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Grön omställning för 
ett starkare Sverige

Maria Wetterstrand är tidigare riksdagsledamot och språkrör för  
Miljöpartiet de Gröna, numera vd för Miltton Europe som är ett dotterbolag 

inom den finska PR- och kommunikationskoncernen Miltton Group. 

Sammanfattning

Sverige har utmärkta förutsättningar att ställa om samhälle och ekonomi. 
Med en stark grön prägel på omstartspolitiken kan vi bli en klimatsmart 
föregångare och skapa nya, innovativa lösningar som kan replikeras i res-
ten av världen. 

FÖRSLAG PÅ KORT SIKT 
• Ställ tydliga miljökrav på alla företag som tar emot statligt stöd som

föregås av prövning såsom lån, lånegarantier, krediter eller investeringar.
Kraven kan vägledas av EU:s taxonomi för hållbara investeringar.

• Förkorta tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad, stöd utbyggnad av
havsbaserad vindkraft, utöka skattebefrielse för solcellsinstallationer,
utveckla affärs- och prismodeller som ger incitament att reglera elan- 

 vändningen.
• Se till att Sverige deltar i EU:s arbete kring vätgas.
• Inrätta ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader, särskilt

riktat till investeringar i byggnadens klimatskal. Små och medelstora
företag ges riktade lån, kreditgarantier eller kompetensstöd för energi- 

 effektiviseringar.
• Stärk stöden till renovering av våtmarker, naturskydd och insatser för

biologisk mångfald, samt utred ett stöd till urban grönska och biologisk
mångfald i stadsmiljö.

• Inrätta ett investeringsprogram för hållbar turism, innefattande stöd
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till upprustning av friluftsområden och utbildningsinsatser för att ge fler  
barn och ungdomar kunskap om allemansrätten och naturkännedom.

• Täpp till luckorna i stöden till elektrifiering av transportsektorn med
särskilt fokus på demonstrationsprojekt inom elektrifiering av tunga
transporter och stöd till elektrifiering av arbetsmaskiner.

• Genomför förslagen i biogasutredningen och inför en reduktionsplikt
för flygbränsle.

• Utöka satsningarna på adekvat och säker cykelinfrastruktur inom
stadsmiljöavtalen.

• Inför ett stöd för investeringar i vatten och avlopp, riktat till kommuner
med vikande befolkningsunderlag eller med särskilda behov av att
klimatsäkra sina VA-system.

• Inled diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjlighe- 
 terna till distansarbete kan stärkas och distanskommunikation bidra

till bättre arbetsförhållanden.

FÖRSLAG I ETT LÅNGSIKTIGT PERSPEKTIV
• Identifiera regelverk som förhindrar omställning och inrätta ett

permanent system för att bevilja undantag, såsom frizoner, snabbspår,
testbäddar eller “regulatoriska växthus”.

• Gör offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i omställningen
genom att identifiera ett antal strategiska områden där offentlig
upphandling kan göra stor skillnad för minskad klimatