och infrastruktur är ändamålsenliga och
effektiva institutioner. Det öppna samhället där
mänskliga rättigheter respekteras är bäst rustat för
anpassning och för att minska risken för klimatrelaterade spänningar och konflikter.
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Handelns
geopolitik i en
klimatförändrad
värld
Alva Linnér och Björn-Ola Linnér

För att den globala uppvärmningen ska kunna
begränsas till 1,5° C jämfört med förindustriella
nivåer, som är Parisavtalets definitiva temperaturmål, krävs en halvering av utsläppen till 2030, med
ytterligare en halvering nästföljande decennium.
Små, stegvisa och begränsade förändringar räcker
helt enkelt inte till. Det understryks bestämt i Förenta nationernas klimatpanels (IPCC) rapporter
år 2022 som bedömer forskningsläget1.
Därför ökar förväntningarna bland politiker,
företagare och forskare på djupgående, bestående
och systemiska samhällsomvandlingar där sociala, kulturella, tekniska, politiska, ekonomiska
och ekologiska förändringar samspelar2. Om hela
samhället skall transformeras för att fasa ut fossila
bränslen och skapa motståndskraft i ett förändrat

Alva Linnér och Björn-Ola Linnér • Handelns geopolitik i en klimatförändad värld

138

klimat, så innebär det en enorm utmaning för hela
det globala handelssystemet. Det berör inte bara
handelsregler, utan i högsta grad relationer mellan
länder och deras strategier inom världspolitiken.
I vilken mån internationell handel hjälper eller
stjälper i arbetet för att begränsa den globala uppvärmningen och dess effekter har dryftats så länge
som klimatförändringarna har funnits på den
politiska dagordningen. Framför allt har tre frågor
varit i fokus: om klimatomställningen förutsätter
tekniska innovationer eller ekonomisk tillväxt
som är beroende av världshandel, hur världshandeln kan minska sina ökade utsläpp, och huruvida
gällande regler för världshandeln kan förenas med
länders mer ambitiösa klimatåtgärder. På senare år
har även de geopolitiska aspekterna alltmer kommit i fokus.
För att förstå kopplingarna mellan handel och
klimatomställning i en varmare värld måste vi förstå dess geopolitiska förutsättningar. Den globala
ekonomin baserad på en fossildriven tillväxtmodell har i grunden förändrat livsbetingelserna på
jorden. Många analytiker är överens om att den
djupa sammanflätningen av naturens och mänsklighetens öden kräver en ny förståelse av samspelet
mellan miljöförändring, internationell politik,
varuutbyten och så väl nationell som mänsklig
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säkerhet3. Ett geopolitiskt perspektiv på klimatfrågorna handlar, kort sagt, om att fokusera på staters
och andra aktörers agerande utifrån geografiska
förutsättningar. Ett sådant perspektiv fokuserar
på samarbete och konkurrens om kontrollen över
naturresurser och handelsvägar, hur gränsöverskridande effekter av produktion och konsumtionsmönster påverkar nationell och mänsklig
säkerhet, samt hur klimatförändringarna ger nya
geografiska förutsättningar.
Det ryska kriget mot Ukraina sätter sambandet
mellan klimat, geopolitik och globala leveranskedjor i stark belysning. I ett dramatiskt anförande vid
förhandlingarna kring IPCC:s sjätte bedömningsrapport om klimatpåverkan, anpassning och sårbarhet, mitt i den ryska invasionen, satte Svitlana
Krakovska, chef för den ukrainska delegationen,
fingret på kopplingen. Om världen inte var så beroende av att importera rysk olja och naturgas, skulle
ryska federationen inte ha haft finansiella medel
för att stärka sin militära kapacitet för en fullskalig
invasion. Den växande exporten av olja och naturgas stod för 36 procent av den ryska nationalbudgeten 20214. Förutom att varna för vilka konsekvenser
ett sammanbrott av en regelbaserad internationell
ordning hotar att få för det internationella samarbetet kring klimatförändringar, pekade Krakovska
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även på hur vattenkriserna på Krimhalvön och i
andra delar av östra och södra Ukraina spelar in i
konflikten, inte minst på grund av jordbruket och
handeln med livsmedel5.
Talet belyste tre centrala aspekter av handel för
klimatfrågans geopolitik: i vilken mån resursutbyte
hindrar eller gynnar klimatomställningen, internationellt samarbete och regelverk, samt hur en
varmare värld förändrar resursflöden.

Klimatomställningens
resursutbyte
Inom tre områden kommer handeln att växa i takt
med klimatomställningen: Handel med el, tillgången till förnybara energibränslen såsom vätgas
eller biobränslen, samt tillgången till teknik och
komponenter för förnybar energi, allt från solcellspaneler och batterier till smarta mätare. Den
pågående utbyggnaden av förnybar energi innebär ett enormt växande behov av mineraler, inte
minst sällsynta jordartsmetaller. Till exempel kan
solceller öka efterfrågan på silver och kisel och batterier kräver litium och kobolt6. För att motverka
nya miljöproblem i takt med att utvinningen ökar
måste industrin och samhället inte bara accelerera
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återanvändning och återvinning, utan också minimera förbrukningen av energi och material genom
effektivisering och minskad konsumtion7. Alla
dessa åtgärder kommer att förändra såväl handelsmönster som det geopolitiska landskapet.
Nya handelsvägar formas allt eftersom den
globala klimatomställningen tar fart. För vissa av
de metaller som behövs för att minska fossilberoendet– som kobolt, sällsynta jordartsmetaller
och litium – är dagens produktion koncentrerad
till en handfull geografiska områden8. Länder som
är rika på dessa naturresurser kommer sannolikt att få ekonomiska och politiska fördelar när
nya handelsmönster uppstår i en övergång mot
fossilfrihet. Jämfört med de ekonomiska värden
som är förknippade med fossila bränslen kommer
dock dessa metaller vara mindre dominerande för
råvaruländernas ekonomier9. Det i sin tur skulle
kunna medföra mindre geopolitiska risker. Dessa
länder har nämligen större möjligheter att undvika naturresursförbannelsen, som framför allt
kan drabba fattigare länder med riklig tillgång till
eftertraktade naturresurser, som olja, där investeringar och arbetskraft koncentreras till ett fåtal
industrier. Det kan leda till sårbarhet för fluktuationer i världsmarknadspriser, intensifiera intressekonflikter, finansiera väpnade grupper, tränga ut
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annan ekonomisk verksamhet och inte minst öka
risken för autokrati10.
Länder som importerar metaller för energiresurser antar olika strategier för att säkra sin
tillgång. Flera avtal har redan undertecknats eller
är under diskussion, såsom Afrika och EU:s energipartnerskap11. Det kan skapa nya geopolitiska
konflikthärdar i takt med att afrikanska länders
egna energibehov ökar. Vissa forskare varnar för
en “grön kolonialism”12 som kan uppstå om rikare
importländer tillskansar sig naturresurserna i
mindre ekonomiskt utvecklade länder, medan
exportländerna får kämpa för att omsätta exportintäkterna till välfärdsförmåner och till sin egen
fossilfria industrialisering13. Därmed riskerar fattigare länder att låsas in i världsekonomins periferi.
Vi ser också en omvänd geopolitisk oro. Att
rikare länder, inom bland annat EU, ska bli beroende av handelsflöden av kritiska råvaror för klimatomställningen och att exportländer utifrån en
geopolitisk styrkeposition kan diktera villkoren.
Framför allt uppmärksammas beroendet av Kina
för sällsynta jordartsmetaller, på grund av såväl
dess inhemska gruvdrift som metallraffinering
genom egen metallimport14. Kina minskar sina
egna risker för mineraltillförsel genom direktinvesteringar i utlandet, som koboltgruvor i Demo-
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kratiska Republiken Kongo15. Denna strategi skulle
kunna begränsa tillgången för andra länder och
därmed öka rivaliteten kring tillgången av eftertraktade mineraler.
Redan i dag är Kina den största producenten av
raffinerade mineraler såsom kobolt, koppar, litium
och nickel16. Landet producerar 63 procent och
sitter på 36 procent av reserverna av världens sällsynta jordartsmetaller17. Kina förlitar sig mindre
på den internationella marknadsbaserade handeln
och fokuserar mer på bilateral handel kring dessa
mineraler18. Länder som är starkt beroende av
Kinas export av sällsynta jordartsmetaller, framför
allt EU och USA, har under lång tid uppfattat det
kinesiska inflytande över försörjningen som ett
säkerhetsproblem19. Kina står för nästan all EU:s
tillförsel av sällsynta jordartsmetaller, som råvara,
processad som renad metall eller i komponenter.
Från 2021 kräver EU att importörer av varor definierade som “konfliktmineraler” ska hämta dessa
på ett ansvarsfullt sätt som inte bidrar till konflikter20. Ytterligare EU-strategier för att minska
importberoendet är till exempel att utveckla den
inhemska utvinningen samt återvinningen av sällsynta jordartsmetaller.21
Med förnybar energi har fler länder möjlighet
att bestämma om de ska tillverka eller köpa energi,
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jämfört med fossila bränslen. Om fler länder kan
producera energi, såsom vätgas, eller exportera el
kan världshandeln bli mindre asymmetrisk än vad
den är i dag, där till exempel Ryssland dominerar
EU:s energitillförsel av naturgas och olja medan
Saudi Arabien, USA och Qatar har störst global
export22. Inom elexport är däremot Kanada, Tyskland och Frankrike de stora aktörerna i dag. Elhandeln kommer sannolikt att vara mer symmetrisk
än handeln med olja och gas, som i allmänhet flyter i en riktning, från en exportör till en importör,
medan handel med el mellan länder kan gå åt båda
hållen23. Då el kan produceras nästan var som helst
minskar risken för hegemoner på energimarknaden som kan influera geopolitiken genom sin
dominerande ställning.

Internationella regelverk
Förtroendefulla internationella avtal är en
grundbult för global miljöstyrning, liksom för
internationell handel. Men dessa politikområden
kommer återkommande i konflikt med varandra.
Världshandelsorganisationens (WTO) regler om
icke-diskriminering kan till exempel komma i konflikt med länder som vill skärpa kraven på importe-
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rade produkter.
En central fråga för de som vill vara föregångare i klimatomställningen är hur man skall uppnå
rimligt rättvisa handelsvillkor jämfört med de som
fortsätter att förlita sig på förhållandevis billig
fossil energi. Det krävs för att undvika koldioxidläckage – det vill säga att utsläppen flyttas till länder med mindre stränga krav där det blir billigare
att avstå från klimatåtgärder24. Ett globalt pris på
koldioxid är det mest populära styrinstrumentet
bland många företag och ekonomer för att uppnå
rättvisare spelregler. Det skulle kunna vara en
internationellt överenskommen skatt på utsläpp
av växthusgaser. Men även om det är teoretiskt
möjligt, så är det sannolikt långt borta. I dag är det
bara drygt en femtedel av utsläppen i världen som
alls har en prislapp25. I stället prövas andra vägar till
handelsregler som skall gynna föregångare i klimatomställningen. Ett aktuellt förslag i EU och USA
är gränsjusteringar, såsom klimattullar. Genom att
varor får betala en avgift beroende på hur mycket
koldioxid de släppt ut när de producerades vill man
säkerställa konkurrens på lika villkor, så att inte,
till exempel EU:s, tuffare åtgärder undergrävs av
bristande klimatambitioner i andra länder26.
För att vara effektiva måste sådana klimatpolitiska instrument uppfattas som legitima, effektiva
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och undvika handelstvister. Det krävs därför trovärdig information om hur mycket växthusgaser
som gått åt i produktionen av importerade varor,
till exempel genom en omfattande livscykelanalys
som täcker alla utsläpp från råvara till leverans vid
gränsen. Att ta fram en sådan analys är i dag arbetskrävande och analyser saknas därför för de flesta
produkter. Men genom maskininlärning och artificiell intelligens kan eventuellt nya möjligheter för
ökad transparens skapas i framtiden27.
Gränsjusteringsmekanismer kan ställas inför
rättsliga utmaningar om de bryter mot det allmänna avtalet om tullar och handels (GATT)
frihandelsprinciper eller om det är förenligt med
dess artikel XXI om säkerhetsundantag, där även
potentiella klimatrisker inkluderas28. Här är inte
bara miljöskälen viktiga. Det är också absolut nödvändigt att processen uppfattas som rättvis och
transparent. Ett dilemma med WTO:s nuvarande
regelverk är klausulen kring ”icke-diskriminering”, som menar att importerade och inhemska
produkter ska behandlas på samma sätt29. Att allt
fler länder använder gränsjusteringar som klimatpolitiskt styrmedel kan ses som icke-förenligt med
regelverket. Säkerhetsklausulen i GATT (artikel
XXI) slår dock fast att klimatförändringar kan räknas som en säkerhetsrisk och därmed legitimt för
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att införa särskilda regler. Det finns förstås risker
att vissa länder strategiskt kommer att åberopa
miljöhot främst i syfte att stärka sin egen ekonomiska och politiska ställning, vilket fattigare länder alltid fruktat30. Det skulle riskera att driva in
kilar i det internationella miljösamarbetet.

Klimateffekter och
geopolitik
Även om världens länder sammanlagt tycks vara på
väg att trycka ner utsläppskurvan, är vi ännu på väg
mot en kraftig temperaturökning. Det kommer att
markant öka riskerna för torka, översvämningar
och extrema oväder. Samtidigt framträder förändrade ekosystem och förlusten av biologisk mångfald som ytterligare existentiella hot mot mänsklig
säkerhet31. Det gäller inte bara platser som utsätts
för klimateffekter. Genom handel drabbas många
delar av världen indirekt. Sverige har till exempel
generellt sett låg självförsörjning av många livsmedel. Mer än hälften av maten vi konsumerar, sett
till det ekonomiska värdet, kommer från import.
Mellan åtta och 15 procent av svenska importvärdet kommer från länder med hög klimatrisk,
och ytterligare drygt 20 procent från länder med
medium klimatrisk, visar forskning vid Stockholm
Environment Institute. Upp till 40 procent av
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svensk konsumtions utländska markanvändning
kommer från länder med hög klimatrisk32. Sverige
blir därmed indirekt sårbart för klimatförändringarna.
Jordbruksproduktionen är en av de största
utmaningarna för att minska samhällens sårbarhet
inför ett förändrat klimat. Högre temperaturer,
förändrade nederbördsmönster och extremväder
kommer att minska skördarna genom produktionsnedgångar, skadeangrepp och missväxt. Även
om vissa grödor i vissa regioner i världen kommer
att gynnas, så förväntas klimatförändringarnas
övergripande effekter på jordbruket vara negativa,
vilket hotar den globala livsmedelssäkerheten.
Avkastningen från skördarna kan minska med 30
procent, samtidigt som jordbruket behöver producera nästan 50 procent mer mat år 2050 för att
möta den globala efterfrågan33.
Befolkningar på södra halvklotet, som redan är
sårbara och kämpar med att minska matosäkerheten, kommer sannolikt att drabbas hårdast. Majs,
ris och vete konsumeras över hela världen som en
integrerad del av den dagliga kosten för miljarder
människor34. Globalt står vete och ris tillsammans
i dag för 37 procent av människors kaloriintag.
Med nuvarande utsläppstrender kan mer än 35
procent av det globala odlingslandet som används
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för att odla båda dessa kritiska grödor utsättas för
skadliga värmeböljor till år 2050, vilket markant
förvårar människors mat- och näringssäkerhet
genom minskad tillgång och därmed högre priser35.
Analyser från forskningsprogrammet Mistra Geopolitics visar att matkonsumenter världen över är
oproportionerligt beroende av en framgångsrik
klimatanpassning hos stora jordbruksexportörer
– till exempel USA, Kina och Brasilien, som är betydande “källor” till risk för flera råvaror36.
Handel med livsmedelsprodukter har alltid varit
ett viktigt redskap inte bara för att försöka mildra
akuta svältkatastrofer, utan att skapa större matsäkerhet för världens växande befolkning. I takt med
att förutsättningarna för jordbruket i olika delar av
världen förändras, så kommer också handeln att
förändras vilket kan skapa ett större beroende av
vissa länder.
Jordbrukshandeln i ett förändrat klimat sätts i
blixtbelysning av 2022 års krig mot Ukraina. Vissa
stater kan komma att försöka kapitalisera på den
ökade osäkerheten som klimatförändringarna
bidrar till, för sina egna politiska och ekonomiska
vinningar. I takt med att världen minskar sitt
beroende av rysk olja och naturgas samtidigt som
extrahering kan försvåras av att permafrosten
smälter, så minskar dess betydelse för Rysslands
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geopolitiska makt. Landet måste också diversifiera
sin ekonomi, om de inte vill riskera social oro när
intäkterna från fossilindustrin minskar. Därför
söker de sig efter andra resurser att ta deras plats37.
Ryssland är ett av de länder som länge varit centrala på globala livsmedelsmarknader. I nuläget
står veteproduktion för drygt två procent av deras
export, medan huvuddelen är för inhemskt bruk38.
Ändå är landet redan världens största exportör av
vete, och odlingsbar mark antas öka i och med den
globala uppvärmningen. Sedan 2015 har Rysslands
veteexport dubblerats till cirka 44 miljoner ton
årligen, vilket överträffar USA:s och Europas39.
Uppemot över fyra miljoner km2 ytterligare jordbruksmark som är lämpligt för veteproduktion
skulle kunna bli tillgänglig i Ryssland när medeltemperaturen stiger. Dock kan torka, extremvärme
och markbränder slå mot framtida spannmålsskördar40.
Ryssland kapitaliserar redan på klimatförändringarna när Arktis smälter, och kan komma att
göra det än mer i och med att matosäkerheten ökar
i världen41. Makthavarna i Kreml har uttryckt att
man avser att dra nytta av klimatkrisen genom att
öppna upp nya handelsvägar och jordbruksmarker
för att bli en central kugge i globala ekonomin i en
klimatförändrad värld42. Bortsett från låga pro-
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duktionskostnader, kan en ny sjöfartsrutt längst
Nordostpassagen bli en konkurrensfördel, där
det kan bli den billigaste fraktvägen mellan norra
Asien och Europa43.
När matosäkerhet väntas öka i andra delar av
världen på grund av klimatförändringarna, kan fler
länder bli beroende av Rysslands veteexport. Skulle
Ryssland lägga sig under Ukraina, som ofta kallas
Europas kornbord och även är en stor exportör av
grödor som majs, vete och raps, så blir de än mer
dominerande. Till det kommer Rysslands dominerande ställning i export av konstgödsel. Många
länder i Europa och Centralasien är beroende
av Ryssland och dess allierade Belarus för över
hälften av sin gödseltillgång. År 2021 var Ryssland
världens största exportör av kvävegödselmedel,
bland annat då naturgas är en nyckelkomponent i
tillverkningen, och den näst ledande leverantören
av både kalium- och fosforgödselmedel44.
I och med Rysslands tidigare agerande med olja
och gas som en del av deras hybrida krigföring,
finns risken att de tar till liknande medel med vete,
andra livsmedel och konstgödsel; att använda
matosäkerhet som ett vapen genom att dominera
handeln och undanhålla export från länder som
inte uppfyller landets geostrategiska mål. I ett
förändrat klimat blir geopolitiskt motiverade han-

delsstrategier avgörande för såväl mänsklig som
nationell säkerhet.
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Handel under omställning
I detta kapitel har vi fokuserat på tre aspekter av
handeln i en klimatförändrad värld: omställningen,
regelverken och effekterna. Det finns en rad andra
geopolitiska handelsutmaningar som är kritiska
för Parisavtalet. Strategier för handeln med biomassa för att motverka skogsskövling är en sådan
nyckelutmaning. I vilken mån världshandeln kan
hantera de framväxande geopolitiska utmaningarna för klimatomställning och klimatanpassning
beror på hur det internationella samfundet tar sig
an dem.
Världen kan komma att se ökade risker i och
med säkerhetiseringen, även kallat vapenisering,
av handeln och resurser som är vitala både för
klimatomställning och mänsklig säkerhet, såsom
livsmedel och vatten. Inte minst Ryssland och Kina
siktar båda på att använda försörjningskedjor för
att försöka skapa beroendeförhållanden i den globala ekonomin. En reträtt från global integration
och en återgång till protektionism, regionalisering och geopolitiska maktstrategier skulle kunna
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destabilisera marknaderna ytterligare. Det skulle
drabba de länder som under de senaste decennierna har fått kraftiga incitament att öppna upp
till globala marknader som en strategi att stärka
internationell livsmedelssäkerhet och försörjning
av andra kritiska råvaror. Dock är det sannolikt
till störst nackdel för låg- och medelinkomstländer beroende av import av energi och livsmedel,
som har minst råd att konkurrera i en sådan värld.
Många av dessa länder är också de mest utsatta för
klimatförändringarna.
Agenda 2030 som antagits av FN understryker
den internationella handelns roll för att skapa en
mer hållbar, inkluderande och motståndskraftig
värld och länkas direkt till nio av de 17 målen Det
kräver dock att handeln och handelspolitiken
anpassas för att främja miljömässiga och sociala
mål och inte motarbeta dem. Nya internationella
handelsregler som avskaffar subventioner av fossila bränslen gynnar inte bara klimatomställningen
utan främjar ett rättvisare handelssystem. Klimatåtgärder måste vara kompatibla med WTO:s
regler för att undvika dispyter i det internationella
systemet45. I alla framtida handelsavtal behöver
Parisavtalets genomförande vara en väsentlig
grundläggande klausul, men även de geopolitiska
utmaningarna behöver adresseras.
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WTO:s regelverk skapades under en tid där
antagandet att en ökad liberalisering av marknader leder till fred var förhärskande. Dock har de
senaste decennierna visat hur ekonomiska vinster
och resurser allt oftare används för att skaffa sig
strategiska fördelar i säkerhetsfrågor. För att hantera den skiftade geopolitiken och säkerhetspolitiken i det internationella systemet måste WTO
inkorporera ytterligare bestämmelser för att hantera vapenisering av ekonomiska vinster.
Den förändrade handeln kan också göra världshandeln mindre asymmetrisk med framgångsrik
klimatomställning och klimatanpassning. Då
räcker det inte att klimatsäkra det egna landet. Om
fler länder framgångsrikt kan stödja anpassning i
andra delar av världen så att man säkrar hela leveranskedjor i världshandeln, då minskar inte bara
riskerna för allvarliga råvarukriser i ett varmare
klimat, utan man blir även mindre sårbar för länder
som vill utnyttja resursdominans för sin hybrida
krigsföring.
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Hållbarhetsomställningen är
vår tids geopolitiska
möjlighet – eller
civilisationens
kollaps
Aurore Belfrage

Vad påverkar det geopolitiska maktspelet och
den så kallade världsordningen? Ett svar är militär styrka, antal trupper, grad av sofistikering hos
vapenarsenalen och, som vi har sett i närtid, den
kollektiva viljan att strida för sitt land. Ett annat
kompletterande svar som får växande gehör är
teknologi, automatisering och processorkraft.
Dels teknologi som hävstång i det militära (nya
vapensorter har i alla tider skiftat geopolitisk
makt), men framför allt som en ekonomisk hävstång,
som stärker industrier, konkurrenskraft, talangattraktion, kapitaltillförsel och skatteintäkter.
Den geopolitiska kartan har nämligen ritats om
i och med bland annat artificiell intelligens, bio-
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tech, nanoteknologi, blockkedjeteknik och 5G/6G.
Det som i en traditionell analys anses som civilt,
har i en digitaliserad värld geostrategisk och militär relevans. De framåtlutade bolag och nationer
som kan tillgodogöra sig kunskap och insikter om
befolkningars beteende, preferenser och oro kan
numera påverka allt ifrån valutgångar till graden av
polarisering till definitioner av sanningen. Tillgång
till data i den digitaliserade världen kan ses som vår
tids vapenarsenal. Meta (tidigare Facebook), Alphabet (tidigare Google), Amazon, Apple, Tencent
och Alibaba är utan tvekan de nya giganterna i den
så kallade världsordningen.
Ett annat svar på frågan om vad som påverkar
världsordningen är klimatförändringarna, biosfärens kollaps och hållbarhetstransformationen.
Delvis eftersom jorden fysiskt förändras och delar
av vår planet riskerar att bli obeboeliga. Infrastruktur, städer och kustlinjer riskerar att förstöras,
städer kan behöva flyttas och kartan ritas om.
Kostnaderna att möta en ny verklighet med global
uppvärmning på ”bara” 1,2–1,5 grader uppgår i dag
till miljarder euro om året.1 Effekter såsom bränder,
torka, översvämningar, orkaner och flyktingvågor
slår olika mellan länder och drabbar de sårbaraste
oproportionerligt. Klimatförändringarna kommer
att påverka allt, inklusive det geopolitiska maktspelet.

Aurore Belfrage • Hållbarhetsomställningen är vår tids geopolitiska möjlighet – eller civilisationens kollaps

159

Klimatpåverkan ska dessutom ses i militära
termer som en så kallad ”conflict multiplier”2 –
politiska spänningar och konflikter riskerar att
förstärkas och försvåras av klimatets förändringar.
Ett tydligt exempel är de protester och uppror i
Mellanöstern som utbröt 2011 och kom att kallas
”den arabiska våren”. Det folkliga missnöjet, korruptionen och de sociala klyftorna hade legat och
pyrt länge, men bränderna sommaren 2010 i Ryssland, den kinesiska missväxten orsakad av torkan
samma sommar samt den kinesiska statens massiva spannmålsbunkring slog hårt mot det globala
vetepriset och var en utlösande gnista i en politisk
krutdurk. Liknande händelseförlopp kommer vi
militärt och geopolitiskt att behöva ta hänsyn till, då
klimatförändringarna och biosfärens kollaps förstärker spänningar och risken för väpnad konflikt.
Hållbarhetsomställningen ger dock ytterligare
en dimension i kampen om världsherraväldet.
Mänsklighetens nästa kapitel är som bekant fossilfri. Det är svårt att överskatta utmaningen att
byta ut det maskineri som underbygger ekonomin,
välfärden och tillväxten. Samtidigt vet vi att paradigmskiften av denna magnitud skapar enorma
möjligheter och värde för de som tar initiativ och
risk. De länder och bolag som tar stafettpinnen och
utvecklar och äger infrastrukturen, energin och
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produkterna som kommer att driva den hållbara
ekonomin blir per definition geopolitiska vinnare.
Och teknologi kommer att spela en avgörande roll i
den gröna omställningen.
Detta bidrag och antologikapitel driver tesen
att klimatutmaningen är vår tids geopolitiska möjlighet och att teknologi är en nödvändig hävstång,
samtidigt som konflikter kommer att försvåras
och uppkomma som konsekvens av en ny fysisk
verklighet. Spoiler alert – först ut kommer den
stora ”disclaimern” om att prioritera det existentiella allvaret, därefter nyanserande tankegångar
om möjligheterna i den gröna omställningen, följt
av reflektioner kring de geopolitiska eventualiteterna, våra utmaningar i att skala upp befintliga
teknologier, militärens roll och slutligen en titt på
möjliga konfliktrisker som konsekvens av klimatets kollaps.

Teknik – ett kraftfullt
verktyg i omställningen
Vi lever i en tid av parallella transformationer – den
digitala och den hållbara. Dessa paradigmskiften
samverkar och växeldrar, och om vi håller tungan
rätt i mun kan teknisk innovation katalysera den
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gröna omställningen och möjliggöra fossilfri tillväxt. Komplexa utmaningar löses sällan med enkla
oneliners och så är det såklart även nu. Teknik i sig
kommer inte att ”rädda” oss.
För det första finns det redan idag en massa
teknik som, om vi hade skalat upp den, skulle ha
positiv påverkan på utsläppsminskningen ganska
omgående. Det vill säga, det finns andra krafter
än själva tekniken som påverkar varför och hur vi
testar och implementerar innovationer. För det
andra bör vi förstå, acceptera och ta ansvar för hur
vi hamnade i denna minst sagt prekära sits. Med
”vi” i detta sammanhang avses fossilenergikonsumerande samhällen och stora utsläppare.
Glöm aldrig – global uppvärmning och biosfärens kollaps har inte drabbat oss, utan vi har orsakat den. Vi är inte hjältar i en kamp mot en lömsk
fiende. Vi har med öppna ögon och fullt medvetna
rusat mot civilisationens undergång genom att
följa våra egna spelregler som ignorerat planetära
begränsningar för att maximera tillväxt, avkastning och konsumtion. Våra val och prioriteringar
har lett till detta och vi måste först prioritera om,
innan vi kan fundera över hur tekniken kan bygga
den fossilfria ekonomin. Vi måste först acceptera
att Moder jord sätter spelreglerna och att resurserna är ändliga.
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Varför måste vi göra den smått plågsamma
övningen att ta ansvar för våra och tidigare generationers val undrar säkert någon i sitt stilla sinne.
Om vi vet att det är fossilfritt som gäller räcker det
väl med att byta ut energislagen?
Den bistra verkligheten är att den gröna omställningen inte är en affärsmöjlighet. Du läste rätt.
Det finns kolossala affärsmöjligheter i den gröna
omställningen samt geopolitiska vinningar i racet
att bygga infrastrukturen till mänsklighetens nästa
kapitel, men den jobbiga sanningen som knappast
får plats i en tweet är att om vi inte gör upp med
vår bortskämda inställning till konsumtion klarar
vi varken att stärka vårt geopolitiska inflytande,
eller överleva som art. Det kommer att vara dyrt
och kladdigt att ställa om. Och som politiker och
näringsliv gör vi oss själva en stor otjänst att basunera ut till väljare, konsumenter och aktieägare att
det är lönsamt att ställa om. Det kan vara lönsamt
att ställa om. Det är till och med ofta lönsamt att
ställa om. Och där det inte är lönsamt att ställa om,
i alla fall om man analyserar strikt på avkastningen
inom traditionella tidshorisonter, måste vi göra
det ändå. Det vill säga, vi har inte lyxen att bara
välja de lukrativa initiativen. Vi måste även göra
finansiellt olönsamma investeringar samt krympa
kostymen i stället för att leva på planetär kredit.
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Så, ögonen på bollen – övergripande målet är
att överleva, i nästa steg kan vi fundera på lönsamheten. Hur gör vi detta? Genom att ändra spelreglerna. Utsläpp kostar, föroreningar kostar, matsvinn kostar, att förstöra insekters habitat kostar,
avfall kostar – och det är inte längre Moder jord
som ska betala. Och i denna nya verklighet där var
och en som konsumerar betalar det riktiga priset
för produktion kommer vi ställa om till andra konsumtionsmönster. Ett rättvist pris på koldioxid är
ett viktigt steg att ta så fort som möjligt.3
De stora strategerna och visionära tänkarna
spelar schack över generationer, vi ska väl inte vara
sämre. Det finns inget geopolitiskt maktspel att
vinna om vi förlorat biosfären och är förpassade till
en obeboelig planet.
De goda nyheterna är att det finns enormt mycket
spännande och hoppingivande teknologi4 som
kommer att vara, och redan är, kraftfulla verktyg i
omställningen. Några smakprov: AI används idag
både i forskningen och operationellt för att förstå,
analysera och optimera energianvändningen för att
vi ska vara maximalt effektiva med våra resurser. Nya
energilagringsmetoder och batterier är som bekant
på inmarsch där svenska Northvolt visar vägen.
Koldioxidboven stål kommer snart att förpassas till
historieböckerna till förmån för fossilfritt stål från
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svenska pionjärerna Hybrit och H2 Green Steel.
Ambitionsnivån hos entreprenörerna, kapitalet och
svenska staten är inspirerande och kommer att göra
strukturell skillnad. Och, samtidigt skapa en svensk
geopolitisk hävstång – pinnhål upp.
Byggnader står för närmare 40 procent av koldioxidutsläppen globalt5 och där blir nya material,
förmåga att täppa till spill, återbruk av material
samt resurssnål och grön uppvärmning eller nedkylning avgörande. Det som ofta glöms i debatten
är så kallad ”retrofitting” av byggnader – det vill
säga, uppgradering av världens befintliga byggnader till hållbarstandard. Detta är en enorm möjlighet för att i transformationen skapa jobb för miljontals människor. Enligt vissa bedömningar kan
uppemot 25 miljoner jobb6 skapas bara i USA som
del av hållbarhetstransformationen. Förmågan
att klara den gröna omställningen rättvist utan att
sätta vanliga arbetare på pottkanten blir enormt
viktig för att vi ska nå våra mål, för att vi ska leva
upp till vårt moraliska medmänskliga ansvar, och
för att vi ska ha en chans i det geopolitiska racet.
Tillverkningsindustrin har med AI och 3D-printing tagit konstruktion, design, material och transport till nya hållbarare höjder. Tänk dig bara en
värld där vi platsproducerar byggnader i stället för
att använda energikrävande transporter.
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Konsumentföretag som H&M lägger ökande
fokus på precisionsproduktion – det vill säga att
med artificiell intelligens förstå kunder behov och
beteenden, och med anpassad produktion därmed
kraftigt minska resursslöseri.
Jordbruk står för ungefär en fjärdedel av alla
växthusgasutsläpp7 och det har inte undgått någon
att vad du äter, vad du slänger samt hur och var
maten produceras har enorm påverkan på den
globala uppvärmningen. Spännande, storskaliga
satsningar på vertikala odlingar närmare matbordet samt AI och sensorer för att snabbare utveckla
motståndskraftiga grödor och effektivisera vattenoch kemikalieanvändningen är uppmuntrande.
Maersk och Stena är rederier som visar framfötterna när det gäller transportutsläpp, energiförbrukning, ruttoptimering med avancerad
teknik och innovativ inställning till omställningen.
Svenska Einride bygger nästa generations logistik
med självkörande elektriska lastvagnar och ritar
helt om kartan för transport av varor.
Listan på spännande teknologi i omställningens
tjänst kan göras lång. De vanliga förbehållen mot
teknikens risker – övervakningssamhället, att algoritmerna cementerar ojämlikhet och att AI tar över
och blir mördarrobotar – försvinner inte bara för
att man har ett hållbarhetsperspektiv.

Innovation vs
implementation
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Tekniska lösningar är som sagt avgörande för att
klara omställningsmålen och anpassningsutmaningarna, och i förlängningen säkra den svenska
konkurrenskraften. Mängden initiativ och forskning världen över är imponerande och nästkommande två decennier kommer ge upphov till makalösa bolag och värden. Som nämndes inledningsvis
finns det redan i dag mycket teknologi som snabbt
skulle kunna dra ner på utsläppen, men som av
olika anledningar inte skalas upp. Det finns inga
enkla svar, men det finns tydliga trender att ha koll
på. För det första kostar det att skala upp innovationer, och i en transformation där forskning pågår
till höger och vänster vet vi att det som har utvecklats i dag kommer det snart att finnas billigare och
effektivare versioner av. Alltså är det ibland rent
affärsmässigt smartare att vänta och följa teknikutvecklingen innan vi sätter i gång att investera och
implementera. Men som sagts med all önskvärd
tydlighet – detta ska inte bara analyseras utifrån
vanliga finansiella mål, utan för att uppnå Parisavtalet i tid (nettonoll utsläpp till 2050) kommer det
att krävas investeringar i suboptimal teknologi.
Det är bara att tugga i sig och tidigt förklara varför
för väljare och aktieägare.
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Det andra stora hindret i att snabbt skala upp
teknik för den gröna omställningen är att det
många gånger sker i samarbete mellan privata och
statliga aktörer och då måste vi förhålla oss till
Lagen om offentlig upphandling (LOU). Aningen
förenklat, men likväl: LOU är konstruerad för en
annan era för att lösa andra utmaningar. Ett av
LOU:s syften är att inte slösa med skattemedel
genom att investera i beprövad och robust teknik.
Det var klokt förr, men nu är allt teknik och den
utvecklas fort. Målsättningen att hushålla med
skattemedel genom att ta minimerad risk innebär
samtidigt att vi som land avsäger oss möjligheten
att vara med och utveckla teknik. Om vi enbart vill
upphandla det som är beprövat förlitar vi oss på
vad privata aktörer har byggt och implementerar
det tre, fem, sju år efter marknaden. Ytterligare
en upphandlingsutmaning är att mycket ny innovation per definition saknar konkurrenter. Man
blir nog inte någon geopolitisk vinnare utan att
ta lite teknologisk risk och det innebär att vi även
behöver ta upphandlingsrisk med skattemedel
och bli bekväma med att vara medbeställare av
fossilfria och hållbara produkter och infrastruktur.
Innovationsupphandling8 som process bör då bli
standard.

Geopolitik – a race to the top
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Den digitala revolutionen har ändrat de geopolitiska spelreglerna. Spelplanen har skickligt
förflyttats från det traditionellt militära till det
civila av sofistikerade geostrateger. Att med digital infrastruktur kunna förstå, manipulera och
styra befolkningar är en geopolitisk makthävstång
som effektivt påverkar utan vapen eller blodsspill.
Egentligen har USA sedan kalla kriget inleddes
haft den tekniska ledartröjan, vilket lett till allt
från utforskandet av rymden, till Internet, till din
och min iPhone. Ingen studsar till när man sedan
nämner att Kina har tagit enorma kliv i sin uttalade
ambition att ta över stafettpinnen – miljarder har
plöjts ner i AI (både forskning och tillämpningsområden), energi, robotik och korresponderande
infrastruktur. Kinas massiva investeringar i neobanker och betalningssystem, elektrifiering och
autonomt körande, hållbarhet, 5G-infrastruktur
samt deras tydliga strategi att länka nationella
investeringar med strategiska långsiktiga mål
och tätt samarbete med kommersiellt kapital har
under radarn flyttat den geopolitiska spelplanen.
Chapeau.
Det kan fortfarande vara svårt att ta in att våra
vardagliga shoppingbeteenden och interaktion
med gulliga kattbilder på Facebook har geopo-
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litiska konsekvenser, även om de flesta följde
Cambridge Analytica-skandalen och vet att
data, beteendeinsyn och nudging i fel händer har
demokratiska, politiska och säkerhetsrelaterade
konsekvenser. Den traditionella, anglosaxiska
geopolitiska analysen skiljer på investeringar i det
militära och i det civila. Det som sker på Twitter,
Facebook eller e-handeln har inte ansetts som
del av försvarsarbetet att förstå eller följa. Kinas
mer sofistikerade syn på makt, marknad och geopolitik och deras massiva ambition gör att de idag
dominerar den del av spelplan som ”vi” nonchalant
förbisett som ”civil” och oviktig. De har stärkt sin
maktposition utan att ens andas om krig, säkerhet
eller cyberhot.
Som om det inte vore nog med den digitala
omställningen har vi en grön omställning att geopolitiskt förhålla oss till. Vi har alltså insett och
bestämt att vi ska skifta till en fossilfri värld och
byta ut den existerande infrastrukturen för att bli
nettoneutrala till 2050 (för Sveriges del till 2045).
De bolag och de länder som bygger och tillhandahåller de nya produkterna och tjänsterna och som
står för den infrastruktur som blir stommen i den
nya ekonomin skapar inte bara stora värden utan
även geopolitiska fördelar. Kort sagt: att skriva
nästa kapitel i historien ger makt och inflytande.
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För dem av oss som har klimatångest och som
upprörs över hur långsam den gröna omställningen
är blir den geopolitiska dimensionen en möjlighet
att motivera fler. Vi måste visserligen anpassa konsumtion och livsstil till de ändliga resurserna, men
vi kan även överleva som civilisation och ta kliv i en
ny världsordning.
I skrivande stund rasar ett krig i Ukraina och
de kortsiktiga och långsiktiga konsekvenserna är
än så länge dolda. Den ryska invasionen har dock
omkullkastat den säkerhetsordning som rått sedan
kalla kriget. Och den klassiska geopolitiska maktfrågan om energi har fått nya dimensioner. Strateger, politiker och väljare i öst och väst har troligtvis
kommit till liknande slutsatser om riskerna i att
vara i beroendeställning vad gäller energi.
Hur ska man se denna och andra geopolitiska
händelser utifrån hållbarhetsomställningen? Man
kan som brittiska oppositionsledaren Starmer
påpeka det smått bisarra och strategiskt kortsiktiga i att gå ifrån en diktator till en annan för sin
energiförsörjning.9 Man kan tänka sig att stigande
oljepriser och energikrisen används som ursäkt för
att pumpa mer olja och gas, och man behöver inte
vara alltför konspiratoriskt lagd för att se att det
finns flera drivande krafter för det scenariot. Men
som Churchill klokt sa: “Never let a good crisis go
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to waste”. För de som spelar the ”long game” kan
detta vara ett ypperligt tillfälle att äska budget för
att snabba på skiftet till fossilfritt. Såklart är det
existentiellt det enda försvarbara, men det är även
strategiskt klokt att använda allmänhetens medvetenhet och oro för energipriser och beroenden
till att skala upp nya teknologier som på ett decennium kan ge Sverige och EU energiautonomi.
Alla skiften bär med sig risker och möjligheter,
och till syvende och sist blir de som lyckas beskriva
visionen om framtiden på det mest trovärdiga och
spännande sättet de som får leda de historiska
övergångarna. Den geopolitiska kapprustningen
att äga det fossilfria kapitlet i mänsklighetens historia har alla element av äventyr: överlevnad, makt
och inflytande, pengar, entreprenörskap och en
kamp mot klockan. Mycket talar dock för att den
”kladdiga” sidan av omställningen (läs: all dyr och
obekväm förändring) kommer skapa politisk tveksamhet. Kanske även i Sverige och Norden som har
allt att vinna på att ligga i framkant, men framför
allt i USA som paralyseras av politisk polarisering,
avsaknaden av federal lagstiftning i frågan och en
utbredd social orättvisa. ”The oldest trick in the
book” är att skapa den gemensamma yttre fienden. Klimathotet självt har inte de senaste fyrtio
åren lyckats skapa tillräckligt med svallvågor och
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entusiasm. Men eventuellt kan ett geopolitiskt hot
väcka den amerikanska tävlingsinstinkten? Tänk
om Kina investerar i nya energislag, elektrifierar
sin infrastruktur, hittar lösningen till cement utan
koldioxidavtryck, bygger en fossilfri flygindustri…
och är först ut på den globala marknaden med sina
lösningar? Sorry, men det blir game over för den
amerikanska hegemonin. Eller så blir detta energioch teknikskifte en otippad möjlighet att återta
ledartröjan?

Militären och det nya hotet
– who ya gonna call?
Ett 50-tal personer från Försvarsmakten kunde
med hjälp av ett Jas Gripen-plan bidra till brandsläckning i Dalarna sommaren 2018.10 När de apokalyptiska bränderna härjade i Kalifornien samma
sommar kallades den amerikanska militären in.11
När två månaders regn öste ner i Kanada på två
dagar hösten 2021 och en historisk översvämning
ödelade stora områden, bidrog den kanadensiska
militären till att rädda djur och familjer.12 Föga
överraskande kan listan på militära insatser vid
klimatdrabbningar runt om i världen göras betydligt längre. Analys av framtidens väder, konse-
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kvenserna av avskogning och biosfärens kollaps
kan fylla ytterligare spaltmeter, och vi kan oroligt
konstatera att vi tyvärr vet att vi har mer att vänta
även om vi lyckas begränsa uppvärmningen till 1,5
grader. Här kommer i stället en fundering om militärens roll i en ny fysisk verklighet.
Försvarsmakten beskriver sin överordnade
uppgift med orden ”Vi försvarar Sverige, landets
intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi
själva väljer.”13 Historiskt har fienden främst varit
främmande makt, men nu utökas hotbilden till
att även innefatta klimatets motreaktion på den
industrialiserade världens utsläpp och leverne. De
fysiska manifestationerna av klimatkrisen kommer fortsätta och behovet av specialinsatser och
humanitärt stöd kommer bara att öka allt eftersom
jordens temperatur stiger från dagens 1,2 grader
till 1,5 grader, även om riskerna är betydande att vi
landar på mer.
Är det rimligt att anta att vår militär kan stå
beredd med humanitära insatser vid bränder,
vattenbrist, gränsanstormningar och översvämningar? Vad kostar det? Vad innebär det för militärens förmåga att försvara oss mot traditionella
fiender när dessutom de redan existerande politiska spänningarna har förstärkts av klimatets
påverkan på vattentillförsel, torka, svält och
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massmigrationer? Och om inte militären tar på sig
rollen, hur förbereder vi oss på de förändringar och
den förödelse som kommer medan vi både ställer
om till fossilfritt och anpassar oss till en ny fysisk
terräng?
Försvarsmakter runt om i världen, inklusive den
svenska, har börjat tänka i dessa termer och breddat beredskapsanalysen till att innefatta klimatrelaterat samhällsstöd. För de klimatoroliga finns
det tröst i att förstå hur till exempel Pentagon analyserar klimatets påverkan på global säkerhet och
stabilitet.14 Den amerikanska militära säkerhetsstrategin är nämligen betydligt nyktrare än många
länders enbart finansiella gröna-halleluja-tillväxt-take på vad vi har att vänta de närmaste 20–40
åren. Som nämndes inledningsvis finns det enorma
finansiella möjligheter i denna omställning, men
även anpassningskostnader och kapitalförstörelse.
Det är klokt att delar av samhället kan planera
mot längre horisonter och är mindre upptagna
av politikens mandatperioder eller finansiella
avkastningskrav. Omställningen till ett nytt och
bitvis skrämmande klimat blir dyrt. Att vänta ännu
längre har vi däremot inte råd med. En slutsats av
den rapport som FN:s klimatpanel IPCC släppte de
sista dagarna i februari 2022, som det av naturliga
skäl fanns begränsat medieintresse för den veckan,

Aurore Belfrage • Hållbarhetsomställningen är vår tids geopolitiska möjlighet – eller civilisationens kollaps

175

var att våra samhällen är farligt underinvesterade i
denna nya form av beredskap.
Förenklat, och om man bortser från försvarsindustriernas egna omställning till nettonoll utsläpp,
så kan ett inte otänkbart eskaleringsscenario
triggas av en extremväderhändelse eller naturkatastrof, följt av en militär humanitärinsats, energiprisstegring, avbrutna leverantörskedjor, störd
råvaru- eller komponenttillförsel, politisk oro, en
eller flera ”failed states”, massflykt och slutligen
väpnad konflikt mellan länder eller grupper. För att
ytterligare försvåra ett komplext händelseförlopp
bör vi förbereda oss på att detta spelar ut till exempel i och kring Himalayas smältande glaciärer och
kärnvapenutrustade omnejd. Och dessutom kan vi
tänka oss att detta sker på många platser i världen
samtidigt. Vad blir effekterna av dessa aggregerade
risker för Sverige? Och har vi ett ansvar att bidra
finansiellt och militärt?
Det pågår en debatt om huruvida försvarsindustrin är ESG-kompatibel. Låt oss lämna den
därhän, även om jag nog ställer mig till skaran som
tycker att ESG-märkningen bara ska tilldelas de
bolag som ligger i framkant och har adresserat sina
främsta risker inom E (environmental), S (social)
och G (governance). Men det finns en större och
intressantare långsiktig poäng. Försvarsindustrin
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och Försvarsmakten behövs och kommer att behövas än mer framgent men kanske inte på det sättet
som vi är vana vid. Sverige och många andra länder
kommer behöva kalla in militära resurser vid bränder och översvämningar, för att säkra gränser och
vid vattenbristkonflikter. Om media, finansiella
institutioner, politiker och gemene man idag inte
värderar denna militärens roll är detta ett ypperligt
tillfälle att visa vad man går för, att visa för allmänheten hur försvaret har en enormt viktig roll att
spela när vi nu rör oss mot en osäker framtid i och
med den globala uppvärmningen. Dags för försvaret att omdefiniera framtidens hot och öka trovärdigheten som en nyckelinstitution i samhället.
Likaledes dags för resten av oss att inse att vi kommer behöva hjälp och den måste vi investera i nu.

”Tipping points” och försvar
av kolsänkor
Tyvärr finns det ytterligare dimensioner på
omställningens inverkan på det geopolitiska maktspelet: kolsänkor och så kallade ”tipping points”.
Låt mig förklara.
Kolsänkor är de platser på jorden som lagrar
stora mängder koldioxid och är avgörande för det
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globala ekosystemet – exempelvis kallas Amazonas skogar ofta för ”jordens lungor” och under
den ryska tundran finns massiva mängder av den
särskilt potenta växthusgasen metan inkapslat.
När kolsänkor påverkas så att de i stället för att
lagra koldioxid släpper ut det i atmosfären, stiger
temperaturen och vi kan inte enkelt backa bandet.
Låt oss ställa frågan på sin spets: är Brasiliens president Bolsonaro fri att agera hur han vill med de
brasilianska regnskogarna utifrån ett traditionellt
nationalstatsperspektiv? Eller är han egentligen
bara förmyndaren av en tillgång som vi alla är beroende av? Och finns det ett läge där länder motiveras att militärt ingripa för att rädda regnskogen och
vår planetära överlevnad? Just saying.
Tipping points är förenklat de biologiska trösklar
som oåterkalleligt ändrar vår fysiska värld och som
kan göra jorden självuppvärmande om de passeras.
För oss i Sverige kan det väl vara värt att fundera på
vad som händer om Golfströmmen upphör – och
om det kan ske över en natt? Ta fram kartan och dra
ett finger från Sverige längs longituden mot Kanada.
Utan Golfströmmen skulle Sverige vara subarktiskt.
Det kan då vara värt att vi funderar igenom vad som
skulle kunna hända med matproduktion, energitillförsel och infrastruktur. Samt militärens roll och
betydelse.

Quantum Computing
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Det är tjänstefel att inte nämna “Quantum Computing” (kvantberäkning) när man diskuterar teknik,
makt och framtiden. Utan att trassla in mig i hur
de besynnerliga kvantpartiklarna fungerar så kan
man väl förenklat säga att vi håller på att utveckla
en teknologi som på några sekunder kan lösa matematik som dagens superdatorer inte grejar.15 Om
en vanlig dator ska läsa ett bibliotek gör den det
linjärt, det vill säga en bok i taget, och ju snabbare
desto bättre dator. Tjusningen med en kvantdator
är att den läser alla böcker samtidigt.
Det man ska vara medveten om är att det pågår
en kapprustning mellan ett tjugotal länder och en
handfull företag att bygga den första riktiga universalkvantdatorn. Det finns redan flera fungerande
miniversioner, bland annat hos Nasa och Google
(D-WaveX2), som redan opererar 3600 gånger fortare än världens snabbaste dator.16
För Sverige och EU:s del har kvanttekniken inte
oansenliga strategiska och geopolitiska konsekvenser eftersom de som först förstår hur de ska
kontrollera de känsliga kvantpartiklarna kan låsa
upp all världens krypteringar. Den digitala världens säkerhetslösningar, vårt banksystem, våra
infrastrukturskydd, vår el- och vattenförsörjning
kan hackas på några sekunder. Forskarnas kvalifi-
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cerade gissning är att vi är 5–10 år från en operationell kvantdator.17 Det går fort.
Myntets andra sida är såklart att vi behöver
all hjälp vi kan få för att lösa våra hållbarhetsmål.
Kvantdatorer kan ge tydligare prediktioner, bättre
scenarioanalyser, snabbare energilagringsresultat,
och så vidare. För att sluta där jag började kan vi
konstatera att teknik är en viktig hävstång, med
positiva och negativa konsekvenser, men kommer
inte i sig själv att rädda oss.

Now what?
Frågan om klimatet och risken för biosfärens kollaps går inte att ”lösa”. För det första är vi redan i
krisen och värre kommer det att bli eftersom vår
målbild är att planetens temperatur ska få stiga
ytterligare med 1,5 grader. För det andra är det både
lagligt, finansiellt lukrativt och inte sällan statligt
subventionerat att fortsätta att leta efter nya oljeoch gasfyndigheter. För det tredje är det ytterligare
ett symptom på mänsklighetens arrogans att tro
att vi kan lösa och reversera komplexa ekosystem
som vi sedan industrialiseringens början nonchalant har överanvänt och förorenat. Som sagt – vi
har inte drabbats av klimatförändringarna. Det vi
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däremot håller på med är att anpassa oss till en ny
fysisk verklighet, byta ut hela vårt energisystem
och infrastruktur och att till 2050 vara nettoneutrala. Vi bygger en fossilfri era för mänskligheten i
en kamp mot klockan… och mot politisk tröghet…
och mot starka kommersiella krafter.
Nu gäller det att hålla flera tankar i huvudet
samtidigt. Under nästa halvsekel kommer enorma
värden och nya bolag att skapas. Nya energikällor,
fossilfri infrastruktur och digitalisering kommer
att kunna förflytta den geopolitiska maktbalansen. Det finns strategiska vinster i att äga och leda
paradigmskiftet. Att sporra och kapitalisera på den
positiva och spännande pionjärandan i omställningen är klokt och nödvändigt. Det är viktigt och
ofrånkomligt att skapa hopp och möjligheter, att
väcka geopolitisk tävlingsinstinkt, att tillse en
rättvis och därmed stabil omställning och att kittla
människans inneboende skaparkraft. Om vi accepterar och respekterar våra planetära begränsningar
kommer teknik spela en avgörande roll i omställningen och som techinvesterare ser jag med tillförsikt på framtiden.
Samtidigt är detta inte hela sanningen – och här
blir den militära säkerhetsanalysen ofrånkomlig.
Parallellt med den så kallade ”gröna tillväxtens”
möjligheter tillkommer kostnader – bara 2017
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kostade väderrelaterade katastrofer 283 miljarder
euro.18 Den fysiska kartan ritas om, politiska och
sociala konflikter förvärras i och med klimatets
förändringar. Torka, bränder, översvämningar och
vattenbrist kommer att vara utlösande faktorer för
humanitära kriser, kaos och väpnad konflikt runt
om i världen. Fysiska tipping points som att Arktis,
Antarktis, Himalaya smälter, att tundran släpper ut
sin metangas eller att Golfströmmen viker skulle
helt rita om vår samhälleliga struktur och tvinga
fram en ny geopolitisk verklighet. Det är heller inte
otänkbart att något land eller allians tvingas inleda
en väpnad insats för att försvara någon av planetens kolsänkor innan det är för sent. Militären och
försvarsindustrin i många länder kallas i ökande
grad in för att stötta i de akuta väderrelaterade händelser som nu sker, genom att bidra vid röjningar,
förflytta människor, släcka bränder, beskydda
utsatta grupper, och så vidare. Försvarsindustrin
må ännu inte ha uppnått grönt ljus i ESG, på grund
av potentiella utmaningar inom E, S och G, men
står inför en möjlighet utan motstycke – att försvara oss mot yttre hot. Militärens säkerhetstänk
utan avkastningskrav och deras förmåga att skydda
samhället har aldrig varit viktigare.
Antingen är hållbarhetsomställningen vår tids
geopolitiska möjlighet, eller så är den civilisatio-
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nens kollaps. Dags att kavla upp ärmarna och bygga
mänsklighetens fossilfria kapitel och samtidigt
nyktert ta oss an de kostnader, komplexiteter och
oundvikliga katastrofer och konflikter som vårt
konsumtionsparadigm lett till. Det är lockande att
tweeta onyanserade oneliners (gäller för pessimistiska aktivister lika väl som för guld-och-grönaskogar-peppiga politiker) men vi får leva med en
oviss utgång, med vinnare och förlorare, teknisk
innovation och humanitära katastrofer.
Som poeten Rumi sa: “The wound is the place
where the Light enters you.”
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Glad vår – hur
teknikutveckling
räddar planeten och
störtar diktaturer
Jonas Grafström

I slutet av 2011 påbörjade jag min doktorsavhandling som fokuserade på teknikförändring i den
europeiska miljöenergisektorn. Då var vind- och
solkraften föga lönsamma men hade potential
– decenniet dessförinnan hade både vind- och solkraft fallit med över tio procent i pris per år.1 Om
priset minskar tio procent varje år under tio år blir
kostnadsminskningen massiv. Prisminskningen
fortsatte och nu är solkraft lönsamt till och med
i det mörka vinterlandet Sverige. Miljöteknologi
kommer att vara silverkulan för att lösa klimatkrisen samt har en potential att ge Sverige tillväxt och
möjlighet att slippa skicka åtskilliga miljarder per år
för att finansiera diktaturer.

Jonas Grafström • Glad vår – hur teknikutveckling räddar planeten och störtar diktaturer

185

Sverige är bra på innovation och teknikutveckling, vilket är värdefullt då en stor del av omställningen till en koldioxidfri ekonomi handlar om nya
teknologier som tar bort eller effektiviserar ekonomisk aktivitet.2 En god uppfinning kan skala bort
en eller två procent av mänsklighetens utsläpp. Det
kan till exempel handla om att göra LED-lampor
energieffektivare eller att tillverka stål utan kol,
som bland annat SSAB planerar att göra i norra
Sverige i och med Hybrit-projektet. Med varje nytt
framsteg som görs inom miljövänlig teknik finns
möjlighet till försäljning och teknikspridning på en
global marknad. Om Hybrit-projektet faller väl ut
kan teknologin antingen säljas till resten av världen
eller göras tillgänglig för alla om företagen som står
bakom vill det. Effekten skulle vara att järn- och
stålindustrin som globalt står för uppemot elva
procent av koldioxidutsläppen skulle ha en metod
att gå ner till noll utsläpp.3
Varje procent som kostnaden går ner skapar
”spill-over”-effekter.4 Även om teknologi sällan är
fritt tillgänglig initialt blir den ofta det med tiden,
vilket skapar enorm rikedom. När det blir billigare
att bygga kapacitet för förnybar energi kan utbudet
av el öka vilket tränger undan användningen av de
dyrare fossila energislagen. När elen blir billigare
blir det relativt sett billigare att köra elbilar, vilket
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ökar dess efterfrågan. Varje procent en solpanel
minskar i kostnad, tack vare olika forskningsprojekt, ökar antalet personer som har råd med dem.
Det behövs ingen större förståelse för hur en
teknisk pryl fungerar för att få stor användning av
den. Vi sitter i dag i belysta rum med el från bland
annat vindkraftsteknologi som utvecklades utomlands under årtionden. Många av de som först tog
fram teknologierna är döda i dag men deras kunskap består och utvecklas.
En omställning av de ekonomiska strukturerna
kommer att vara kostsam, speciellt för dem som
är tungt investerade i det gamla, men det finns
ändå god möjlighet för Sverige att komma ut som
ekonomisk vinnare i den gröna omställningen. Det
är bättre för en privatperson att inte betala långt
över tusenlappen för full tank när de kan få betalt
för att ta emot ström i sin elbil när elpriset är som
lägst. Precis som att priserna går upp när efterfrågan är hög går priset ner när efterfrågan är lägre än
utbudet, vilket gör att priset kan bli noll eller till
och med negativt om utbudet vida överstiger efterfrågan vilket kan hända under exempelvis blåsiga
nätter. I dag händer det väldigt sällan men om den
förnybara energin fortsätter att byggas ut kommer
timmarna med negativa priser troligen bli fler.
Det går givetvis att vara kritisk mot att Sverige
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ska satsa på att bli vinnare på ett klimatnödläge,
men i ett läge där utsläppen ökar globalt är det
viktigaste att få ner dem.5 Det finns stora pengar
att tjäna på den framtida utvecklingen förutsatt
att produkterna och teknologierna för att minska
och städa upp utsläpp är bra och gynnar alla. Varje
teknikgenombrott som minskar efterfrågan på
koldioxidrelaterade produkter är ett stort steg för
att minska de värsta diktaturernas inflytande och
makt.
Jag är inte en merkantilist som vill importera så
lite som möjligt, men att köpa petroleumprodukter från diktaturer för att täcka vårt energibehov
när Sverige ofta har Europas billigaste energi i form
av el är ett tveksamt importval. Alternativet är att
skapa ett transportsystem fritt från petroleumprodukter och då nästan hälften av bilarna som säljs är
antingen el eller hybridbilar är vi på god väg.

Sluta köpa olja från diktaturer
Ryssland, Venezuela och Saudiarabien – länder
med en hel del trevliga människor i men regeringsmässigt, ur ett liberalt demokratiperspektiv,
är några av planetens ”shithole countries” för att
använda Donald Trumps vokabulär. Ländernas
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statsbudget finansieras i stort genom försäljning
av olja och gas. ”En armé marscherar på sin mage”
brukar tillskrivas Napoleon. Att soldater behöver
mat och dryck för att fungera i fält är uppenbart.
Att vi svenskar medfinansierar den ryska armén är
mindre uppenbart men likväl sant. Det är kanske
grovt att säga att ”envar som tankar sin bil stödjer
Moskva” för att parafrasera en gamla svensk valaffisch, men en svensk bil som tankas med bensin ger
ryska soldatlöner.
En vinst med att överge bensinbilen till förmån
för andra teknologier, förutom att stoppa den globala uppvärmningen, är just de ekonomiska effekterna länder som Ryssland skulle få känna, även om
vår import de senaste åren från just Ryssland varit
ganska liten.6 Sveriges energiförsörjning är för tillfället i låg grad direkt beroende av ryska leveranser
av gas och olja. År 2021 utgjorde rysk råoljeimport
omkring åtta procent av den totala svenska råoljeimporten.7 Skulle oljan inte säljas någon annanstans? Självklart, men lönsamheten skadas på två
sätt. Dels går transportkostnaden upp, möjligen
marginellt men det är pengar de inte får. Dels ger
varje efterfrågeminskning pressade priser.

Fungerar det kinesiska sättet?
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Är då Kina ett föredöme på miljöområdet som
kommer att lösa klimatproblemen? Svaret är mest
troligt nej. Det kinesiska sättet att tackla miljöproblem har haft den auktoritära peka-med-hela-handen-mentaliteten. Jag har tidigare studerat Kinas
vindkraft som byggts ut kraftigt och fann att den
största vindkraften i världen inte producerade speciellt mycket värde.8
Studien av Kinas vindkraftsindustri kom sig av
att en kollega från Kina ville samförfatta en artikel
om hur den kinesiska vindkraften hade vuxit till
världens största. I sig en intressant fråga, men efter
att ha samlat in initiala data och jämfört med andra
länder var det tydligt att mycket var byggt men att
lite el producerades. Trots att Kina hade en nästan
dubbelt så stor installerad vindkraftskapacitet som
USA år 2015 levererade den mindre elektricitet.9
Det samförfattade projektet lades på is då det var
mer intressant att studera hur så mycket vindkraft
kunde byggas men fungera så dåligt. En början på
svaret fanns i ett Sovjetiskt satirmagasin från 1952.
I en serieteckning i den sovjetiska satiriska tidskriften Krokodil förlöjligades Sovjets ekonomi av
de egna. En arbetare och en byråkrat avbildades
ståendes under en 2000 kilos spik som hänger i en
transportlina. Arbetaren frågar vem som behöver
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en så stor spik och byråkraten svarar: Månadens
planmål uppfyllt.10
Den auktoritära statens uppmålade bild av
verkligheten stämmer sällan, varken i dag eller
förr i tiden. I en artikel i Foreign Affairs från 1953
med rubriken “The Soviet Economy Outpaces the
West” förutspår Peter Wiles, baserat på Sovjetunionens officiella statistik, att Sovjet skulle växa om
västvärlden. Det Peter Wiles och många forskare
vid den tiden inte såg var sprickor i det sovjetiska
ekonomiska systemet.11 Sovjetunionen är borta,
den något yngre 70-åriga Folkrepubliken Kina är
fortfarande – i blandad utsträckning – en planekonomi som vissa tror kommer att växa förbi väst.
Sprickor kan dock ses i den kinesiska ekonomin.
Den kinesiska vindkraftsindustrin fram till åtminstone år 2016 bör läggas till listan av sådana sprickor
(när jag gjorde studien fanns det inte publicerade
artiklar med relevant data om åren därefter). Kinesiska forskare som publicerade om kinesisk vindkraft uttryckte att Kinas vindkraft var ”fantastisk,
men…”.
Problemen i den kinesiska vindkraften finns i
politiska beslut. Kraftföretagen i Kina ålades att
ha (eller köpa) en viss produktionskapacitet för
förnybara energikällor, enligt lagen om förnybar
energi från 2006.12 En annan policy var försök
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att stödja byggandet genom en prisgaranti på 15
procent över byggkostnaden, vilket stimulerade
utvecklare att bygga annars olönsamma anläggningar.13 Politiken skapade således incitament för
installerad kapacitet, inte faktiskt utnyttjande av
vindresurser.14
Utländska företag lämnade den kinesiska vindkraftsmarknaden på grund av kvantitetskonkurrens kombinerat med regleringar som föreskrev
att 50 procent av komponenterna skulle vara lokalt
producerade (senare 70 procent).
Uppemot 30 procent av kraftverken var inte
anslutna till elnätet vissa år och stod långt från
områden där elbehovet fanns. År 2007 var den
genomsnittliga driftstiden för kinesiska vindkraftverk 1787 timmar, vilket var betydligt lägre än
Storbritannien (2628 timmar), Australien (2500
timmar) och USA (2300 timmar) det året. I Kina
var vissa turbiner som var konstruerade för 2000
timmars årlig drift endast i drift 300 timmar.15 I
genomsnitt var de kinesiska kraftverken avställda
upp till 15 procent av tiden medan de till exempel i
Tyskland var avställda knappt 0,5 procent av tiden
år 2007.16
Kinesiska uppfinnare hade få internationella,
men många inhemska, vindkraftspatent. Från år
2000 ökade antalet beviljade inhemska patent
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kraftigt, vilket berodde på statliga program som
syftade till att öka antalet patent.17 Beviljade patent
var ett utvärderingskriterium för många forskare,
administratörer och guvernörer. Befordringar
till högre poster såsom professor eller guvernör
berodde på måluppfyllelse och om ett kriterium
är antalet patent så kommer patent skapas men
kvalitén vara skiftande.18 Kinesiska vindturbintillverkare fick få internationella patent och mängden
lyckade patentansökningar med ursprung i Kina
till Europeiska patentverket (EPO) var obetydliga.
De två stora kinesiska företagen som försökte få
patent - Envision och XEMC - lämnade in 38 respektive 19 EPO-ansökningar. De två företagen fick
två respektive sex patent.
Den som ser Kina som ett föredöme när det gäller endera miljön eller klimatet och drömmer om
att världen ska ta deras storskaliga lösningar kommer en dag vakna upp och se att propagandan inte
levde upp till verkligheten, som i så många andra
auktoritära samhällen.

Ekonomisk utveckling
och förbättrad miljö kan
gå hand i hand
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Så här långt har vi sett att det finns vinster med
att bryta beroendet av petroleumprodukter från
skurkstater samt att den auktoritära, planerade
ekonomin inte alltid levererar, något den ryska
armén visat i Ukraina den senaste tiden där den
planerade tredagarssegern inte uppnåddes och
mycket av den dyra och omfattande materielen
inte fungerade. Eller för den delen den kinesiska
ekonomin som producerar mycket, vilket ger höga
BNP-siffror men vid närmare granskning visar sig
vara luft, såsom de 65 miljoner tomma lägenheterna som byggts men förmodligen aldrig kommer
få hyresgäster.19 Frågan är dock vad den fria världens ekonomier kan göra. Mycket är svaret, men vi
är smärtsamt ovetande om att utvecklingen går åt
rätt håll (om än inte tillräckligt snabbt).
På nyårsafton 2021 publicerade Svante Axelsson
och Johan Rockström en undersökning som visade
att åtta av tio svenskar inte visste att de svenska
koldioxidutsläppen minskade.20 För mig var det
inte förvånande då jag och kollegan Christian
Sandström skrivit boken Mer för mindre?: Tillväxt
och hållbarhet i Sverige om hur mycket bättre miljön
hade blivit i Sverige inom ett sextiotal områden,
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varav koldioxid var ett. När våra resultat presenterades uppstod den skepsis som Axelsson och Rockström presenterade. Det är onödigt att tvinga folk
att vara upplysta om läget i världen men ibland kan
det vara bra då okunskap kan skapa en stor portion
ångest.
Mellan 1990 och 2020 fördubblades nästan den
svenska ekonomin och befolkningen växte med
1,6 miljoner – samtidigt som koldioxidutsläppen
i Sverige minskade med 27 procent.21 På samma
gång har många västländer, inklusive flera stora
utsläppsproducenter, och vissa utvecklingsländer,
sett sina utsläpp kulminera och minska. Utsläppen
av växthusgaser i EU minskade med 31 procent
mellan 1990 och 2020.22 Att högre välstånd per
automatik kräver mer energi, material och avfall, är
en föreställning som ibland tas för given, men som
inte är sann.
Tillväxt betyder inte bara ökad kvantitet utan
även ökad kvalitet. Ta exempelvis LED-lampan,
som sänker energiförbrukningen med uppemot
80 procent och håller 15 gånger längre jämfört med
90-talets glödlampor.23 En löneökning leder inte
till att vi köper en extra mobiltelefon utan möjligen en bättre, men där förbättringen inte innebär
tyngre hårdvara utan snarare bättre mjukvara. När
mjukvaran som är värd tusentals kronor väl är fär-
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dig kan den multipliceras i alla enheter utan just
något ökat resursutnyttjande eller kostnad. Det går
med andra ord att konsumera för tusentals miljarder mer utan att miljön försämras, men det spelar
roll hur något konsumeras och på vilket sätt saker
tillverkas.
Omställningen går fort, om än inte tillräckligt
fort för att nå klimatmålen givet samma utvecklingstakt i framtiden. År 2021 togs två gigawatt
(GW) vindkraft i drift i Sverige vilket motsvarar
1,5 procent av den totala elanvändningen.24 Under
de kommande åren planeras utbyggnaden för 80
miljarder i enbart vindkraft.25 Även svensk solkraft
växer snabbt.
Ett elsystem baserat på förnybar energi med
varierande leverans är inte perfekt då effekt- och
energibrist kan uppkomma mer frekvent i ett förnybart system, i perioder då efterfrågan är hög och
produktion av vind- och solkraft är låg. Marknadskrafterna pekar dock nu med en enorm skylt på att
det finns pengar att tjäna i att lösa energiproblemet. Ett sätt att lösa problemet är olika former av
batterier genom att elen kan lagras när produktionen är högre än efterfrågan och sedan matas ut på
nätet igen när produktionen är låg. Batterierna har
haft en liknande procentuell kostnadsminskning
som sol- och vindkraft det senaste decenniet. När
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nu alla stora bilföretag tävlar om att göra de bästa
elektriska bilarna plöjs hundratals miljarder ner i
batteriforskning.
Den förnybara kapaciteten ökade globalt år
2020 mest av all ny produktionskapacitet då mer
än 80 procent av all ny elkapacitet som tillkom var
förnybar, varav sol och vind stod för 91 procent.
Förnybara energikällor stod för 30 procent av den
globala elproduktionen år 2021, den största andelen sedan början av den industriella revolutionen
och en ökning från knappt 27 procent år 2019.26
Globalt konstruerades mer än 260 GW förnybar
energikapacitet 2020, vilket översteg expansionen
2019 med nära 50 procent. Förnybart utgör bara en
liten del av den globala energiproduktionen, men
det håller på att förändras nu när förnybart är billigare än kol.27
Teknikförbättring av förnybar energi knäcker
ryggen på koldioxidalternativet. I nuläget har 76
procent av alla kolkraftverk som planerats sedan
2015 avbrutits.28 Sedan juli 2021 står Kina och fem
ytterligare länder (Indien, Vietnam, Indonesien,
Turkiet och Bangladesh) för över 82 procent av
världens återstående planerade kolkraftverk.
Trenden bort från kol återspeglas i både andelen
pensionerade befintliga kolkraftverk i OECD
och EU samt kollapsen av global nyproduktion.
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Den befintliga koldrivna energiproduktionen blir
allt mindre konkurrenskraftig. Både i USA och i
Europa ökar listan på kolkraftverk som ska stängas
redan nu eller får ett framtida nedläggningsdatum
tidigarelagt.29
Det pratas mycket om att Sverige kommer
behöva nästan dubbelt så mycket el inom tjugo
år.30 Om dessa siffor stämmer vet jag inte då det är
svårt att göra prognoser, speciellt om framtiden.
Men med den eventuella fördubblingen i åtanke,
hur mycket har elförbrukningen ökat de senaste
trettio åren beaktat att ekonomin växt nästan 90
procent? Svaret på den frågan är att elförbrukningen i Sverige inte har ökat något alls utan i
stället minskat med totalt 6,5 procent.31 De senaste
trettio åren säger givetvis inget om framtiden
men om någon hade gjort en prognos för trettio år
sedan hade nog de också antagit att mer el skulle
användas. Ekonomin är dock inte statisk, den sista
energieffektiviseringen är förmodligen inte gjord
och i slutändan bestämmer priset efterfrågan på
el som på så många andra varor. Höga priser leder
till effektiviseringar och förbättringar samt att
incitament för producenter att öka utbudet. För
att ta ett förbättringsexempel, för 50 år sedan hade
inte en lägenhet på Strandvägen kunnat betala för
det lagringsutrymme som i dag delas ut gratis som

USB-minnen på företagsevent. Lagringsutrymmet
i USB-minnet skulle för den delen inte heller rymts
i lägenheten.
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Framtiden –
Koldioxidinfångning
Vad är nästa steg? Med tanke på hur utsläppen av
koldioxid utvecklas är det troligt att de närmsta
decenniernas största industriella projekt kommer
vara att städa upp alla utsläpp som mänskligheten
har orsakat. Klimatklockan tickar. För att undvika de värsta effekterna av klimatkrisen måste vi
hålla ökningen av den globala genomsnittstemperaturen under 1,5 grader Celsius, jämfört med
förindustriella nivåer. Åtgärderna måste komma
snabbt för att kunna minska de mänskligt orsakade
växthusutsläppen med nästan hälften till 2030 och
nå nettonollutsläpp i mitten av seklet. I nuläget rör
vi oss mot att missa målen, särskilt om vi enbart
förlitar oss på att undvika utsläpp. FN:s myndighet
för vetenskap om global uppvärmning, IPCC, säger
att deras scenarion för att möta tröskeln 1,5 grader
till viss del bygger på teknik som faktiskt tar ut koldioxid ur atmosfären.
Det går att jämföra koldioxidinfångning och
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koldioxidbudgeten med skräp som läggs på en
deponi. Världen behöver sluta lägga till mer
sopor (koldioxid) till soptippen genom att snabbt
utveckla klimatlösningar som energieffektivitet,
förnybar energi och möjligen förändrade konsumtionsmönster. Även efter den tidpunkt som inget
mer skräp läggs till kommer det fortfarande finnas
befintliga sopor (eller utsläpp) som behöver åtgärdas om deponin inte ska vara en evig olägenhet.
Koldioxidinfångning är ett sätt att ta itu med alla
sopor på soptippen, inklusive arvet av utsläpp som
kommer att fortsätta att finnas i atmosfären och
orsaka klimateffekter även efter att världen slutat
lägga till nya klimatföroreningar.
Mänskligheten orsakar nästan 45 gigaton
utsläpp av växthusgaser (koldioxid-ekvivalent)
till atmosfären varje år. Det är utsläpp som stannar kvar i århundraden.32 Ett gigaton är 1 000 000
000 ton, vilket motsvarar ungefär 200 miljoner
elefanter eller 5,5 miljoner blåvalar eller 20 000
RMS Titanic-fartyg. Världen kommer sannolikt att
behöva ta bort minst 10 gigaton koldioxid varje år
till 2050 för att uppnå nettonollutsläpp – även med
massiva investeringar i förnybar energi och andra
metoder för att minska utsläppen.33 Det motsvarar
ungefär en femtedel av de totala globala utsläppen
av växthusgaser under pre-pandemiåret 2019.
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När en syrgastank exploderade på Apollo 13
under resan mot månen var de tre astronauterna
tvungna att avbryta månfärden. De stängde av
kommandomodulen och flyttade in i månmodulen
för hemresan. Månmodulen var dock bara designad för att hysa två personer, vilket gjorde att den
snabbt fylldes med farliga nivåer av koldioxid.
I alla rymdfarkosters design – åtminstone de
som transporterar människor – är kontroll över
atmosfären en viktig del. På Apollo 13 hade både
kommandomodulen och månlandningsmodulen
ett filter fyllt med litiumhydroxid. Litiumhydroxiden absorberar koldioxid när luft passerar igenom
det. Trots att luftrenarna i de båda modulerna
gjorde samma sak var de designade helt olika, en
rund och en fyrkantig.
För att överleva var astronauterna tvungna att
komma på ett sätt att fästa en fyrkantig koldioxidrenare på månmodulens filtreringssystem vars
öppning var cirkelformad. NASAs personal hemma
på jorden designade en adapter utifrån de väldigt
begränsade föremålen som fanns ombord, bland
annat slangar från rymddräkter, tubstrumpor och
tejp.
Berättelsen om Apollo 13 kan tjäna som ett
exempel på vad som går att åstadkomma – den
gången med extremt begränsade resurser; i dag har
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vi enormt mycket bättre förutsättningar. Negativ
utsläppsteknologi kan verka futuristisk, men det
skulle man också tyckt om alla de framsteg som har
gjorts sedan 90-talet. Negativa utsläppstekniker är
för närvarande under utveckling eller i tidig småskalig implementering.34
Koldioxidinfångning är en teknik som hindrar
koldioxid från att lämna punktkällor, som exempelvis skorstenar i fabriker, till atmosfären, men
även för att ta bort koldioxid direkt från luften.
Punktinfångning innebär att fånga upp koldioxid
som produceras av industrianläggningar såsom
stålverk och oljeraffinaderier. Vid punktinfångning är koncentrationen av koldioxid väldigt hög
och kommer från exempelvis en skorsten, vilket
kan göra processen effektiv jämfört med att fånga
koldioxid direkt från luften där koncentrationen är
låg. Majoriteten av teknikerna använder flytande
lösningsmedel som drar till sig koldioxid som en
magnet drar järnspån.35 Den infångade koldioxiden
komprimeras sedan för transport och injiceras
sedan djupt under jorden – minst 800 meter under
ytan – där koldioxiden är instängd och permanent
lagrad i ett poröst berg.
Tekniken finns för att fånga koldioxid från
atmosfären men skalan måste växa tusentals gånger.36 Det som ska byggas är på samma nivå som bil
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och lastbilsindustrin. På samma sätt som Northvolt bygger batterifabriker med tusentals anställda
i Skellefteå och Borlänge kommer det troligt innan
2030-talets slut finnas ett företag i Sverige som
bygger utrustning för infångning av koldioxid i
industriell skala.37 Dessa företag har potential
att bli större än Volvo lastvagnar och Scania tillsammans. I dagsläget finns företag i Sverige med
punktinfångning till sina fabriker men inget, mig
veterligen, inom direktinfångning från luften.
På Island öppnade världens största anläggning
för “direkt luftavskiljning” i september 2021.38 Med
hjälp av stora fläktar sugs luft genom filter som
fångar upp koldioxid. Anläggningen utanför Reykjavik kostade 15 miljoner dollar och kommer att
fånga upp cirka 4000 ton koldioxid per år och permanent lagra den djupt under jorden i basaltbergsformationer. Anläggningen består av åtta moduler
lika stora som fraktcontainrar som innehåller
fläktar, filter och annan utrustning. Orca, som
anläggningen kallas, är den 19:e anläggningen för
direkt luftavskiljning i världen, enligt International
Energy Agency; de övriga 18 är småskaliga anläggningar som är verksamma i Europa, USA och Kanada.39
Koldioxidinfångning är dock ett komplement
och inget substitut. Att förlita sig på negativa
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utsläppsteknologier för att avlägsna koldioxid
från atmosfären är riskabelt eftersom det finns
osäkerheter kring kostnader, volympotential och
biverkningar. Det finns en omfattande litteratur
med ett brett intervall av olika uppskattningar av
kostnader och avskiljningspotential. Dessutom
är de potentiella biverkningarna av negativa
utsläppsteknologier ännu inte klarlagda. Att förlita
sig på teknologier som kan vara överskattade kan
försena begränsningsåtgärder, vilket resulterar i
höga nivåer av koldioxidutsläpp som kan leda till
en temperaturhöjning över två grader. Fler forsknings- och demonstrationsprojekt behövs för att
ta itu med att utröna den tekniska kapaciteten och
potentiella biverkningar av negativa utsläppsteknologier.
Hittills har koldioxidinfångning inte uppfyllt de
tidigare höga förväntningarna på tillgänglighet och
har inte heller utvecklats kommersiellt. Trots teknisk framgång för några mindre projekt har storskaliga projekt ännu inte visat sig vara enhälligt
effektiva. Oavsett de blandade framgångarna är de
flesta experter överens om att koldioxidinfångning
är en oundviklig och nödvändig “broteknologi” för
att möta våra klimatmål, samtidigt som fortsatta
kraftiga minskningar av utsläpp på andra sätt kommer att vara avgörande för att nå målen.

Jonas Grafström • Glad vår – hur teknikutveckling räddar planeten och störtar diktaturer

204

Det är svårt att lita på att vare sig Kina eller
Ryssland kommer att arbeta hårt för att få ner koldioxidutsläppen. De kan göra storartade gester och
planer men samtidigt kommer de, likt Kina hittills
har gjort, bygga ut sin egen samt finansiera utbyggnaden av kolkraft i världen. Det kommer heller inte
vara lätt för många länder som i nuläget håller på
att bli rika att snabbt frångå sina existerande energiproduktionssätt. Det är därför viktigt att möjligheten att utföra storskalig koldioxidinfångning tas
fram.

Slutsats
Ekonomin, klimatet och säkerheten är tätt sammanflätade. Energisektorn, transporter och industrin upptar en betydande del av Sveriges BNP
och sysselsätter hundratusentals människor. Alla
dessa sektorer och fler sektorer därtill kommer
inom de närmsta tio åren ställas om både i Sverige
och globalt. Ställs inte industrin och ekonomin om
är en jobbkollaps att förvänta. Är omställningstakten däremot snabbare än andras finns stora fördelar att hämta.
Krig och konflikter både nära och perifert kan
snabbt driva upp oljepriserna, vilket drabbar Sve-

Jonas Grafström • Glad vår – hur teknikutveckling räddar planeten och störtar diktaturer

205

rige även om en stor del importeras från närområdet. I skrivande stund har den ryska invasionen
av Ukraina lett till stigande drivmedelspriser i
världen och regeringen har föreslagit både satsningar på försvaret och kompensation för drivmedelspriserna. Tre miljarder ska försvaret40 få och
bilägarna fjorton miljarder, dock är inget färdigt i
skrivande stund men den relativa prioriteringen är
intressant.41 Klimatmässigt hade fjorton miljarder
kunnat användas på ett bättre sätt.
På längre sikt utgör klimatförändringar en källa
till instabilitet runt om i världen, vilket påverkar
svensk ekonomi och säkerhet. Varje år kommer
inte med nödvändighet vara varmare men i genomsnitt kommer det vara fallet och variation i temperaturen kommer att svänga häftigare. Variation
skapar osäkerhet och kan slå ut matproduktion i
delar av världen med kraftiga prisökningar som
följd. När matpriserna stiger destabiliseras länder
där en stor del av inkomsten går till mat.42
Alla länders användande av olja är ett långsiktigt säkerhetshot mot Sverige då pengarna i stort
går till länder som inte delar våra intressen. Vi
svenskar kommer nu få betala avsevärt mer till försvaret för att freda oss mot ett land som rustat upp
med pengar vi och andra europeiska länder skickat
till. Det skulle gynna den svenska plånboken och
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säkerheten om användandet av olja minimerades –
dessutom skulle det vara bra för klimatet.
Ekonomisk tillväxt och energiefterfrågan har
länge hängt ihop. När världens ekonomier växte
ökade efterfrågan på energi, vilket varit fallet
sedan den industriella revolutionens början, om
inte långt innan. Men det förflutna är inte alltid en
evig prolog. I Sverige och många andra länder har
energiåtgången stått stilla länge.43 Med ytterligare
teknikutveckling kan antingen energiefterfrågan
vända nedåt eller komma utan koldioxidkostnad.
För att få ner utsläppen måste vi låta de ekonomiska incitamenten verka. Incitament är det som
driver mänskligt beteende på gott och ont. Att förstå incitament är nyckeln till att förstå människor
och omvänt, att inte inse vikten av incitament
leder ofta till att vi gör stora misstag.
När tekniken förändras och tidigare trygga
jobb hotas kommer vissa att sätta ner klackarna
i backen så att gruset sprutar. Jag menar att vi,
för att omvandlingen ska bli långsiktigt smidig,
behöver se positivt på de förändringar som sker
nu – vara tillåtande, bejaka och inte hålla tillbaka.
Det gäller för individen men också för samhället i
stort. Vi kan mycket väl vara precis i början av en ny
teknisk revolution, en som inte går att stoppa, och
skulle vi bromsa kan Sverige snabbt hamna efter
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andra länder.
Sveriges klimatmål är ännu inte uppnådda och
det finns mycket som behöver göras i de delar av
världen där utsläppen fortfarande stiger – men
det finns också många anledningar att känna
hopp. Sverige har haft en växande ekonomi med
minskade utsläpp. Det kan även andra länder göra
genom att anamma teknikutveckling och framsteg
som skett här, för det går att ställa om snabbt.
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densamma
210

Mattias Svensson

Den som ombeds att peka ut vilka länder som utgör
de stora säkerhetshoten för närvarande skulle
antagligen nämna Ryssland och Kina, sannolikt
kompletterat av oljerika stater i Mellanöstern.
Ryssland och Kina har på senare år blivit tilltagande
auktoritära; förtryckande, våldsamma och hänsynslösa mot sin egen befolkning. De har samtidigt
militariserats alltmer, med stigande utgifter till
vapenanskaffning, vapenutveckling och manskap
under 2010-talet, sannolikt mer än de officiella
siffrorna visar. Hot och kränkningar av grannstater har ökat i omfattning, liksom anspråk på andra
länders områden till lands och till sjöss. Även Mellanöstern har auktoritära stater som militariserats,
som Iran, men hoten mot omvärlden kommer där
också från instabila stater med inbördeskrig och
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terrororganisationer.
Faktum är att samma länder skulle dyka upp
om någon ombeds peka ut de stora klimathoten.
Ryssland är storexportör av fossila bränslen och
en av världens stora utsläppare med omkring 5
procent av de globala utsläppen.1 Klimatarbetet är
eftersatt och landet var sent med att ratificera Parisavtalet. Kina pratar förvisso högt och gärna om
klimatet, men utsläppen fortsätter att öka år för år
och tunga investeringar styrs till nya kolkraftverk
och utbyggd kapacitet. Kina är sedan 2014 världens
i särklass största utsläppare; 27 procent av alla
utsläpp kom därifrån 2019 och andelen fortsätter
att öka med de stigande utsläppen.2 Kina och Ryssland är folkrika länder, men har höga utsläpp också
per person, om än långt ifrån allra högst. Sådana listor brukar i stället toppas av oljestater, som alltså
även de är både säkerhetshot och klimatproblem.3
De stora säkerhetshoten och de stora klimathoten är alltså i påfallande hög grad desamma.
Vad hittar man om man vänder på perspektiven?
Ett kuriöst exempel är Costa Rica, som sedan 1948
saknar militär och är en mycket fredlig granne.
Landet var också det första i tropikerna att stoppa
och vända avskogningen, får 99 procent av sin
energi från förnybara källor och har satt höga mål
för elektrifiering av offentliga transporter och att
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bli koldioxidneutrala.4 Fredligt och klimatambitiöst, således. Men kanske också ett för litet och
udda exempel.
Går vi till tankesmedjan The Institute for
Economics and Peace konstaterar de i sitt årliga
index över fredligaste länder och regioner att
Europa 2021 är den lugnaste regionen, med åtta
av de tio mest fredliga länderna och 15 av topp 20
(däribland Sverige på plats 15).5 Det är inte ett
perfekt mått på säkerhetshot. Det kan illustreras
av att Ukraina hamnar långt ner i rankningen på
grund av Rysslands krigföring i landet, som före
den fullskaliga invasionen i februari 2022 involverade illa dold hybridkrigföring i Donbassregionen
i östra Ukraina. Men Ukraina är förstås inte och
har inte varit något hot mot Ryssland eller något
annat grannland, indexet mäter i någon mån alltså
mer hur oroligt det är i ett land än vilket hot landet
utgör mot sina grannar. Dessutom läggs stor vikt
vid inre säkerhet som låg mordfrekvens och få protester. Desto intressantare är att Ryssland hamnar
i botten, på plats 154 av 163 länder, och Kina på plats
100, eftersom det avslöjar myten att auktoritärt
styre innebär inrikes stabilitet och trygghet. Hursomhelst, trots skattningsproblemen skulle nog de
flesta ändå hålla med om att Europa är en relativt
fredlig region. Många tidigare fiender lever numera
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som goda grannar och tanken på att de skulle
gå i krig med varandra är åtminstone i dagsläget
absurd. Norden, liksom 1900-talets ärkefiender
Frankrike och Tyskland, är illustrativa.
Klimatet då? Europa hör som rika och sedan
länge industrialiserade länder till de högsta utsläpparna både totalt och per capita. Men utsläppen
minskar sedan decennier tillbaka, och de politiska
initiativen för att fortsätta att minska klimatskadliga utsläpp, och förmågan att åtgärda andra och
tidigare stora miljöproblem som utsläpp av freoner, tungmetaller och svavel, har varit som störst
här. Går man till en grov skattning av detta klimatoch miljöarbete, universitetet Yales Environmental Performance Index, hittar man precis som i
fredsindexet en solid europeisk dominans. Europeiska länder tar faktiskt de 11 första platserna sett
till totalt miljöskydd 2020 (Sverige på 8:e plats)
och 16 av de översta 20 (Ryssland finns på plats 58
och Kina på plats 120). Den europeiska dominansen är ännu större sett till klimatåtgärder.
Så för att sammanfatta denna grova skattning:
De största säkerhetshoten tycks vara dåliga för klimatet, och de fredligaste länderna är bra för klimatet, eller åtminstone bra för en seriös ambition att
minska miljö- och klimatskadliga utsläpp. Hänger

det ihop skulle det alltså gå att gynna både säkerhet
och klimat på samma gång.
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Helt enkel är inte en sådan kombination. På
många sätt kan klimathänsyn äventyra vår försvarsförmåga och vice versa. Klimatomställning
och försvar konkurrerar exempelvis om offentliga
resurser i statens budget. Vindkraftsutbyggnad
till havs för att öka tillgången till förnybar el
begränsar marinens och flygvapnets rörelsefrihet,
och anläggningarna kan störa signalspaning och
försvåra övervakning av luft och hav (även om det
kan finnas tekniska vägar runt en del problem).6
Försvarets tunga maskineri och materialåtgång,
inklusive flygvapen, ger förstås upphov till rejäl
miljöpåverkan och klimatskadliga utsläpp. Målkonflikterna är alltså många, även om de i stor
utsträckning är hanterbara och möjliga att förena.
Sett till vilken typ av samhällen som är vår bästa
chans till såväl fredlig samexistens som minskade
utsläpp av växthusgaser och förmåga att hantera
klimatförändringar är det däremot uppenbart att
lösningen på de båda problemen är likartad. Både
säkerhet och klimatomställning byggs nämligen
bäst av rika, fria demokratier med stora inslag av
marknadsekonomi och handelsutbyte.
Få samband är så solida inom ämnet internationella relationer som det att två demokratier
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inte går i krig med varandra. Det är detta samband
som vi numera vant oss att ta mer eller mindre för
givet i stora delar av Europa. Att samarbetet och
handelsutbytet mellan demokratier i den Europeiska unionen gjort nära partners av de tidigare
dödsfienderna Tyskland och Frankrike och efter
Berlinmurens och kommunismens fall kunnat
integrera tidigare kommunistländer i Öst- och
Centraleuropa, som åren dessförinnan var på varsin sida under kalla kriget, har tjatats sönder, men
är likafullt ett anmärkningsvärt brott med Europas
krigshärjade historia. Få tänker heller numera på
att Sverige och Danmark varit arvfiender i ständigt krig under stora delar av vår historia, och att
Sverige varit en allt annat än fredlig granne på den
tiden vi styrdes av kungliga envåldshärskare.
Samvariationen mellan demokratiska fri- och
rättigheter och konflikter är tydlig. Demokratin
fick ett tydligt uppsving i världen från slutet av
1980-talet. Inte bara i många tidigare kommunistländer, även den Sydafrikanska apartheidregimen och Pinochetdiktaturen i Chile föll. Perioden 1992 till 2005 såg antalet väpnade konflikter
minska med 40 procent, efter att dessförinnan
ha ökat under nästa fyra decennier.7 Därefter har
världen blivit allt mindre fri och demokratisk för
varje år sedan 2005, enligt tankesmedjan Freedom
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House.8 The Institute for Economics and Peace
har noterat en nedgång i fredlighet i världen sedan
2008.9 Vad som händer med demokratin tycks
ha en tydlig inverkan på stabilitet, trygghet och
utsatthet för våld i världen.10
Även om det inte är lika entydigt som demokratin finns fler faktorer som tenderar att göra länder
trygga och fredliga. The Institute for Economics
and Peace nämner att fredliga länder präglas av
högre inkomster, starkare valuta och en högre
nivå av utländska investeringar, liksom av större
personligt upplevd lycka. Eftersom våld i alla dess
former har påtagliga ekonomiska kostnader är
frågan om det är ekonomin som gör länder fredliga eller om det är freden som gör det möjligt för
ekonomin att utvecklas. Ett antal forskare har på
2000-talet funnit att ”kapitalistiska” institutioner
som industrialisering, avancerad produktion som
handlar mindre om utvinning av resurser (som
leder till intresse att kontrollera sådana landområden), specialisering och arbetsdelning i moderna
marknadsekonomier och den pluralism som följer
därur, samt handelsutbyten som skapar ömsesidiga beroenden, har höjt de potentiella ekonomiska förlusterna för krigföring och därmed haft
en avskräckande effekt. Några menar rentav att det
är denna utveckling som lett till både demokratise-
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ring och fred, och därför skulle förklara sambandet
dem emellan11, men de demokratiska institutionerna tycks ha eget förklaringsvärde.12 Oavsett de
exakta kausalsambanden tycks ömsesidig säkerhet
öka med demokrati, ekonomisk utveckling och
kapitalism med arbetsdelning, handel och avancerad produktion. Ju fler sådana grannar i ens närhet,
desto tryggare är man som land, vilket man också
kan påverka genom öppenhet för handel och ömsesidiga beroenden. Så har vi exempelvis fått tre
fria, rika och fredliga grannländer på andra sidan
Östersjön sedan Sovjetunionens sammanbrott, då
Estland, Lettland och Litauen blev självständiga
stater.

Ekonomisk utveckling kan på liknande sätt ofta
hamna i målkonflikter med olika miljövärden.
Industrialismen innebar vid sitt genombrott
”mörka, sataniska fabriker” som poeten William
Blake uttryckte det, som spydde ut föroreningar
genom skorstenar och avlopp. Städer blev bullriga och nedsmutsade, livet dog i floder som rann
genom städerna när människor fick avlopp och billiga textilier. Allt annat lika innebär ökad produktion också mer av utsläpp och föroreningar.
Men allt är sig inte likt, vilket stadsmiljön i
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Sverige och andra rika länder vittnar om. Luften
är renare, bullret mindre och inte sällan går stadsnära sjöar och hav numera att bada i. Anledningen
till att kungafamiljen lämnade Kungliga slottet i
Stockholm för Drottningholm på 1980-talet var
oro för dåtidens luftföroreningar. De har sedan
dess minskat, till glädje för alla barn som bor kvar
i stan. Sedan 1990 har 24 av 26 farliga utsläpp som
Sverige för statistik över minskat, i några fall till
mindre än hälften av tidigare nivåer. Årliga svenska
koldioxidutsläpp är mindre än hälften av vad de var
1970, och har minskat med 27 procent mellan 1990
och 2008.13 Det gäller inte bara Sverige. Floden
Themsen, som har utlopp i världsstaden London,
förklarades biologiskt död 1957, men har sedan
några år tillbaka sitt rikaste djurliv på 150 år.14
Visst har rika länder som Sverige flyttat industrierna en bit bort från städerna och på så vis sluppit en del av deras utsläpp lokalt, men industrierna
har också minskat sina föroreningar. Rönnskärsverken i Skelleftehamn som anrikar metall släppte
som mest ut 180 000 ton svavel 1933 från sin då
relativt nystartade fabrik. Produktionen har ökat
sedan dess, men utsläppen har radikalt minskat,
till omkring 3000-4000 ton på 2000-talet. Utsläppen av tungmetaller som bly, koppar och zink har
i sin tur reducerats från hundratals ton årligen på
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1970-talet till enstaka ton per år genom smartare
produktionsprocesser och bättre rening.15
Miljön har alltså blivit bättre och klimatskadliga
utsläpp minskat dramatiskt, samtidigt som det
ekonomiska välståndet vuxit. Detta är en generell
erfarenhet i industrialiserade och rik a länder: när
välståndet nått en viss nivå börjar människor helt
enkelt bry sig mer om sådant som ren stadsluft och
minskade utsläpp. Marknadsekonomin hjälper
också till. Konkurrens och vinstmotiv får företag
att ständigt öka möjligheterna att få ut mer för
mindre, vilket minskar utsläpp och resursslöseri.
Visst leder denna effektivitet till ökad produktion, vilket beroende på vad som produceras ökar
utsläppen. Men denna så kallade rekyleffekt ligger
bara på omkring 20-45 procent, vilket innebär att
55-80 procent av ekonomins effektiviseringar leder
till minskade utsläpp.16
Samma sak konstateras i Yales Environmental
Protection Index (EPI). I 2020 års rapport konstaterar de att ”goda policyresultat hänger samman med välstånd (BNP per capita)” eftersom
”ekonomisk rikedom gör det möjligt för länder
att investera i politik och åtgärdsprogram som
leder till önskvärda resultat.”17 I samma rapport
konstateras att även ett större inslag av ekonomisk
frihet, alltså skydd av äganderätt, öppenhet för
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handel, fri konkurrens, lagstyre, låga skatter och
begränsade statsingrepp, mätt enligt Världsbankens eller tankesmedjan Heritages index, också
är relaterat till bättre miljöresultat. Det är dock
sammanlänkat med att ekonomisk frihet tenderar
att göra länder rika, vilket som vi sett gör dem mer
benägna att ta sig an miljöproblem och skadliga
utsläpp. Ekonomiskt välstånd och kapitalismens
olika institutioner tycks alltså vara bra inte bara för
fred, utan också för att kunna minska klimatskadliga utsläpp.18 (Vi ska till detta lägga att ekonomiskt
välstånd också skyddar och räddar liv vid naturkatastrofer, så det gör oss bättre rustade också att
hantera konsekvenserna av den uppvärmning som
trots världens ansträngningar kommer att ske.)

Handel skulle kunna vara ett mörkt moln på klimathimlen. Allt annat lika innebär den längre transporter, och dessutom skulle det kunna vara så att
vi inte så mycket gjort oss kvitt och minskat utsläppen i smutsigare slags produktion som låtit den
flytta utomlands. Våra dominerande handelspartners är dock andra rika länder vars produktion
gjort samma resa mot minskade utsläpp. Av Sveriges tio största importländer ligger bara Kina (på
plats 5 2021) utanför Europa. Det mesta av inter-

Mattias Svensson • Vägen till fred och bättre klimat är densamma

221

nationella transporter sker dessutom med fartyg,
vilket trots dieseldriften ger relativt låga utsläpp.
Enligt de skattningar som gjorts av utsläppen som
svenskars konsumtion av importvaror ger upphov
till så har utsläppen minskat sedan 2008, trots att
konsumtionen ökat.19 Ser vi ännu längre tillbaka så
har oljeimporten halverats sedan 1983.20 Inte heller
för handeln finns alltså någon utveckling mot växande utsläpp.
Handel har också en mängd fördelar. Livsmedelshandel leder exempelvis till mindre belastning
på lokalt begränsad tillgång till sötvatten, och när
livsmedelsproduktion sker på mer marknadsmässiga villkor och utan subventioner tillverkas mer på
de mest produktiva jordarna i världen, som kräver
mindre gödning och bekämpningsmedel. Ett land
som är öppet för handel genom låga eller inga tullar
och få handelshinder utsätter också sina inhemska
sektorer för hårdare konkurrens, vilket driver dem
att bättre ta tillvara på sina resurser och därmed
ofta minska utsläpp och resursåtgång.
Handeln är dessutom omistlig för att en snabb
klimatomställning ska kunna komma till stånd.
Ingen klimatförbättrande teknik kan ge den
omställning som krävs om den inte sprids snabbt
till den övriga världen. Inga investeringar i storskaligt klimatförbättrande teknik går att räkna hem
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ekonomiskt utan att kunna sälja produkterna på
en världsmarknad och inte bara i det egna landet.
Detta gäller särskilt i mindre länder som Sverige.
Satsningar på att ställa om ståltillverkning och tillverka batterier till eldrivna bilar och lastbilar sker
här för att hitta kunder i Europa, USA och övriga
världen. Det är genom sådan affärsutveckling ett
litet land som Sverige kan få en global inverkan på
klimatet.
Även öppenhet för handel är alltså något som
på det hela taget är välgörande för både fred och
klimat.

Tittar vi åter på Kina och Ryssland, så kan de illustrera fler kontraster.
Rysslands ekonomi har länge varit fossil i både
bildlig och bokstavlig bemärkelse. Beroendet av
exportintäkter från olja och gas har snarare ökat på
senare år, eftersom landet under Putin misslyckats
med att diversifiera sin ekonomi och öka komplexiteten i vad de tillverkar.21 Trots en välutbildad
befolkning och några initialt lovande reformer som
exempelvis gav låga och förutsägbara inkomstskatter och fortsatt balanserade statsbudgetar,
underpresterar den ryska ekonomin. Anledningen
till detta kan spåras till landets låga ekonomiska
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frihet, grasserande korruption och kleptokratiska
elit, där det är vänner och allierade till Putin som
tillåts tjäna grova pengar i de ofta statskontrollerade olje- och gasbolagen. Lika stagnerade är försöken att minska koldioxidutsläppen. De har legat
varaktigt på en hög nivå både per capita och totalt
under 2000-talet.22
Kina har gjort en remarkabel resa sedan bönder efter katastrofala år under Mao Zedong börjat
bruka jord individuellt och handla med varandra,
vilket under 1980-talet accepterades i allt högre
utsträckning av kommunistpartiet och lade basen
för marknadsekonomiska reformer. Tillväxten
har varit hög och omkring 850 miljoner människor
beräknas ha lyfts ur extrem fattigdom. Sedan
finanskrisen 2008 och särskilt under Xi Jinpings
styre har dock utvecklingen vänt. Statsstyrda företag har åter fått mer av landets krediter, och blivit
tilltagande partilojala. Även kontrollen över privata företag har ökat markant.23
Kina har således betydande planekonomiska
inslag kvar. Planekonomi tenderar att göra för
gröna drömmar vad de tidigare gjort för röda, vilket demonstreras i ekonomen Jonas Grafströms
rapport ”Public policy failures related to China’s
wind power development”.24 Kina fördubblade
2006–2010 sin kapacitetsutbyggnad fem år i rad,
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och såg till att vindkraftssatsningen skapade
inhemska jobb. I början av femårsplanen importerades 70 procent av vindkraftsutrustningen, men
redan 2013 var den inhemska produktionen hela 94
procent. Problemet var bara att de kinesiska makthavarna fick precis vad planen föreskrev: utbyggd
vindkraft, inte genererad elektricitet. Vindkraftverken byggdes av ineffektiva statliga företag med
en teknik som inte utvecklades och med bristande
kvalitet. En hel del av vindkraftverken är direkt
skadliga för elnätet, och omkring 30 procent har
inte ens kopplats upp. Många står oanvända. Kina
byggde en dubbelt så stor kapacitet som USA, men
i praktiken genererar de amerikanska vindkraftverken ungefär lika mycket el. Den förmenta miljösatsningen blev ett gigantiskt resursslöseri, som
det lätt blir när en utveckling forceras, särskilt i ett
auktoritärt system.
En annan aspekt av Kinas vindkraftstillverkning
är att den sker enligt merkantilistiska principer.
Merkantilismen är en ekonomisk filosofi som
söker maximera export och minimera import,
vilket sker genom att landets medborgare får subventionera exportföretag och betala högre för eller
berövas importprodukter som egentligen är bättre
eller billigare än de inhemska. Detta är en ekonomisk förlust, men anses ofta öka nationell prestige
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och är därför en förvånansvärt ihållande föreställning hos politiska makthavare. Kinas tillverkning
av vindkraft och solpaneler har inte bara skett
enligt egna planer, utan också för export. Denna
export har i merkantilistisk anda subventionerats
av bland annat låga energikostnader – från kol, den
smutsigaste fossila energikällan.25 Merkantilismen
har alltså i detta fall varit dålig både för ekonomi
och klimat.26 Och som Karl Hallding på Vinnova
(tidigare Stockholm Environment Institute) påpekat i SR:s Kinapodden skulle marknadsekonomi
”ta bort ett antal tiotals procent av Kinas utsläpp”27
eftersom den nuvarande inriktningen på tung
industriproduktion är hårt gynnad av staten och
långtifrån alltid lönsam på marknadsmässiga villkor.
En tredje aspekt som urskiljer Kina och Ryssland är opålitligheten, sannolikt både medveten
och omedveten. Så har exempelvis båda staterna
gravt underrapporterat sina växthusgasutsläpp.
Ryssland införde 2018 ett nytt sätt att räkna metanläckage från olje- och gasproduktion. Företagen
fick själva rapportera in utsläppen, samtidigt som
böter infördes för metanutsläpp. De rapporterade
utsläppen sjönk med 90 procent.28 I länder med
utbredd korruption är det som exemplet visar svårt
att införa avgifter för utsläpp, och statistik över
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utsläpp blir också av detta skäl opålitlig. En utvärdering av när EU under Kyotoprotokollet i början
av 2000-talet försökte åstadkomma minskade
utsläpp i Ryssland genom att betala för olika åtgärder, visade att det var låg sannolikhet att 44 procent av de studerade projekten faktiskt hade minskat utsläppen och tveksam sannolikhet för att de
övriga 38 procenten av de projekt som utvärderats
hade minskat utsläppen (18 procent utvärderades
inte). Som jämförelse var det hög sannolikhet för
utsläppsminskningar för 70 procent av projekten
i Polen och 97 procent i Tyskland (30 respektive 3
procent av projekten utvärderades inte).29
All slags statistik från Kina är notoriskt missvisande och skönmålande. Stundtals för att det legat
i regimens intresse, men ofta för att det är sådana
siffror som rapporteras uppåt i hierarkin av rädda
undersåtar som riskerar repressalier om uppsatta
mål inte nås. Exempelvis kunde New York Times
några veckor före klimattoppmötet COP21 i Paris
2015 avslöja att Kina släppt ut upp till 17 procent
mer koldioxid än de tidigare rapporterat.30 Nu tillkom en miljard ton koldioxid per år, motsvarande
hela Tysklands årliga utsläpp. Det var inga gamla
försyndelser. Tvärtom var skillnaden mellan verkliga och rapporterade utsläpp som störst de närmaste åren före avslöjandet. Kina hade då arbetat
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enligt strikta femårsplaner för att minska utsläppen som andel av produktionen. Dagens än mer
auktoritära Kina lär ha ännu svårare att få tillgång
till korrekta fakta.
Planekonomins, merkantilismens och den auktoritära och korrupta samhällsmodellens tillkortakommanden bidrar till utsläpp och miljöförstöring i Kina och Ryssland och omöjliggör samtidigt
transparens och granskning. Dessa negativa drivkrafter kan förvisso på sitt sätt göra länderna svagare och därmed till mindre av säkerhetspolitiska
hot genom att de har mindre ekonomiska resurser
och sämre tillgång till information. Samtidigt kommer båda dessa faktorer och särskilt det senare att
göra ledarna mer lynniga, paranoida och benägna
till våld. Det ökar riskerna både internt och för
andra länder, och är synnerligen farligt när det gäller militariserade kärnvapenmakter.
Ryssland och Kina kan även illustrera viktiga
undantag från det generellt sett goda sambandet
mellan handel och säkerhet. Som vi har sett är
handelsutbyte, särskilt mellan demokratier och för
komplexa produkter, något som tenderar att samvariera med fred mellan länder. Det är inte konstigt
att förstå varför. Handel skapar ömsesidiga vinster: båda tjänar på transaktionen, annars skulle det
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inte ske något utbyte. Omvänt innebär ett krig eller
av andra anledningar avbrutna handelsförbindelser
ömsesidiga förluster. En komplex produktionskedja med tillverkning av specialiserade produkter
i olika länder kan ofta vara mer känslig och alltså
höja alternativkostnaden för avbrutna handelsförbindelser.
Ofta talar detta mot krigshandlingar. Men det
beror förstås inte bara på handelsutbytet och dess
ekonomiska värde för medborgarna, utan på hur
makthavare värderar landets och medborgarnas
välstånd. I auktoritärt styrda länder har handelsutbyte och medborgarnas välstånd en underordnad
betydelse. För en del envåldshärskare är det rentav
bra om befolkningen generellt hålls på en låg
utvecklingsnivå, eftersom läskunnighet, mobilitet,
jämlikhet för kvinnor och ekonomiska resurser
skulle kunna göra dem mindre fogliga. Det senare
gäller särskilt när folket knappt behövs för att
skapa elitens välstånd, vilket är fallet om det finns
naturresurser som olja eller värdefulla tillgångar
som diamanter, som kan säljas till eller kontrakteras bort till utländska aktörer över folkets huvuden. Detta faktum ligger bakom ”resursförbannelsen”, ett ofta konstaterat samband mellan framför
allt tillgång på olja och gas och bristande demokrati
och ekonomisk utveckling. Sådana länder tenderar
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att inte bara bli ett hot mot sin befolkning, utan
också mot sin omgivning.
Här finns ett påtagligt och viktigt undantag från
handelns välstånds- och fredsbringande effekter.
Det tycks inte gälla handel med olja och liknande
resurser från utvinning och gruvdrift. Tvärtom är
de flesta konflikter och hot mot västvärlden under
senare decennier direkt eller indirekt länkade till
länder vi handlar eller har handlat olja ifrån. Det
gäller för Ryssland som just invaderat Ukraina, liksom för det Sovjetunionen som genom oljeexport
kunde driva på kapprustningen under kalla kriget
på 1970-talet. Det gäller också för Libyen som
finansierat terrorister, för Iran som hotar Israel
och sponsrar terrorism, liksom för Saudiarabien
som spridit wahhabism som radikaliserat terrornätverk som utfört blodiga dåd i USA och Europa
under 2000-talet.
Som filosofen Leif Wenar konstaterat i sin bok
Blood oil – tyrants, violence and the rules that run the
world (Oxford University Press) är detta inte konstigt. Västvärldens nuvarande lagar gör makt till
rätt. Vi handlar med den som tagit kontroll över
oljekällorna oavsett hur våldsamt och hänsynslöst
denna kontroll förvärvats och upprätthålls. Det
uppmuntrar de mest hänsynslösa krigsherrar eller
diktatorer att ta kontroll över källorna. Dem beta-
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lar vi sedan hundratals miljarder dollar för oljan,
vilket låter dem anskaffa än mer destruktiva vapen
för att skydda sin resurs, men också uppmuntrar
andra att bli än mer hänsynslösa för att ta ifrån dem
den. Vi hade sett samma anarkistiska logik om vi
tillät gäng ta över bensinmackar med våld och sälja
bensinen, men i våra egna länder har vi lagar mot
häleri, säljandet av stöldgods.
Wenars lösning är att vi i västvärlden bara ska
handla olja och andra naturresurser från länder där
folket har inflytande över hur resurserna används.
Det betyder inte statligt ägande, men folkligt inflytande över under vilka regler man förvärvar rätten
att exploatera och sälja naturresurser och hur
pengarna som betalas för detta används. Det skulle
förvisso kortsiktigt bli en smärtsam omställning för
många västländer, men det kan i fredstid införas
i den takt man önskar. Och om vi ändå tänker fasa
ut fossila bränslen är det ju säkerhetspolitiskt klokt
att börja med att sluta köpa den från de mest brutala aktörerna, och därefter från alla diktaturer. Då
skulle vi också slå ett hårt slag mot diktaturer och
krigsherrar utan att behöva skicka en enda soldat.31
Att inte handla olja och gas från diktaturer
handlar inte ens om ett avsteg från våra grundläggande principer om öppenhet och handel, bara om
att tillämpa de lagar vi själva har mot häleri och
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att respektera de internationella stadgar vi redan
undertecknat om folkens rätt till inflytande över
landets naturresurser.
Ibland kan också andra hänsyn, inte minst
säkerhetspolitiska, behöva tillåtas trumfa det
ömsesidiga handelsutbytet. Också detta gäller ofta
diktaturer och auktoritära stater, eftersom det
är de som brukar utgöra säkerhetspolitiska hot.
Till dem ska vi förstås inte exportera vapen och
avancerad teknik som kan användas till vapen. Det
finns också anledning att överpröva investeringar i
våra länder från statskontrollerade företag när det
gäller känsliga sektorer som kan ge dem tillgång
till information eller möjlighet att utöva hot och
utpressning mot oss. Detta sker nu slutligen för
kinesiska företag, en respons på att den kinesiska
staten blivit tilltagande aggressiv och lagstiftat om
att kinesiska företag är underställda kommunistpartiet. Detta sker trots att också vi förlorar ekonomiskt på åtgärden, när vitala säkerhetspolitiska
intressen står på spel. Likaså bör vi självklart av
respekt för grundläggande mänskliga rättigheter
och för mänsklig värdighet inte importera produkter som tillkommit i tvångsarbetsläger som i kinesiska Xinjiang.
Framför allt Kina gör denna avvägning aktuell,
och antalet fall där handel bör överprövas kommer
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att öka om landet fortsätter sin nuvarande auktoritära inriktning. Denna utveckling kommer också att
göra det tilltagande svårt för västerländska företag
att verka i och sälja till Kina, men det är i mindre
behov av reglering utan är en affärsrisk som företagen får bära. Viktigt är dock att demokratiska länders politik inte tar hänsyn till utpressningsförsök
riktade mot landets företag utan fortsätter att kritisera Kina för internering av uigurer, kidnappning
av våra medborgare och andra människorättsbrott.
Inget av detta är en välkommen utveckling. Kina
blev bättre för sina egna medborgare när landet
liberaliserade sin ekonomi och öppnade för handel
med omvärlden, men också bättre för oss andra.
Det fattiga Kina före 1980-talets omsvängning
var inte heller nödvändigtvis ett mindre allvarligt
säkerhetshot. Landet var en kärnvapenmakt, styrt
av paranoida ledare med föga kontakt med omvärlden och övervägde att börja exportera sådana
vapen till länder och aktörer som kunde betala. Att
de i stället började sälja massproducerade kläder
och leksaker till väst och därefter alltmer avancerade produkter var inte en förlust för säkerheten
i världen. Det är däremot landets ökade slutenhet
och satsning på inhemska marknader och statliga
företag sedan finanskrisen 2008.
Att Kina och Ryssland valt en auktoritär och kri-
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gisk väg har inte skett på grund av handel utan trots
handel, och för att handelsutbyten och hänsyn till
folkets välstånd spelat allt mindre roll för landets
politiska ledare. Därför är det en märklig reaktion i
väst att förbanna handeln för att inte vara en bergsäker garant för fred. Det är samma bakvända logik
som när vaccinmotståndare dömer ut ett vaccin
när någon som tagit dosen ändå insjuknar och visar
att vaccinet inte erbjuder ett hundraprocentigt
skydd. Däremot innebär de handelsförbindelser
vi ändå har en möjlighet att genom sanktioner
försvåra Rysslands krigsinsats, och det faktum att
de bojkottande västländerna sammantaget har
omkring 20 gånger större ekonomi gör påverkan
större för dem än för oss.
En annan vanlig men feltänkt föreställning är att
de ökade oroligheterna i världen borde få varje land
att bli mer självförsörjande på exempelvis livsmedel och viktig teknik. Om det stämde att länder
blir starkare av självförsörjning skulle vi i den aktuella konflikten ha riktat sanktionerna mot Ukraina,
i stället för att undergräva deras självförsörjningssträvanden genom att förse dem med vapen, förnödenheter och information. Det är förstås precis
tvärtom. Ett land stärks av sina förbindelser med
andra och särskilt i krissituationer. Visst kan förbindelser med omvärlden skadas och slås ut i krig
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och krissituationer, men det är också då som egna
möjligheter att producera och distribuera allt man
behöver kan skadas och slås ut och man blir mer
beroende av import och assistans från omvärlden.
Visst är det bra med en del lagerhållning och en
välutvecklad och flexibel egen produktionsapparat, men om det är något det moderna kriget och
moderna samhällens funktionssätt kräver så är det
fortsatt förbindelse med omvärlden.
Samma sak har illustrerats av senare tids kriser
som pandemi, skogsbränder, torka och översvämningar. Det var export från andra delar av världen som
löste bristen på testkit och medicinsk utrustning,
eftersom produktionskapaciteten var nedsatt i akut
drabbade länder, först från Europa till Asien och
sedan från Asien till Europa.32 Denna handel kan illustrera att också länder i geopolitisk konflikt kan handla
med och bistå varandra under kriser, i vissa situationer finns helt enkelt mycket som förenar.
Detta för oss till klimatfrågan, där det knappast
finns något annat val än att samtala med och involvera Kina för att försöka få dem att minska sina
utsläpp. Annars hjälper inte ens ett tjugo gånger
högre koldioxidpris i resten av världen.33 Också
Ryssland är en för stor aktör och utsläppare för att
ignorera. Här gäller det att vara både pragmatisk
och realistisk. Pragmatisk nog att kunna arbeta
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med de icke-perfekta förutsättningar som finns för
att få till överenskommelser och samarbeten mellan länder trots alla olikheter. Realistisk nog för att
inse att en önskvärd utveckling bort från korruption, diktatur, fattigdom och nationell isolering
också kommer att krävas av klimatskäl, eftersom
allt annat fungerar sämre och slösar med mänskliga och materiella resurser, och med tid vi inte har
om vi ska kunna vara ens i närheten av att begränsa
uppvärmningen i enlighet med Parisavtalets målsättning. Situationen är liknande på det säkerhetspolitiska området. Diplomati är att arbeta med vad
som står till buds och det är vad som måste göras
gentemot auktoritära stater för att ändå nå något
slags resultat för fred, säkerhet och klimat.
Vad vi gör på hemmaplan spelar också roll för
världen. Reglerna för handel bör som påpekat kombinera maximal öppenhet mot andra demokratier
och betydande utbyte också med andra länder, med
undantag för handel med stulna naturresurser som
olja och gas, överprövning av export och investeringar som äventyrar säkerhet samt import från
arbetsläger och liknande. Inget av detta garanterar
evig fred eller att vi når de ambitiösa klimatmålen,
men att det är bra för välstånd och säkerhet och ger
människor större möjligheter borde vara bra nog.
Hur vi behandlar demokratins institutioner och
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personliga och ekonomiska friheter i våra egna
länder spelar också stor roll. Politiken också i Kina
och Ryssland har följt generella trender som visar
att vad andra gör och hur de tänker spelar roll.
Som framgått ovan skedde en betydande demokratisering i alla världsdelar under många år från
1980-talet och fram till omkring 2005. Ekonomier
och samhällen liberaliserades på alla kontinenter,
medan diktaturer rasade och ratades. Därefter har
följt en lika tydlig motreaktion mot demokrati, frihet och marknader som pågått sedan några år in på
2000-talet. Också denna trend har varit långvarig
även om konsekvenserna börjar uppmärksammas
först nu. Det är den som måste brytas, och bäst chans
att bryta den har vi förstås i länder som fortfarande i
stor utsträckning är fria och demokratiska.
Slutsatsen går på tvärs mot grumligt tänkande
både kring säkerhet och klimat i den dagsaktuella
debatten. Framtiden ligger inte i försakelse, protektionism och ofrihet. Allvarliga problem har
inte sin lösning i att stat och politiker får ännu mer
makt över våra liv och vår ekonomi. Tvärtom. Vill
vi maximera chanserna för trygghet och säkerhet
och minimera hotet från klimatförändringar går
vägen dit genom att fler länder blir rika, fria och
demokratiska – och att länder som är det fortsätter
att utveckla och expandera dessa egenskaper.

Slutnoter
1

Olsson, ”Kina släpper nu ut mer växthusgaser än alla utvecklade ekonomier
tillsammans”.

3

På Statistas topplistan över koldioxidutsläpp per capita 2020 hittar man bland
de tio största oljeländerna Qatar, Brunei, Kuwait, Saudiarabien och Kazakhstan.
Statista, ”Global CO2 emissions per person 2020, by country”.

4

Schmidt, ”Costa Rica’s environmental minister wants to build a green economy.
She just needs time.”

237
Mattias Svensson • Vägen till fred och bättre klimat är densamma

Zotééva, ”Klimatförändringar mest en säkerhetsfråga i Ryssland”.

2

5

Ventura, ”The Most Peaceful Countries In The World 2021”.

6

Odenberg och Grenstad, ”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”.

7

Mack, “Global Trends in Armed Conflicts”.

8

Freedom House, ”Freedom in the world report 2019 – democracy in retreat”.

9

Institute for Economics & Peace, ”Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a
Complex World, Sydney”.

10

Säkert också det omvända, men av trendskiftena att döma föregår ökad respektive minskad demokrati effekterna på fredligheten.

11

Gartzke, “The Capitalist Peace”.

12

Hegre, ”Democracy and armed conflict”.

13

Grafström m.fl., Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige, s. 15;
Ekonomifakta, ”Koldioxid - historisk utveckling”.

14

Gray, “The clean-up of the river Thames”.

15

Bernes och Lundgren, Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk
miljöhistoria.

16

Azevedo m.fl., ”Is energy efficiency a good thing even with rebound?”

17

Wendling m.fl., 2020 Environmental Performance Index. Författarens översättning.

18

Costa Rica då? De rankas som det 39:e fredligaste landet, hamnar på plats 52 i
EPI:s miljöindex och 76 för klimat och på plats 55 i Heritages rankning av ekonomisk frihet. Väl över genomsnittet i den region landet ligger i enligt samtliga
parametrar.

19

Grafström m.fl., Mycket mer för mindre – tillväxt och hållbarhet i Sverige, s. 15

20 Energimyndigheten, ”Fossil olja fortsätter att minska i användning”.
21

The Economist, ”Russia’s reliance on energy spells trouble for its economy”.

22

Statista, ”Carbon dioxide emissions volume in Russia from 1985 to 2020”;
Euronews; ”Russia says sanctions will stop it cutting carbon emissions, but does
it have a climate plan?”.

23

Norberg, Det kapitalistiska manifestet, sid 205 ff.

24

Grafström, ”China’s Public policy failures related to China’s Wind Power Development”.

25

Se exempelvis Shellenberger, ”China Helped Make Solar Power Cheap Through

Subsidies, Coal And Allegedly, Forced Labor”.
26

Ännu värre är förstås att Kina sedan 2017 internerat människor från folkgruppen
uigurer i indoktrinerings- och arbetsläger, detta i regionen Xinjiang som står
för omkring 45 procent av världens polykiseltillverkning, en vital komponent i
solpaneler. Murphy och Elimä, “In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and
Global Solar Supply Chains”.

27

Kinapodden, ”Kina håller nyckeln till klimatkrisen”.

28

Lenas, ”Ryssland underrapporterar sina metanutsläpp grovt”.

29

Kollmuss m.fl., ”Has Joint Implementation reduced GHG emissions? Lessons
learned for the design of carbon market mechanisms”.

30

Buckley, ”China Burns Much More Coal Than Reported, Complicating Climate
Talks”.

31

Men om andra samvetslösa diktaturer, säg Kina, köper diktaturernas olja billigare då? Då kan västvärlden svara med en tull mot det landet motsvarande handelns
värde, menar Wenar. Pengarna kan sedan fonderas i en ”Clean hands trust” till
förmån för den förtryckta befolkningen i det säljande oljelandet. När de en dag
uppfyller kriterier för att vara ett fritt land sker utbetalningen, en frihets- och
demokratipremie. Det är inte en optimal lösning och låter tjusigare på papper,
anser jag, men bättre än att fortsätta som idag och låta skurkar och våldsverkare
bli starkare och mer hotfulla.

32

Altenberg, ”Improving economic resilience through trade – should we rely on our
own supply?”.

33

Hassler m.fl., “Directed technical change as a response to natural-resource
scarcity”.

Mattias Svensson • Vägen till fred och bättre klimat är densamma

238

Om Fores
239

På den gröna och liberala tankesmedjan Fores
arbetar vi varje dag för att söka de lösningar och
reformer som Sverige behöver, för att försvara den
liberala demokratin så som vi känner den. Vi står
med den ena foten i akademin och forskningen och
med den andra i samhällsdebatten. Genom våra
temagrupper Tillväxt, Trygghet och Tillit söker vi
forskningsbaserade, framtidsoptimistiska reformförslag. Vi publicerar studier, böcker och rapporter samt arrangerar och medverkar i seminarier,
samtal, debatter och projekt. Fores är hubben för
den liberala demokratins vänner och driver därför
bland annat Foresakademin och Reformpuben för
nätverkande och idéutveckling. Besök gärna www.
fores.se för mer information.

Om författarna
240

Gunilla Reischl
Gunilla Reischl är seniorforskare och programchef
vid Utrikespolitiska Institutets program för Global
politik och säkerhet. Hennes forskning fokuserar
på globala styrningsfrågor och internationella
institutioner, främst inom miljö- och energiområdena. Hon har även studerat frågor kopplat till
miljösäkerhet och har vid ett flertal tillfällen arbetat som rådgivare åt den svenska delegationen vid
FN:s miljöförhandlingar.
Patrik Oksanen
Patrik Oksanen har bakgrund som journalist på
TV4 och SVT samt politisk redaktör på Hudiksvalls
Tidning. Han är i dag återkommande kolumnist på
bland annat Svenska Dagbladets ledarsida och är
verksam som senior fellow hos Frivärld, strategisk
rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) samt säkerhetspolitisk rådgivare för Fores. Han är också ledamot i Kungliga
Örlogsmannasällskapet och Kungliga Krigsvetenskapsakademien.

241

Karl Hallding
Karl Hallding är chefsanalytiker på Vinnova med
inriktning mot strategisk omvärldsanalys. Han var
tidigare forskningsledare vid Stockholm Environment Institute och har även tjänstgjort vid svenska
ambassaden i Peking. Under många år har hans
arbete inriktat sig på skärningspunkten mellan hållbar utveckling och en förändrad geopolitisk dynamik,
med särskilt fokus på Kinas ökande globala roll.
Emma Wiesner
Emma Wiesner är Europaparlamentariker för
Centerpartiet och driver framför allt frågor som
rör klimat, energi och miljö. Hon är utbildad
civilingenjör i energi och har erfarenhet från både
teknik- och energibranschen, bland annat som
energimarknadsspecialist på Sweco. 2020 blev hon
även ledamot av den rådgivande nämnden i Energimarknadsinspektionen.
Alva Linnér
Alva Linnér har en kandidatexamen i freds- och
konfliktvetenskap och studerar nu vid masterprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet. För närvarande är hon praktikant vid Network
for Education and Research on Peace and Sustainability (NERPS) vid Hiroshima University, Japan.

242

Björn-Ola Linnér
Björn-Ola Linnér är professor vid Tema Miljöförändring och Centrum för klimatpolitisk forskning
vid Linköpings universitet samt programchef för
Mistra Geopolitics. Han forskar kring internationell politik för att ställa om samhällen mot hållbar
utveckling och hur detta interagerar med ett förändrat geopolitiskt landskap. Han är även knuten
som forskare till Oxford University, Stockholm
Environment Institute (SEI) och Stockholms
internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI).
Johan Schaar
Johan Schaar är Associate Senior Fellow vid Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI) och arbetar bland annat med humanitära
frågor kopplade till bistånd, säkerhet och klimat.
Han är även medlem i Expertgruppen för Biståndsanalys och ordförande för det humanitära nätverket ALNAP. Han har tidigare arbetat för Svenska
Afghanistankommittén, Röda Korset, World
Resources Institute och Sida.
Aurore Belfrage
Aurore Belfrage är geopolitisk rådgivare, techinvesterare och hållbarhetsstrateg och jobbar i
skärningspunkten mellan artificiell intelligens och

internationella relationer. Hon driver hållbarhetsoch teknikfrågor som partner i SusTechable, en
tankesmedja som syftar till att stödja den gröna
omställningen med hjälp av teknologi.

Mattias Svensson • Vägen till fred och bättre klimat är densamma

243

Jonas Grafström
Jonas Grafström är vice VD och forskare på Ratio
samt visiting scholar på Oxford Institute for
Energy Studies och gästlektor på Luleå Tekniska
Universitet. Hans forskning handlar om teknikutveckling med fokus på miljö och arbetsmarknad.
Han är bland annat författare till ”Mer för mindre?:
Tillväxt och hållbarhet i Sverige” (Ratio, 2020) och
”Moderna tider 4.0” (Volante, 2020).
Mattias Svensson
Mattias Svensson är ledarskribent på Svenska
Dagbladet och författare till ett flertal böcker. På
Fores har tidigare utgivits ”Miljöpolitik för moderater – och för alla andra” (2015) och ”Den öppna
klimatpolitiken och dess fiender” (2022). Andra
titlar är ”Glädjedödarna – en bok om förmynderi”
(Timbro, 2021) och ”Den stora statens återkomst –
Det antiliberala 2000-talet” (Timbro, 2017).

Litteraturlista

244

Klimatomställning i en orolig värld
Gunilla Reischl

Adams, Kevin, Magnus Benzie, Simon Croft, och
Sebastian Sadowski. ”Climate Change, Trade,
and Global Food Security: A Global Assessment of
Transboundary Climate Risks in Agricultural Commodity Flows”. Stockholm Environment Institute, 15
september 2021. https://doi.org/10.51414/sei2021.009.
Barnett, Jon. ”Environmental Security and Peace”.
Journal of Human Security 3 (1 januari 2007): 4–16.
https://doi.org/10.3316/JHS0301004.
Brundtland, Gro Harlem. ”Our Common Future:
Report of the World Commission of Environment
and Development.” Oxford, Oxford University Press,
1987. http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm.
Buzan, Barry, Ole Wæver, och Jaap de Wilde. Security:
A New Framework for Analysis. Boulder, Colo: Lynne
Rienner Pub, 1998.
Carson, Rachel. Tyst vår. Översatt av Roland Adlerberth.
1:a uppl. Volante klassiker. Volante, 2021.
Climate Action Tracker. ”Temperatures”, 2021. https://
climateactiontracker.org/global/temperatures/.

Litteraturlista

245

CNN. ”Riots, instability spread as food prices skyrocket”,
14 april 2008. https://edition.cnn.com/2008/WORLD/
americas/04/14/world.food.crisis/.
Dalby, Simon. ”Security and Environment Linkages
Revisited”. Singapore: Institute of Defence and Strategic
Studies, Nanyang Tehnological University, 2006.
European Commission. ”In Focus: Reducing the
EU’s Dependence on Imported Fossil Fuels”,
20 april 2022. https://ec.europa.eu/info/news/
focus-reducing-eus-dependence-imported-fossil-fuels-2022-apr-20_en.
Falkner, Robert. ”The Paris Agreement and the New
Logic of International Climate Politics”. International
Affairs 92 (1 september 2016): 1107–25. https://doi.
org/10.1111/1468-2346.12708.
Geels, Frank W., Benjamin K. Sovacool, Tim
Schwanen, och Steve Sorrell. ”Sociotechnical transitions for deep decarbonization”. Science 357, nr 6357
(22 september 2017): 1242–44. https://doi.org/10.1126/
science.aao3760.
Homer-Dixon, Thomas F. ”Environmental Scarcities
and Violent Conflict: Evidence from Cases”. International Security 19, nr 1 (1994): 5–40. https://doi.
org/10.2307/2539147.
IEA. ”The Role of Critical Minerals in Clean Energy
Transitions”. Paris: IEA, 2021.
IPCC. ‘Summary for Policymakers’. In Cllimate Change
2021: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group 1 to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by
Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. Connors,
C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L, et al. UK and

Litteraturlista

246

New York, NY, USA: Cambridge University Press,
2021. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/
report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
IPCC. ‘Summary for Policymakers’. In Climate Change
2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group III to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by
P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van
Diemen, D McCollum, M. Pathak, et al. UK and New
York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022.
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_
SummaryForPolicymakers.pdf.
Kaplan, Robert D. ”The Coming Anarchy”. The Atlantic
Monthly, nr 273(2) (1 februari 1994): 44–75.
Livsmedelsverket. ”Klimatanpassning för livsmedelsföretag”. Åtkomstdatum maj 2022. https://www.
livsmedelsverket.se/foretagande-regler-kontroll/
krisberedskap-och-civiltforsvar/klimatanpassning-for-livsmedelsforetag.
Lövbrand, Eva, och Malin Mobjörk, red. Anthropocene
(in)securities: reflections on collective survival 50 years
after the Stockholm Conference. SIPRI research report
26. Oxford: Oxford University Press, 2021.
Matthew, Richard. ”Environmental Stress and Human
Security in Northern Pakistan”. Environmental
Change and Security Project Report 7. Washington
DC: Woodrow Wilson Centre of Scholars, 2001.
Myers, Norman. ”Population, Environment, and
Conflict”. Environmental Conservation 14, nr 1 (1987):
15–22.

Litteraturlista

247

Renner, Michael. ”Environmental security: the policy
agenda”. Conflict, Security & Development 4, nr 3 (01 december
2004): 313–34. https://doi.org/10.1080/1467880042000319
908.
de Soysa, Indra. ”The Resource Curse: Are Civil Wars
Driven by Rapacity or Paucity?” I Greed and Grievance:
Economic Agendas in Civil Wars, av Mats Berdal och David
Malone. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000.
Stern, Nicholas. The Economics of Climate Change: The
Stern Review. Cambridge: Cambridge University Press,
2007. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817434.
Ullman, Richard H. ”Redefining Security”. International Security 8, nr 1 (1983): 129. https://doi.
org/10.2307/2538489.
UN. ”United Nations Framework Convention on Climate
Change”. FCCC/INFORMAL/84, 1992.
UN Security Council. ”Security Council holds first-ever
debate on impact of climate change on peace, security,
hearing over 50 speakers.”, 2007. https://www.un.org/
press/en/2007/sc9000.doc.htm.
UNFCCC. ”Report of the Conference of the Parties on
its twenty- sixth session, held in Glasgow from 31
October to 13 November 2021. Addendum. Part two:
Action taken by the Conference of the Parties at its
twenty-sixth session”, 8 mars 2022.
United Nations Development Programme. Human
Development Report 1994. Human Development
Report. New York: Oxford University Press, 1994.
https://doi.org/10.18356/87e94501-en.
World Economic Forum. ”The Global Risks Report
2022”. Insight Report. World Economic Forum, 2022.
World Food Programme. ”Food security implications
of the Ukraine conflict”, mars 2022.

Säkerhetspolitikens kris kan leda till
klimatets katastrof
Patrik Oksanen

Litteraturlista

248

BBC. ”Energy: What Does the UK’s New Strategy Say?”
BBC News, 7 april 2022, avs. UK Politics. https://www.
bbc.com/news/uk-politics-60982346.
Bounds, Andy, och Eleni Varvitsioti. ”EU accepts it
will burn more coal in move away from Russian gas”.
Financial Times, 18 maj 2022.
Dalsjö, Robert. ”Russia’s war in Ukraine and Monty
Python’s parrot”. KUNGL KRIGSVETENSKAPSAKADEMIEN (blogg). Åtkomstdatum maj 2022. https://
kkrva.se/russias-war-in-ukraine-and-monty-pythonsparrot/.
EEAS. ”UN General Assembly demands Russian Federation withdraw all military forces from the territory of
Ukraine | EEAS Website”. European Union External
Action. Åtkomstdatum maj 2022. https://www.eeas.
europa.eu/eeas/un-general-assembly-demands-russian-federation-withdraw-all-military-forces-territory-ukraine_en.
Harvey, Fiona. ”Ukraine War Threatens Global Heating
Goals, Warns UN Chief”. The Guardian, 21 mars 2022,
avs. Environment. https://www.theguardian.com/
environment/2022/mar/21/ukraine-war-threatensglobal-heating-goals-warns-un-chief.

Litteraturlista

249

Lough, Richard, och Benjamin Mallet. ”Macron Bets
on Nuclear in Carbon-Neutrality Push, Announces
New Reactors”. Reuters, 10 februari 2022, avs.
Energy. https://www.reuters.com/business/energy/
macron-bets-nuclear-carbon-neutrality-push-announces-new-reactors-2022-02-10/.
McGrath, Matt. ”Climate Change: ’Madness’ to Turn to
Fossil Fuels Because of Ukraine War”. BBC News, 21
mars 2022, avs. Science & Environment. https://www.
bbc.com/news/science-environment-60815547.
Reuters. ”China’s Daily Coal Output in March Hits
Record High”. Reuters, 18 april 2022, avs. Energy.
https://www.reuters.com/business/energy/chinas-daily-coal-output-march-hits-record-high-2022-04-18/.
Safty, Sarah El. ”Egypt’s Wheat Imports from Russia
Rose in March despite War”. Reuters, 5 april 2022,
avs. Middle East. https://www.reuters.com/world/
middle-east/egypts-wheat-imports-russia-rose-march-despite-war-2022-04-05/.
Sheahan, Maria, och Sarah Marsh. ”Germany to
Increase Defence Spending in Response to ’Putin’s
War’ - Scholz”. Reuters, 27 februari 2022, avs. Aerospace & Defense. https://www.reuters.com/business/
aerospace-defense/germany-hike-defense-spending-scholz-says-further-policy-shift-2022-02-27/.
Varadhan, Sudarshan. ”India’s Russian Coal Imports
Could Be Highest in over Two Years in March”. Reuters, 10 mars 2022, avs. Energy. https://www.reuters.
com/business/energy/indias-russian-coal-importscould-be-highest-over-two-years-march-2022-03-10/.
Worldometer. ”Coal Consumption by Country”.
Åtkomstdatum 23 maj 2022. https://www.worldometers.info/coal/coal-consumption-by-country/.

Xi Jinping, Vladimir Putin och en ny
världsordning
Karl Hallding

Litteraturlista

250

Banton, Caroline. ‘Introduction to the Chinese
Banking System’. Investopedia, 12 May 2020. https://
www.investopedia.com/articles/economics/11/chinese-banking-system.asp.
Borrell, Josep. ‘China Carbon Neutrality in 2060: A
Possible Game Changer for Climate’. European Union
External Action Service, 23 October 2020. https://
www.eeas.europa.eu/eeas/china-carbon-neutrality-2060-possible-game-changer-climate_en.
Brun, Lukas. Overcapacity in Steel: China’s Role in a
Global Problem, 2016. https://doi.org/10.13140/
RG.2.2.11923.48161.
Chen, Qingqing, and Yuwei Hu. ‘Ahead of Xi-Putin
Meeting, a Look Back at Memorable Moments Shared
by the Two Close Friends - Global Times’. Global
Times, 4 February 2022. https://www.globaltimes.cn/
page/202202/1251392.shtml.
China Daily. ‘Xi Calls for Building “green, Healthy,
Intelligent and Peaceful” Silk Road’. Chinadaily.com.
cn, 22 June 2016. https://www.chinadaily.com.cn/
world/2016xivisitee/2016-06/22/content_25812410.
htm.
The Economist. ‘China May Soon Become a High-Income Country’, 5 February 2022. https://www.
economist.com/finance-and-economics/2022/02/05/
china-may-soon-become-a-high-income-country.

Litteraturlista

251

Chiu, Dominic. ‘The East Is Green: China’s Global
Leadership in Renewable Energy’. New Perspectives in
Foreign Policy, 6 October 2017.
Climate Action Tracker. ‘China’. Climate Action
Tracker, 3 November 2021. https://climateactiontracker.org/countries/china/.
Climate Action Tracker. ‘Countries’. Climate Action
Tracker, May 2022. https://climateactiontracker.org/
countries/.
Connolly, Richard, and Michael Kofman. ‘What Putin
Learned From the Soviet Collapse’, 15 February
2022. https://www.foreignaffairs.com/articles/
russia-fsu/2021-12-29/what-putin-learned-soviet-collapse.
‘Det senaste från kriget i Ukraina’. Livesändningar
från Ekot. Stockholm: Sveriges Radio, 19 March 2022.
https://sverigesradio.se/avsnitt/det-senaste-fran-kriget-i-ukraina--2.
Düben, Björn Alexander. ‘“There Is No Ukraine”:
Fact-Checking the Kremlin’s Version of Ukrainian
History’. LSE International History (blog), 1 July 2020.
https://blogs.lse.ac.uk/lseih/2020/07/01/there-is-noukraine-fact-checking-the-kremlins-version-of-ukrainian-history/.
Economist Intelligence Unit. ‘Democracy Index 2021
-The China Challenge’. London: Economist Intelligence Unit, 2022. https://www.eiu.com/n/campaigns/
democracy-index-2021/.
Elgin-Cossart, Molly, and Melanie Hart. ‘China’s
New International Financing Institutions’. Center for
American Progress (blog), 22 September 2015. https://
www.americanprogress.org/article/chinas-new-international-financing-institutions/.

Litteraturlista

252

F. P. Editors. ‘Xi and Putin, Best Friends Forever?’
Foreign Policy, 6 June 2019. https://foreignpolicy.
com/2019/06/06/xi-and-putin-best-friends-forever/.
Feffer, John. ‘Russia and China’s Dirty Partnership’.
Foreign Policy In Focus, 9 February 2022. https://fpif.
org/russia-and-chinas-dirty-partnership/.
Fukuyama, Francis. The End of History and the Last Man.
New York: Free Press u.a., 1992.
The State Council Information Office of the People’s Republic of China. ‘Full Text: Responding
to Climate Change: China’s Policies and Actions’,
October 2021. http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/
Document/1715506/1715506.htm.
Gallagher, Kevin P., Zhongshu Li, Xu Chen, and
Xinyue Ma. ‘China’s Global Power Database’. Boston
University Global Development Policy Center, 2019.
https://www.bu.edu/cgp/.
Global Energy Monitor. ‘Global Coal Project Finance
Tracker’. Global Energy Monitor, 2022. https://globalenergymonitor.org/projects/global-coal-project-finance-tracker/tracker-map/.
Haley, Usha C. V., and George T. Haley. Subsidies to
Chinese Industry: State Capitalism, Business Strategy,
and Trade Policy. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2013.
Hallding, Karl. China’s Role in Climate Change – Leading
or Impeding? China Lecture Series. Institute for
Security and Development Policy, 2021. https://www.
youtube.com/watch?v=RK3cPo3YpvE.

Litteraturlista

253

Hallding, Karl, and Sylvia Zhang. ‘China’s Economic
Slowdown: Good News for the Environment?’ SEI
Discussion Brief. Stockholm, Sweden: Stockholm
Environment Institute, 22 October 2015. http://www.
sei-international.org/publications?pid=2823.
Heggelund, Gorild, Iselin Stensdal, and Per Ove Eikeland. ‘China: Enormous Development of Renewable
Energy - FNI’, 13 November 2020. https://www.fni.no/
news/china-enormous-development-of-renewable-energy.
Horvath, Csaba Barnabas. ‘Was China Betting on
Russian Defeat All Along?’ Geopolitical Monitor (blog),
25 April 2022. https://www.geopoliticalmonitor.com/
was-china-betting-on-russian-defeat-all-along/.
Huang, Yanzhong, and Joshua Kurlantzick. ‘China’s
Approach to Global Governance’. Interactive.
Washington D.C.: Council on Foreign Relations, 24
June 2020. https://www.cfr.org/china-global-governance/.
International Energy Agency. ‘CO2 Emissions from
Energy Combustion and Industrial Processes, 19002021’. IEA, 8 March 2022. https://www.iea.org/news/
global-co2-emissions-rebounded-to-their-highestlevel-in-history-in-2021.
International Energy Agency. ‘CO2 Emissions in
Selected Emerging Economies, 2000-2021’. IEA, 8
March 2022. https://www.iea.org/news/global-co2emissions-rebounded-to-their-highest-level-in-history-in-2021.
International Energy Agency. ‘Electricity Information - Data
Product’. IEA, 2022. https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/electricity-information.

Litteraturlista

254

International Energy Agency. ‘Global CO2 Emissions
Rebounded to Their Highest Level in History in 2021 News’. IEA, 8 March 2022. https://www.iea.org/news/
global-co2-emissions-rebounded-to-their-highestlevel-in-history-in-2021.
International Energy Agency. ‘Global Energy Review:
CO2 Emissions in 2021’. Paris: International Energy
Agency, March 2022.
International Energy Agency. ‘Global Energy Review:
CO2 Emissions in 2021 – Analysis’. IEA. Accessed 5
May 2022. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2.
International Energy Agency. ‘IEA Data Services’.
IEA, 2022. https://www.iea.org/data-and-statistics/
data-products.
International Energy Agency, ‘IEA World Energy
Balances’. IEA. Accessed 18 May 2022. https://www.
iea.org/data-and-statistics/data-products.
IPCC. ‘Summary for Policymakers’. In Climate Change
2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group III to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by
P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van
Diemen, D McCollum, M. Pathak, et al. UK and New
York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022.
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_
SummaryForPolicymakers.pdf.
Jie, Yu, and Jon Wallace. ‘What Is China’s Belt and Road
Initiative (BRI)?’ Chatham House – International
Affairs Think Tank, 13 September 2021. https://www.
chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-initiative-bri.

Litteraturlista

255

Jochheim, Ulrich. ‘China-Russia Relations: A Quantum Leap?’ Brussels, Strasbourg and Luxembourg:
European Parliamentary Research Service. Accessed
10 May 2022. https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2022)729349.
President of Russia. ‘Joint Statement of the Russian
Federation and the People’s Republic of China on the
International Relations Entering a New Era and the
Global Sustainable Development’, 4 February 2022.
http://en.kremlin.ru/supplement/5770.
Kawashima, Shin. ‘Changing the Discourse on China’s
Taiwan Policy’. The Diplomat, 23 November 2021.
https://thediplomat.com/2021/11/changing-the-discourse-on-chinas-taiwan-policy/.
Kenderdine, Tristan. ‘China’s Policy Banks Are
Lending Differently, Not Less’. Accessed 20 May
2022. https://thediplomat.com/2020/12/chinas-policy-banks-are-lending-differently-not-less/.
Larsen, Kate, Hannah Pitt, and Trevor Houser.
‘China’s Greenhouse Gas Emissions Exceeded the
Developed World for the First Time in 2019’. Rhodium
Group (blog), 6 May 2021. https://rhg.com/research/
chinas-emissions-surpass-developed-countries/.
Li, Cheng. ‘Prelude: Anticipated Major Leadership
Changes at China’s 20th Party Congress’. China-US
Focus (blog), 13 February 2022. https://www.chinausfocus.com/2022-CPC-congress/prelude-anticipated-major-leadership-changes-at-chinas-20th-party-congress.
‘List of the Largest Trading Partners of China’. In
Wikipedia, 8 April 2022. https://en.wikipedia.org/w/
index.php?title=List_of_the_largest_trading_partners_of_China&oldid=1081630590.

Litteraturlista

256

Mehmed, Bahtiyar. ‘Chinese Economic Policy Strategy
after the Global Financial Crisis: A Pseudo Bretton
Woods in the Making?’ Modern Diplomacy (blog), 11 June
2020. https://moderndiplomacy.eu/2020/06/11/chinese-economic-policy-strategy-after-the-global-financial-crisis-a-pseudo-bretton-woods-in-the-making/.
Morgan Stanley. ‘Mapping the New Multipolar World
Order’. Morgan Stanley, 19 August 2020. https://www.
morganstanley.com/ideas/coronavirus-global-geopolitics-investing.
Munroe, Tony, Andrew Osborn, and Humeyra Pamuk.
‘China, Russia Partner up against West at Olympics
Summit’. Reuters, 4 February 2022, sec. Europe.
https://www.reuters.com/world/europe/russia-chinatell-nato-stop-expansion-moscow-backs-beijingtaiwan-2022-02-04/.
Nakazawa, Katsuji. ‘Analysis: Xi’s pro-Russia Stance
Rooted in Fear of Gorbachev Model’. Nikkei Asia, 24
March 2022. https://asia.nikkei.com/Editor-s-Picks/
China-up-close/Analysis-Xi-s-pro-Russia-stance-rooted-in-fear-of-Gorbachev-model.
National Institution for Finance and Development.
‘China Macro Level Economic Data’. China’s macro
leverage ratio database. Accessed 16 May 2022.
http://114.115.232.154:8080/.
Oud, Malin. ‘Human Rights’. In The Decoding China
Dictionary, edited by Malin Oud and Katja Drinhausen,
2021. https://decodingchina.eu/download/decoding-china/#.
Oud, Malin, and Katja Drinhausen, eds. The Decoding
China Dictionary. Stockholm, 2021. https://decodingchina.eu/download/decoding-china/#.

Litteraturlista

257

Pauw, Pieter, Kennedy Mbeva, and Harro van Asselt.
‘Subtle Differentiation of Countries’ Responsibilities
under the Paris Agreement’. Palgrave Communications
5, no. 1 (30 July 2019): 1–7. https://doi.org/10.1057/
s41599-019-0298-6.
Permanent Mission of the People’s Republic of China
to the UN. ‘Statement by H.E. Xi Jinping President of the
People’s Republic of China At the United Nations Summit on Biodiversity’. Permanent Mission of the People’s
Republic of China to the UN, 30 September 2020. https://
www.mfa.gov.cn/ce/ceun/eng/hyyfy/t1820811.htm.
Pettis, Michael. ‘The Only Five Paths China’s Economy
Can Follow’. Carnegie Endowment for International
Peace (blog), 27 April 2022. https://carnegieendowment.org/chinafinancialmarkets/87007.
Raleigh, Clionadh. ‘Global Conflict and Disorder
Patterns’. Side event presented at the 2020 Munich
Security Conference, Munich, 14 February 2020.
https://acleddata.com/2020/02/14/global-conflict-and-disorder-patterns-2020/.
Reuters. ‘China Has 250 GW of Coal-Fired Power under
Development - Study’. Reuters, 25 June 2020, sec.
Healthcare. https://www.reuters.com/article/china-coal-idUSL4N2E20HS.
Richter, Felix. ‘China Is the World’s Manufacturing
Superpower’. Statista Infographics, 4 May 2021.
https://www.statista.com/chart/20858/top-10countries-by-share-of-global-manufacturing-output/.
Rudyak, Marina. ‘Cooperation’. In The Decoding China
Dictionary, edited by Malin Oud and Katja Drinhausen,
2021. https://decodingchina.eu/download/decoding-china/#.

Litteraturlista

258

Rühlig, Tim. ‘A “New” Chinese Foreign Policy Under Xi
Jinping?’ Focus Asia. Stockholm: Institute for Security
and Development Policy, 2 March 2018. https://isdp.
eu/publication/new-chinese-foreign-policy-xi-jinping-implications-european-policy-making/.
Schiermeier, Quirin. ‘China’s Pledge on Overseas
Coal — by the Numbers’. Nature 598, no. 7879 (29
September 2021): 20–21. https://doi.org/10.1038/
d41586-021-02645-w.
Shadikhodjaev, Sherzod. ‘Steel Overcapacity and
the Global Trading System’. SSRN Scholarly Paper.
Rochester, NY: Social Science Research Network,
29 September 2021. https://papers.ssrn.com/
abstract=3934104.
Staalesen, Atle. ‘Moscow National Security Chiefs
Fight Western Windmills’. The Independent Barents
Observer, 15 December 2021. https://thebarentsobserver.com/en/climate-crisis/2021/12/moscow-national-security-chiefs-fight-western-windmills.
Standaert, Michael. ‘Despite Pledges to Cut Emissions,
China Goes on a Coal Spree’. Yale Environment
360, 24 March 2021. https://e360.yale.edu/features/
despite-pledges-to-cut-emissions-china-goes-on-acoal-spree.
Statista Research Department. ‘Electrical Capacity by
Energy Source in France 2020’. Statista, 15 September
2021. https://www.statista.com/statistics/1263346/
electrical-production-capacity-france/.

Litteraturlista

259

Stern, Nicholas, and Chunping Xie. ‘China’s New
Growth Story: Linking the 14th Five-Year Plan with
the 2060 Carbon Neutrality Pledge’. Policy insight.
London: London School of Economics, The Grantham Research Institute on Climate Change and the
Environment, March 2021. https://www.lse.ac.uk/
granthaminstitute/wp-content/uploads/2021/03/Chinas-new-growth-story_Linking-the-14th-Five-YearPlan-with-the-2060-carbon-neutrality-pledge.pdf.
Stiernstedt, Jenny. ‘”Demokratin måste pausas för att
lösa klimatkrisen”’. Svenska Dagbladet, 4 November
2017, sec. Sverige. https://www.svd.se/a/VOovd/
demokratin-maste-pausas-for-att-losa-klimatkrisen.
The White House. ‘U.S.-China Joint Announcement
on Climate Change’. The White House, 11 November
2014. https://obamawhitehouse.archives.gov/thepress-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-change.
Tung, Cheng-Chia, and Alan H. Yang. ‘How China Is
Remaking the UN In Its Own Image’. The Diplomat, 9
April 2020. https://thediplomat.com/2020/04/howchina-is-remaking-the-un-in-its-own-image/.
UNDP, ed. The next Frontier: Human Development and the
Anthropocene. Human Development Report 2020. New
York, NY: United Nations Development Programme, 2020.
UNFCCC. Paris Agreement (2015). https://unfccc.int/
sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.
Walt, Stephen M. ‘Barack Obama Was a Foreign-Policy
Failure’. Foreign Policy (blog), 18 January 2017. https://
foreignpolicy.com/2017/01/18/barack-obama-was-aforeign-policy-failure/.

Litteraturlista

260

Wan, William, and Abigail Hauslohner. ‘China, Russia
Sign a Long-Awaited Gas Deal, Affirming Their
Alliance in Face of a Shared Rival: The United States.’
Washington Post, 21 May 2014, sec. Europe. https://
www.washingtonpost.com/world/europe/china-russia-sign-400-billion-gas-deal/2014/05/21/364e9e74e0de-11e3-8dcc-d6b7fede081a_story.html.
Watts, Jonathan. ‘China Pledge to Stop Funding Coal
Projects “Buys Time for Emissions Target”’. The
Guardian, 22 September 2021, sec. World news.
https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/
china-pledge-to-stop-funding-coal-projects-buystime-for-emissions-target.
World Steel Association. ‘World Steel in Figures’.
worldsteel.org, 2022. https://worldsteel.org/steel-bytopic/statistics/world-steel-in-figures/.
Xi, Jinping. ‘Understanding the New Development
Stage, Applying the New Development Philosophy,
and Creating a New Development Dynamic’. Qiushi
- CPC Central Committee Bimonthly, 8 July 2021.
http://en.qstheory.cn/2021-07/08/c_641137.htm.
Xin, Ping. ‘US Hegemony: The Culprit of Ukraine
Crisis - Global Times’, 20 March 2022. https://www.
globaltimes.cn/page/202203/1255314.shtml.
Xinhua News Agency. ‘Feature: Xi’s Thought on Ecological Civilization Inspires World to Build Harmony
among All Beings’. Xinhuanet, 9 October 2021. http://
www.news.cn/english/2021-10/09/c_1310234731.htm.
Xinhua News Agency. ‘Xi Declares China a Moderately Prosperous Society in All Respects’. english.
gov.cn, 1 July 2021. http://english.www.gov.cn/
news/topnews/202107/01/content_WS60ddd47ec6d0df57f98dc472.html.

Litteraturlista

261

Xue, Yujie. ‘China to Remain Renewable Energy Leader
with Strong Capacity Growth in 2022, despite
Subsidies Phase-Out’. South China Morning Post,
2 January 2022. https://www.scmp.com/business/
china-business/article/3161732/china-remain-renewable-energy-leader-strong-capacity-growth.
Yang, Jiemian. China’s Diplomacy: Theory and Practice.
World Scientific, 2013.
Zhu, Ling. ‘Premier: China Confident in Maintaining Economic Growth’. Xinhuanet, 16 March 2007. http://news.
xinhuanet.com/english/2007-03/16/content_5856569.
htm.
Zinglersen, Christian. ‘A New Era of Shared Clean
Energy Leadership Begins in China – Commentary’.
IEA (blog), 4 June 2019. https://www.iea.org/commentaries/a-new-era-of-shared-clean-energy-leadershipbegins-in-china.

EU:s nya klimatpolitik –
i ett paradigmskifte
Emma Wiesner

BBC. ”Ukraine Crisis: Russia Halts Gas Supplies to Kiev”.
BBC News, 16 juni 2014, avs. Europe. https://www.bbc.
com/news/world-europe-27862849.
BBC. ”Ukraine ’Stealing Europe’s Gas’”, 02 januari 2006.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4574630.stm.
BBC. ”Ukraine Takes Extra Russian Gas”, 24
januari 2006. http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/
europe/4642684.stm.

Litteraturlista

262

Carbon Market Watch. ”The Phantom Leakage - Industry Windfall Profits from Europe’s Carbon Market
2008-2019.” Policy briefing, juni 2021.
European Commission. ”Carbon Leakage”. Åtkomstdatum 24 maj 2022. https://ec.europa.eu/clima/
eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/
free-allocation/carbon-leakage_en.
European Commission. ”Connecting Europe Facility”.
Text. Innovation and Networks Executive Agency
- European Commission, 26 mars 2015. https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility.
European Commission. ”Energy Union Package. A
Framework Strategy for a Resilient Energy Union with
a Forward-Looking Climate Change Policy. Communication from the Commission to the European
Parliament, the Council, the European Economic and
Social Committee, the Committee of the Regions and
the European Investment Bank.” COM(2015) 80 final,
februari 2015.
European Commission. ”European Climate Law”.
Åtkomstdatum maj 2022. https://ec.europa.eu/clima/
eu-action/european-green-deal/european-climate-law_en.
European Commission. ”Free Allocation”.
Åtkomstdatum maj 2022. https://ec.europa.eu/clima/
eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/
free-allocation_en.
European Commission. ”In Focus: Energy Efficiency
in Buildings”. Text. Åtkomstdatum maj 2022. https://
ec.europa.eu/info/news/focus-energy-efficiency-buildings-2020-lut-17_en.

Litteraturlista

263

European Commission. ”Projects of Common
Interest”. Åtkomstdatum maj 2022. https://energy.
ec.europa.eu/topics/infrastructure/projects-common-interest_en.
European Commission. ”Reducing Emissions from Aviation”. Åtkomstdatum maj 2022. https://ec.europa.eu/
clima/eu-action/transport-emissions/reducing-emissions-aviation_en.
European Commission. ”REPowerEU”. Text. European
Commission - European Commission. Åtkomstdatum
maj 2022. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_3131.
European Commission. ”State of the Energy Union
2021 – Contributing to the European Green Deal and
the Union’s recovery. Report from the Commission to
the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee
of the Regions”. COM(2021) 950 final, oktober 2021.
European Commission. ”The European Green Deal.
Communication from the Commission to the
European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee, the Committee
of the Regions and the European Investment Bank.”
COM(2019) 640 final, december 2019.
European Commission. ”Trans-European Networks
for Energy. Linking the Energy Infrastructure of EU
Countries.” Åtkomstdatum maj 2022. https://energy.
ec.europa.eu/topics/infrastructure/trans-european-networks-energy_en.
European Environment Agency. ”Greenhouse Gas
Emissions from Transport in Europe”, 11 2021. https://
www.eea.europa.eu/ims/greenhouse-gas-emissionsfrom-transport.

Litteraturlista

264

Görlach, Benjamin, och Elizabeth Zelljadt. ”Carbon
Leakage Risks in the Post-Paris World”. UBA Climate
Change 43/2019 (30 november 2019). https://www.
ecologic.eu/17066.
IISD’s SDG Knowledge Hub. ”European Commission
Launches Strategy for Energy Union with Climate
Change Policy”, februari 2015. https://sdg.iisd.org:443/
news/european-commission-launches-strategy-for-energy-union-with-climate-change-policy/.
IPCC. “Summary for Policymakers”. I Climate Change
2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of
Working Group III to the Sixth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change, edited by
P.R. Shukla, J. Skea, R. Slade, A. Al Khourdajie, R. van
Diemen, D McCollum, M. Pathak, et al. UK and New
York, NY, USA: Cambridge University Press, 2022.
https://report.ipcc.ch/ar6wg3/pdf/IPCC_AR6_WGIII_
SummaryForPolicymakers.pdf.
McWilliams, Ben, Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra, och Georg Zachmann. ”Can Europe Survive
Painlessly without Russian Gas?”, januari 2022.
https://www.bruegel.org/2022/01/can-europe-survive-painlessly-without-russian-gas/.
Naturvårdsverket. ”Rapportering av utsläpp 2021”.
Åtkomstdatum maj 2022. https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/utslappshandel/
aktuellt-om-utslappshandel/rapportering-av-utslapp-2021/.

Litteraturlista

265

Segerfeldt, Fredrik. FN: spruckna drömmar. Stocksund:
Hydra Förlag, 2011.
Zeniewski, Peter. ”Despite Short-Term Pain, the EU’s
Liberalised Gas Markets Have Brought Long-Term
Financial Gains”. IEA, oktober 2021. https://www.iea.
org/commentaries/despite-short-term-pain-the-eus-liberalised-gas-markets-have-brought-long-termfinancial-gains.

Är klimatförändringarna en
konfliktrisk?
Johan Schaar

Al-Rubaie, A., Mason, M. & Mehdi, Z. (2021) Failing
flows: water management in Southern Iraq. LSE Middle
East Centre Paper Series (52). Middle East Centre,
LSE, London, UK.
Aminga. V. M. & Krampe. F. (2020) Climate-related
Security Risks and the African Union. SIPRI Policy
Brief
Andersson, R. (2019) Västvärlden tätar sin fästning.
Dagens Nyheter https://www.dn.se/kultur-noje/
kulturdebatt/ruben-andersson-vastvarlden-tatar-sin-fastning/
Baranyai, G. (2019) Transboundary water governance
in the European Union: the (unresolved) allocation
question. Water Policy 21 (3) https://iwaponline.com/
wp/article/21/3/496/66362/Transboundary-water-governance-in-the-European

Litteraturlista

266

Berglund, S. (2020) Reaching Climate Security - How
Climate Change Moved up the Security Council
Agenda. UI Paper no. 3. https://www.ui.se/butiken/
uis-publikationer/ui-paper/2020/reaching-climatesecurity---how-climate-change-moved-up-the-security-council-agenda/
Buhaug. H. & von Uexkull, N. (2021) Vicious circles:
Violence, vulnerability, and climate change, Annual
Review of Environment and Resources 46: 545–568.
https://www.prio.org/publications/12740
Daoudy, M. (2020). The Origins of the Syrian Conflict.
Climate Change and Human Security. Cambridge
University Press. Zeitoun, M. et al. 2020. Water Conflicts. Analysis for Transformation. Oxford University
Press.
De Haas, H. (2020) Climate refugees: The fabrication
of a migration threat. http://heindehaas.blogspot.
com/2020/01/climate-refugees-fabrication-of.html
EEAS (2020). Towards a climate-proof security and
defence policy: a Roadmap for EU action. https://
www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-0_en 2021
EEAS (2022). A Strategic Compass for Security and
Defence. https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-0_en
ESCWA & BGR. (2013). Inventory of Shared Water
Resources in Western Asia. UNESCWA, Beirut.
Gilmore, E., Buhaug, H., & Adams, H. (2022). Klimat
och säkerhet – slutsatser från Klimatpanelens senaste
rapport. Mänsklig Säkerhet 3 maj, 2022. https://
manskligsakerhet.se/2022/05/03/klimat-och-sakerhet-slutsatser-fran-klimatpanelens-senaste-rapport/

Litteraturlista

267

International Crisis Group. (2021). How UN Member
States Divided Over Climate Security. https://www.
crisisgroup.org/how-un-member-states-dividedover-climate-security
International Crisis Group, (2022). The Impact of
Russia’s Invasion of Ukraine in the Middle East and
North Africa. https://www.crisisgroup.org/middleeast-north-africa/impact-russias-invasion-ukrainemiddle-east-and-north-africa
IPCC (2022). Sixth Assessment Report. Impacts, Adaptation and Vulnerability. https://www.ipcc.ch/report/ar6/
wg2/
Ki-moon, Ban. (2007) ”A Climate Culprit In Darfur”.
United Nations | Secretary-General https://www.
un.org/sg/en/content/sg/articles/2007-06-16/climate-culprit-darfur
Khorrami, N. (2021). Time for Expansion: The Arctic
Council at the Crossroad of Heightened Strategic
Tension and Climate Change. The Arctic Institute.
https://www.thearcticinstitute.org/time-expansion-arctic-council-crossroad-heightened-strategic-tensions-climate-change/
Mirumachi, N. (2018). On water wars: Opinion article
by a collective of authors. WaterWords http://blogs.
kcl.ac.uk/water/2018/03/28/on-water-wars-opinionarticle-by-a-collective-of-authors
ND-GAIN. ”Rankings”. Notre Dame Global Adaptation
Initiative. Åtkomstdatum maj 2022. https://gain.
nd.edu/our-work/country-index/rankings/
Obama, Barack H. ”Nobel Lecture - A Just and Last
Peacing”. NobelPrize.org, 2009. https://www.nobelprize.org/prizes/peace/2009/obama/lecture/

Litteraturlista

268

Regeringskansliet (2020). Sveriges strategi för den
arktiska regionen. https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringens-skrivelse-strategi-for-den-arktiska-regionen/
Remling, E. & Barnhoorn. A. (2021) A Reassessment of
the European Union’s Response to Climate-related
Security Risks. SIPRI Insight 2021/3. https://www.
sipri.org/publications/sipri-insights-peace-and-security/reassessment-european-unions-response-climate-related-security-risks
Sauer, N. (2019) Lake Chad not shrinking, but climate is
fuelling terror groups: report. Climate Home News
https://www.climatechangenews.com/2019/05/16/
lake-chad-not-shrinking-climate-fuelling-terror-groupsreport/
Schaar, J. (2019). A Confluence of Crises: On Water,
Climate and Security in the Middle East and North
Africa. SIPRI Insight 2019/4. https://www.sipri.org/
publications/2019/sipri-insights-peace-and-security/
confluence-crises-water-climate-and-security-middle-east-and-north-africa
Schaar, J. (2022) Klimat är politik, också i Sudan. Mänsklig Säkerhet 24 mars, 2022. https://manskligsakerhet.
se/2022/03/24/klimat-ar-politik-ocksa-i-sudan/
Schwartzstein, P. (2020). The Authoritarian War on
Environmental Journalism. The Century Foundation
https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-policy-briefs/climate-related-security-risks-and-african-union

Litteraturlista

269

Selby, J., Dahi, O.S., Fröhlich, C. & Hulme, M.
(2017). Climate change and the Syrian civil war
revisited. Political Geography vol 60, 232-244.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0962629816301822#bib36,
Selby J,. & Daoust G (2021) Rapid evidence assessment
on the impacts of climate change on migration
patterns. London: Foreign, Commonwealth and
Development Office. https://www.gov.uk/research-for-development-outputs/rapid-evidence-assessment-on-the-impacts-of-climate-change-on-migration-patterns
UN (2020). Secretary-General’s Peacebuilding Fund
Strategy 2020-24. https://www.un.org/peacebuilding/
content/peacebuilding-fund-strategy-2020-24

Handelns geopolitik i en
klimatförändad värld
Alva Linnér och Björn-Ola Linnér

Adams, Kevin, Magnus Benzie, Simon Croft, och
Sebastian Sadowski. ”Climate Change, Trade,
and Global Food Security: A Global Assessment of
Transboundary Climate Risks in Agricultural Commodity Flows”. Stockholm Environment Institute, 15
september 2021. https://doi.org/10.51414/sei2021.009.
Blondeel, Mathieu, Michael J. Bradshaw, Gavin
Bridge, och Caroline Kuzemko. ”The Geopolitics of
Energy System Transformation: A Review”. Geography
Compass 15, nr 7 (juli 2021). https://doi.org/10.1111/
gec3.12580.

Litteraturlista

270

Berninger, Kati, Frida Lager, Tara Botnen Holm, Oras
Tynkkynen, Richard J.T. Klein, Carlo Aall, Amica
Dristig, Helena Määttä, och Adriaan Perrels. Nordic
Perspectives on Transboundary Climate Risk: Current
knowledge and pathways for action. Redigerad av Marion
Davis. TemaNord. Nordic Council of Ministers, 2022.
https://doi.org/10.6027/temanord2022-531.
Böhringer, Christoph, Carolyn Fischer, Knut Einar
Rosendahl, och Thomas Fox Rutherford. ”Potential
Impacts and Challenges of Border Carbon Adjustments”. Nature Climate Change 12, nr 1 (januari 2022):
22–29. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01250-z.
Church, C. and Crawford, A. (2018). Green conflict
minerals: The fuels of conflict in the transition to
a low-carbon economy. International Institute for
Sustainable Development (IISD), Winnipeg. https://
www.iisd.org/sites/default/files/publications/
green-conflict-minerals.pdf.
Chatham House. Global Risk assessment 2021. https://
www.chathamhouse.org/2021/09/climate-changerisk-assessment-2021/03-direct-climate-impacts.
Dalby, Simon. ”Rethinking Geopolitics: Climate
Security in the Anthropocene”. Global Policy 5, nr
1 (februari 2014): 1–9. https://doi.org/10.1111/17585899.12074.
IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy
Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/
the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions.

Litteraturlista

271

Enerdata. World Energy & Climate Statistics – Yearbook
2021. https://yearbook.enerdata.net
European Commission och Joint Research Centre.
Recovery of Critical and Other Raw Materials from
Mining Waste and Landfills: State of Play on Existing
Practices., 2019. http://publications.europa.eu/publication/manifestation_identifier/PUB_KJ1A29744ENN.
European NGO Coalition on Conflict Minerals. The
EU Conflict Minerals Regulation. Policy Report | 02
July 2021. Zografos, Christos, Robbins, Paul. Green
Sacrifice Zones, or Why a Green New Deal Cannot
Ignore the Cost Shifts of Just Transitions, One Earth,
3, 5, 2020: 543-546.
Europeiska unionen. Regulation (EU) 2017/821 of the
European Parliament and of the Council of 17 May
2017 laying down supply chain due diligence obligations for Union importers of tin, tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflict-affected and high-risk areas. Document 32017R0821.
2017. http://data.europa.eu/eli/reg/2017/821/oj
FAO. Information Note: The importance of Ukraine and
the Russian Federation for global agricultural markets
and the risks associated with the current conflict. 2022.
https://www.fao.org/3/cb9236en/cb9236en.pdf.
IPCC och IPBES. Biodiversity and Climate Change - Workshop Report. 2021. https://www.ipcc.ch/site/assets/
uploads/2021/07/IPBES_IPC C _WR_12_2020.pdf.
IPCC. Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change. 2022. Cambridge University Press,
Cambridge UK;

Litteraturlista

272

IPCC. Climate Change 2022: Mitigation of Climate
Change. Contribution of Working Group III to the Sixth
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change. 2022. Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
Ivleva, Daria, och André Månberger. A Game Changing? The Geopolitics of Decarbonisation through the
Lens of Trade. Scoping paper for Mistra Geopolitics.
2021. Berlin: adelphi. https://www.mistra-geopolitics.
se/wp-content/uploads/2022/01/Ivleva-Manberger-A-game-changing-Geopolitics-of-Decarbonisation-through-trade-lens-Mistra-adelphi-Jan-2022.
pdf.
Farand, Chloé. Under attack: the Ukrainian climate scientist fighting for survival. Climate Home News. 2022.
https://www.climatechangenews.com/2022/03/01/
under-attack-the-ukrainian-climate-scientist-fighting-for-survival/.
Linnér, Björn-Ola, och Victoria Wibeck. Sustainability
Transformations: Agents and Drivers across Societies. 1:a
uppl. Cambridge University Press, 2019. https://doi.
org/10.1017/9781108766975.
Lustgarten, Adam. How Russia Wins the Climate Crisis.
16 december 2020.
https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/16/magazine/russia-climate-migration-crisis.html.
Lövbrand, Eva, och Malin Mobjörk, red. Anthropocene
(in)securities: reflections on collective survival 50 years
after the Stockholm Conference. SIPRI research report
26. Oxford: Oxford University Press, 2021.
Månberger, André, och Bengt Johansson. ”The
Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the

Litteraturlista

273

Renewable Energy Transition”. Energy Strategy
Reviews 26 (november 2019): 100394. https://doi.
org/10.1016/j.esr.2019.100394.
Reuters. Factbox: Russia’s oil and gas revenue windfall.
Reuters. 2022. https://www.reuters.com/markets/
europe/russias-oil-gas-revenue-windfall-2022-01-21/.
Rocchi, Paola, Mònica Serrano, Jordi Roca, och Iñaki
Arto. ”Border Carbon Adjustments Based on Avoided
Emissions: Addressing the Challenge of Its Design”.
Ecological Economics 145 (mars 2018): 126–36. https://
doi.org/10.1016/j.ecolecon.2017.08.003.
Schach, Michael, och Reinhard Madlener. ”Impacts
of an Ice-Free Northeast Passage on LNG Markets
and Geopolitics”. Energy Policy 122 (november 2018):
438–48. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.009.
Summers, Clara, och Sherri Goodman. ”Weaponizing
Wheat: Russia’s Next Weapon in Pandemic and
Climate Eras”. Georgetown Journal of International
Affairs 21, nr 1 (2020): 62–70. https://doi.org/10.1353/
gia.2020.0014.
The Africa-EU Energy Partnership. AEEP: Partnering
for an African transition. African Union. https://africa-eu-energy-partnership.org.
United States Department of Agriculture Foreign
Agricultural Service. Grain: World Markets and
Trade. January 2021. https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain.pdf
Van de Graaf, Thijs, Indra Overland, Daniel Scholten,
och Kirsten Westphal. ”The New Oil? The Geopolitics and International Governance of Hydrogen”.
Energy Research & Social Science 70 (december 2020):
101667. https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101667.

Litteraturlista

274

Van Vaerenbergh, Pieter och Hazarika, Angshuman.
Climate Change as a Security Risk: Too Hot to
Handle? Journal of World Trade. Vol. 54, nr. 3, 2020:
417–438. https://kluwerlawonline.com/journalarticle/
Journal+of+World+Trade/54.3/TRAD2020019
Världsbanken. State and Trends of Carbon Pricing 2020.,
2020. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33809/9781464815867.pdf?sequence=4&isAllowed=y.
Watari, Takuma, Nansai, Keisuke , Giurco, Damien,
Nakajima, Kenichi, McLellan, Benjamin och
Watari, Takuma, Keisuke Nansai, Damien Giurco,
Kenichi Nakajima, Benjamin McLellan, och Christoph Helbig. ”Global Metal Use Targets in Line with
Climate Goals”. Environmental Science & Technology
54, nr 19 (06 oktober 2020): 12476–83. https://doi.
org/10.1021/acs.est.0c02471.

Hållbarhetsomställningen och
digitaliseringen är vår tids geopolitiska
möjlighet – eller civilisationens kollaps
Aurore Belfrage

Litteraturlista

275

Belfrage, Aurore. ”Kapprustning – kan låsa upp all världens krypteringar”. Svenska Dagbladet, 27 december
2018, avs. Näringsliv. https://www.svd.se/a/7lkamW/
kapprustning-kan-lasa-upp-all-varldens-krypteringar.
Cecco, Leyland. ”Military Deployed as British Columbia
Grapples with Devastating Floods”. The Guardian, 18
november 2021, avs. World news. https://www.theguardian.com/world/2021/nov/17/pacific-north-westfloods-storm-british-columbia-washington-state.
European Commission. ”Communication from
the Commission. Guidelines on non-financial
reporting: Supplement on reporting climate-related
information”. C/2019/4490, 2019. https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01).
Försvarsmakten. ”Därför finns Försvarsmakten”.
Försvarsmakten. Åtkomstdatum maj 2022. https://
www.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/
darfor-finns-forsvarsmakten/.
Griffith, Saul, Sam Calisch, och Alex Laskey. ”Jobs
Report. Mobilizing for a Zero Carbon America:
Jobs, Jobs, and More Jobs.”, juli 2020. https://www.
rewiringamerica.org/policy/jobs-report.
Karlsson, Ayla. ”Unika åtgärden: JAS-plan släpper bomb
över brandområdet”. SVT Nyheter, 25 juli 2018. https://
www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/unika-atgar-

Litteraturlista

276

den-bomber-ska-slappas-over-trangslet.
Klare, Michael T. All hell breaking loose: the Pentagon’s
perspective on climate change. First edition. New York:
Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 2019.
Molloy, Mark. ”Google’s new quantum computer is ’100
million times faster than your PC’”. The Telegraph, 9
december 2015.
https://www.telegraph.co.uk/technology/news/12042781/
Google-D-Wave-quantum-computer-is-100-milliontimes-faster-than-your-PC.html.
Silverberg, Josefin. ”Amerikansk militär: Ta efter
Sverige och bomba skogsbränderna”. Åtkomstdatum
maj 2022. https://www.aftonbladet.se/a/5Vqkyz.
SOU 2010:56. ”Innovationsupphandling”, 2010. https://
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2010/08/sou-201056/.
Stewart, Heather, och Aubrey Allegretti. ”Boris Johnson Going ‘from Dictator to Dictator’ for Oil, Says
Starmer”. The Guardian, 15 mars 2022, avs. Politics.
https://www.theguardian.com/politics/2022/mar/15/
boris-johnson-going-from-dictator-to-dictator-foroil-says-starmer.
SusTechable. ”AI Och Hållbarhet - 20 Exempel Där
Tekniken Används Redan Idag!”, 2021. https://sustechable.com/reports/ai-hallbarhet.
https://sustechable.com/reports/ai-hallbarhet.
SusTechable. ”Are you prepared for a price on carbon?
How the board can manage transition costs”, 2021.
https://sustechable.com/reports/pricecarbon.
TQI Admin. ”Quantum Computing Market Size Superpositioned For Growth?” The Quantum Insider
(blog), 18 februari 2020. https://thequantuminsider.

Litteraturlista

277

com/2020/02/18/the-quantum-computing-market-size-superpositioned-for-growth/.
United Nations Environment Programme. ”2021
Global Status Report for Buildings and Construction.
Towards a zero-emission, efficient and resilient
buildings and construction sector.” Nairobi, 2021.
US EPA. ”Global Greenhouse Gas Emissions Data”.
Overviews and Factsheets, 12 januari 2016. https://
www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data.

Glad vår – hur teknikutveckling räddar
planeten och störtar diktaturer
Jonas Grafström

Axelsson, S., och Rockström, J. (2021). DN debatt:
Upplys det svenska folket om att utsläppen minskar.
https://www.dn.se/debatt/upplys-svenska-folket-om-att-utslappen-minskar/
Batarags, L. (2021). China has at least 65 million
empty homes — enough to house the population of
France. It offers a glimpse into the country’s massive
housing-market problem. Business insider. https://
www.businessinsider.com/china-empty-homes-realestate-evergrande-housing-market-problem-202110?r=US&IR=T
Boettke, P. J. (2001). Calculation and Coordination:
Essays on Socialism and Transitional Political
Economy, Routledge, London.

Litteraturlista

278

Borlänge kommun (2022). Northvolt bygger batterifabrik i Borlänge. https://www.borlange.se/nyheter/
aktuellt/ arkiv/2022-02-25-northvolt-bygger-batterifabrik-i-borlange
ClimeWorks. Orca – the first large-scale plant. https://
climeworks.com/roadmap/orca
Das, S., Hittinger, E., och Williams, E. (2020). Learning
is not enough: Diminishing marginal revenues and
increasing abatement costs of wind and solar. Renewable Energy, 156, 634-644.
Drivkraft Sverige. Import och exportstatistik. https://
drivkraftsverige.se/statistik/import-export/
EU Commission (2021). EU Climate Action: Progress
reports show 2020 emissions down 31% from 1990,
76% of ETS revenues used for green transition.
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/lac/eu-climate-action-progress-reports-show-2020-emissionsdown-31-1990-76-ets
Enterprise (2022). Rising wheat and oil prices will hit
budget in Egypt, ministers say.
https://enterprise.press/stories/2022/03/07/risingwheat-and-oil-prices-will-hit-budget-in-egypt-ministers-say-66389/
The Global Economy index. ”Innovation index - Country rankings”. https://www.theglobaleconomy.com/
rankings/gii_index/
Gosens, J., och Lu, Y. (2013), ”From Lagging to Leading?
Technological Innovation Systems in Emerging
Economies and the Case of Chinese Wind Power”,
Energy Policy, vol 60, s 234–250.
Grafström, J. (2018). International knowledge spillo-

Litteraturlista

279

vers in the wind power industry: evidence from the
European Union. Economics of Innovation and New
Technology, 27(3), 205-224.
Grafström, J. (2021). “An Anatomy of Failure – Wind
Power Development in China”, Quarterly Journal of
Austrian Economics.
Grafström, J., och Sandström, C. (2020). Mer för
mindre?: Tillväxt och hållbarhet i Sverige. Ratio.
Stockholm.
IEA (2021). CCUS in Industry and Transformation
https://www.iea.org/reports/ccus-in-industry-and-transformation
IEA (2021). Direct Air Capture. https://www.iea.org/
reports/direct-air-capture
IEA (2021). Global carbon dioxide emissions are set for
their second-biggest increase in history. https://www.
iea.org/news/global-carbon-dioxide-emissions-areset-for-their-second-biggest-increase-in-history
IEA (2021). Renewable electricity growth is accelerating
faster than ever worldwide, supporting the emergence
of the new global energy economy. https://www.
iea.org/news/renewable-electricity-growth-is-accelerating-faster-than-ever-worldwide-supporting-the-emergence-of-the-new-global-energy-economy
IEA (2021). Tracking Clean Energy Progress, International Energy Agency, available at https://www.iea.org/
topics/tracking-clean-energy-progress
IEA (2022). Sweden. https://www.iea.org/countries/
sweden

Litteraturlista

280

Infrastrukturdepartementet (2022). Lägesbild över
Sveriges energiförsörjning med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. https://www.regeringen.
se/artiklar/2022/02/lagesbild-over-sveriges-energiforsorjning-med-anledning-av-rysslands-invasion-av-ukraina/
IRENA (2018). ”Renewable Energy Statistics 2018”, The
International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
Karltorp, K., Guo, S., och Sandén, B. A. (2017),
”Handling Financial Resource Mobilisation in Technological Innovation Systems-The Case of Chinese
Wind Power”, Journal of cleaner production, vol 142, s
3872–3882.
Lam, L. T., Branstetter, L., och M.L. Azevedo, I. (2017),
”China’s Wind Industry: Leading in Deployment, Lagging in Innovation”, Energy Policy, vol 106, s 588–599.
Lema, A., och Ruby, K. (2007), ”Between Fragmented
Authoritarianism and Policy Coordination: Creating
a Chinese Market for Wind Energy”, Energy Policy, vol
35(7), s 3879–3890.
Li, L., Ren, X., Yang, Y., Zhang, P., och Checn, X. (2018),
”Analysis and Recommendations for Onshore Wind
Power Policies in China”, Renewable and Sustainable
Energy Reviews, vol 82, s 156–167.
Li, X. (2012), ”Behind the Recent Surge of Chinese
Patenting: an Institutional View”, Research. Policy, vol
41 (1), s 236–249.
Littlecott C., Roberts L., Şenlen, Ö., Burton, J., Joshi,
M., Shearer, C., och Ewen, M.(2021). No New Coal
By 2021- The Collapse Of The Global Coal Pipeline.
https://9tj4025ol53byww26jdkao0x-wpengine.
netdna-ssl.com/wp-content/uploads/No-New-Coalby-2021-the-collapse-of-the-global-pipeline

Litteraturlista

281

The National Academies of Sciences, Engineering,
And Medicine (2018). Technologies That Remove
Carbon Dioxide from Air and Sequester It Need to
Play a Large Role in Mitigating Climate Change, Says
New Report. https://www.nationalacademies.org/
news/2018/10/technologies-that-remove-carbondioxide-from-air-and-sequester-it-need-to-play-alarge-role-in-mitigating-climate-change-says-newreport
Nove, A. (1986), s. 94. The Soviet Economic System.
Allen & Unwin, Boston.
Ny Teknik (2022). 14 miljarder i stödpaket – ska dämpa
prischocken på drivmedel. https://www.nyteknik.
se/fordon/14-miljarder-i-stodpaket-ska-dampa-prischocken-pa-drivmedel-7030186
Rathi, A. (2022) Bill Gates Invests in Carbon Capture
Startup After Tech Breakthrough. https://www.
bloombergquint.com/markets/new-tech-could-cutcarbon-capture-energy-use-by-70
Sahu, B. K. (2017), ”Wind Energy Developments and
Policies in China: A Short Review”, Renewable and
Sustainable energy reviews, vol 81, s 1393–1405
SCB. (2021). Utsläpp av växthusgaser. https://www.
scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/miljo/
utslapp-av-vaxthusgaser/
Sofuoğlu, E., och Ay, A. (2020). The relationship
between climate change and political instability:
the case of MENA countries (1985: 01–2016: 12).
Environmental Science and Pollution Research, 27(12),
14033-14043.

Litteraturlista

282

Storrow, B. (2020). Coal’s Decline Continues with 13
Plant Closures Announced in 2020. https://www.
scientificamerican.com/article/coals-decline-continues-with-13-plant-closures-announced-in-2020/
Svensk Vindenergi. Vindkraft. https://svenskvindenergi.
org/vindkraft/statistik
Svensk Vindenergi (2019). Vindkraftsbranschens
reviderade ”Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta
och konkurrenskraft” https://svenskvindenergi.org/
rapporter/vindkraftsbranschens-reviderade-fardplan-2040-vindkraft-for-klimatnytta-och-konkurrenskraft
Sveriges Radio (2022). Nära tre miljarder extra till
försvaret i år. https://sverigesradio.se/artikel/forsvarsberedningen-extra-pengar-till-forsvaret
SVT (2021). Regeringen: Sverige måste klara en fördubblad elanvändning. https://www.svt.se/nyheter/
regeringen-sverige-maste-klara-en-fordubblad-elanvandning
Swalec, C. (2021). Guest post: These 553 steel plants are
responsible for 9% of global CO2 emissions. Carbon
Brief. https://www.carbonbrief.org/guest-post-these553-steel-plants-are-responsible-for-9-of-global-co2emissions
US Department of Energy. LED Lighting. https://www.
energy.gov/energysaver/led-lighting
Världsbanken.Total greenhouse gas emissions (kt of CO2
equivalent). https://data.worldbank.org/indicator/
EN.ATM.GHGT.KT.CE

Vägen till fred och bättre klimat är
densamma
Mattias Svensson

Litteraturlista

283

Altenberg, Per (2020) ”Improving economic resilience
through trade – should we rely on our own supply?”.
Kommerskollegium, september. <https://www.
kommerskollegium.se/globalassets/publikationer/
rapporter/2020/improving-economic-resilience-through-trade.pdf> Sett 15/4 2022.
Azevedo, Inês, Gillingham, Kenneth, Rapson, David,
Wagner Gernot (2014) ”Is energy efficiency a good
thing even with rebound?” 21 oktober 2014. <http://
gwagner.com/is-energy-efficiency-a-good-thingeven-with-rebound/> Sett 9/4 2022.
Bernes, Claes., Lundgren, Lars (2009) Bruk och missbruk av naturens resurser – En svensk miljöhistoria
(Monitor 21, Naturvårdsverket, 2009).
Buckley, Chris (2015) ”China Burns Much More Coal
Than Reported, Complicating Climate Talks” New
York Times 3 november. <https://www.nytimes.
com/2015/11/04/world/asia/china-burns-much-more-coal-than-reported-complicating-climate-talks.
html> Sett 15/4 2022.
Ekonomifakta (2022) ”Koldioxid - historisk utveckling”
Senast uppdaterad 18 mars. <https://www.ekonomifakta.se/fakta/miljo/utslapp-i-sverige/koldioxid-historisk-utveckling/> Sett 9/4 2022.
Energimyndigheten (2019) ”Fossil olja fortsätter att

Litteraturlista

284

minska i användning” Senast ändrad 18 december
2019. <https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2019/fossil-olja-fortsatter-att-minska-i-anvandning/> Sett 15/4 2022.
Euronews (2022) ”Russia says sanctions will stop it
cutting carbon emissions, but does it have a climate
plan?” 18 mars. <https://www.euronews.com/
green/2022/03/18/russia-says-sanctions-will-stop-itcutting-carbon-emissions-but-does-it-have-a-climate-pla> Sett 15/4 2022.
Freedom House (2020) ”Freedom in the world report
2019 – democracy in retreat” <https://freedomhouse.
org/report/freedom-world/2019/democracy-retreat>
Sett 15/4 2022.
Gartzke, Erik (2007) “The Capitalist Peace” American
Journal of Political Science, volym 51, nr 1, sid 166–91
<https://www.jstor.org/stable/4122913> Sett 15/4 2022.
Grafström, Jonas (2019). ”China’s Public policy failures
related to China’s Wind Power Development”. Ratio
Working Paper nr 320. Stockholm: Ratio. <https://
ratio.se/publikationer/ratio-working-paper-no-320public-policy-failures-related-to-chinas-wind-powerdevelopment/> Sett 8/1 2022.
Grafström, Jonas & Sandström, Christian &
Wieslander, Axel (2020) Mycket mer för mindre –
tillväxt och hållbarhet i Sverige. Ratio.
Gray, Richard (2010) “The clean-up of the river Thames”. The Telegraph. 13 oktober 2010.
Hassler, John & Krusell, P & Olovsson, Conny (2021),
“Directed technical change as a response to natural-resource scarcity”, Journal of Political Economy, 129:11,
november.

Litteraturlista

285

Hegre Håvard (2014) ”Democracy and armed conflict” Journal of Peace Research. volym 51, nr 2,
sid 159-172. <https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/0022343313512852> Sett 15/4 2022.
Institute for Economics & Peace (2021) ”Global Peace
Index 2021: Measuring Peace in a Complex World,
Sydney” juni. <https://www.economicsandpeace.org/
wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web.pdf> Sett
15/4 2022.
Kinapodden (2021) ”Kina håller nyckeln till klimatkrisen”. Sveriges radio, P1. 3 november 2021. <https://
sverigesradio.se/avsnitt/kina-haller-nyckeln-till-klimatkrisen> Hört 2/10 2022.
Kollmuss A & Schneider, L & Zhezherin, V (2015)
”Has Joint Implementation reduced GHG emissions?
Lessons learned for the design of carbon market
mechanisms” SEI Working Paper nr 2015-07. <https://
mediamanager.sei.org/documents/Publications/Climate/SEI-WP-2015-07-JI-lessons-for-carbon-mechs.
pdf> Sett 15/4 2022.
Lenas, Sverker (2021) ”Ryssland underrapporterar sina
metanutsläpp grovt”. Dagens Nyheter 3 november.
<https://www.dn.se/vetenskap/ryssland-underrapporterar-sina-metanutslapp-grovt/> Sett 15/4 2022.
Mack, Andrew (2007) “Global Trends in Armed
Conflicts.” Global Political Violence: Explaining the
Post-Cold War Decline, International Peace Institute,
sid 1–6, <https://www.jstor.org/stable/resrep09553.6?seq=1> Sett 15/4 2022.
Murphy, Laura & Elimä, Nyrola (2021) “In Broad
Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar

Litteraturlista

286

Supply Chains.” Sheffield, UK: Sheffield Hallam
University Helena Kennedy Centre for International
Justice. <https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/
all-projects/in-broad-daylight> Sett 15/4 2022.
Norberg, Johan (2021) Det kapitalistiska manifestet.
Timbro
Odenberg, Mikael & Grenstad, Anders (2021)
”Försvaret måste säga ja till havsbaserad vindkraft”
DN debatt 15 december. <https://www.dn.se/debatt/
forsvaret-maste-saga-ja-till-havsbaserad-vindkraft/>
Sett 15/4.
Olsson, Jojje (2021) ”Kina släpper nu ut mer växthusgaser än alla utvecklade ekonomier tillsammans”.
Kinamedia 7 maj. <https://kinamedia.se/2021/05/07/
kina-slapper-nu-ut-mer-vaxthusgaser-an-alla-utvecklade-ekonomier-tillsammans/> Sett 15/4.
Shellenberger, Michael (2021) ”China Helped Make
Solar Power Cheap Through Subsidies, Coal And Allegedly, Forced Labor”, Forbes 19 maj. <https://www.
forbes.com/sites/michaelshellenberger/2021/05/19/
china-made-solar-cheap-through-coal-subsidies-forced-labor-not-efficiency/> Sett 29/4.
Schmidt, Samantha (2021) ”Costa Rica’s environmental
minister wants to build a green economy. She just
needs time.” Washington Post 31 augusti. <https://
www.washingtonpost.com/climate-solutions/interactive/2021/costa-rica-andrea-meza-climate-change/>
Sett 15/4.
Statista (2021) ”Global CO2 emissions per person 2020,
by country”, 5 november. <https://www.statista.com/
statistics/270508/co2-emissions-per-capita-by-country/> Sett 29/ 4.

Litteraturlista

287

Statista (2022) ”Carbon dioxide emissions volume in
Russia from 1985 to 2020” Senast uppdaterad 2 mars
2022. <https://www.statista.com/statistics/449817/
co2-emissions-russia/> Sett 15/4 2022.
The Economist (2022) ”Russia’s reliance on energy
spells trouble for its economy”. 8 mars. <https://www.
economist.com/graphic-detail/2022/03/08/russias-reliance-on-energy-spells-trouble-for-its-economy>
Sett 15/4 2022.
Ventura, Luca (2021) ”The Most Peaceful Countries In
The World 2021”. Global Finance 15 april. <https://
www.gfmag.com/global-data/non-economic-data/
most-peaceful-countries> Sett 15/4
Wenar, Leif (2016) Blood oil: Tyrants, violence and the
rules that run the world Oxford University Press.
Wendling, Z A & Emerson, J W & de Sherbinin,
A & Esty, D C m fl (2020). 2020 Environmental
Performance Index. New Haven, CT: Yale Center for
Environmental Law & Policy. <https://epi.yale.edu/
downloads/epi2020report20210112.pdf> Sett 15/4
2022.
Zotééva, Anna ”Klimatförändringar mest en säkerhetsfråga i Ryssland”, Utrikesmagasinet, Juli. <https://www.
ui.se/utrikesmagasinet/analyser/2019/juli/klimatforandringar-mest-en-sakerhetsfraga-i-ryssland/> Sett 15/4.

REDAKTÖR: ANNA WILLMAN

Klimatet och den nya
världsordningen
Vad innebär en alltmer auktoritär världsordning för
klimatet? Vilka möjliga konflikter kan klimatförändringarna och klimatpolitiken medföra? Vilken roll
spelar teknologi, tillväxt och handel i att lösa klimatkrisen? Och varför är liberala demokratier bäst på både
fred och klimatarbete?
Rysslands invasion av Ukraina innebar ett paradigmskifte i den västerländska säkerhetsordningen.
När säkerheten hotas och tilliten till det internationella samarbetet utmanas får det konsekvenser för
klimatomställningen. Samtidigt påverkar klimatförändringarna vår säkerhet och möjligheten till en trygg
framtid.
Sveriges säkerhet börjar i vårt närområde, men
även det som händer långt bortom våra gränser
påverkar våra liv. Klimatfrågan är global och kräver
gränsöverskridande samarbeten och gemensamma
lösningar. Denna avgörande omställning försvåras av
auktoritära krafter.
Den här antologin är för dig som vill förstå hur klimatfrågan påverkas när den liberala demokratin och
regelbaserade världsordningen utmanas.
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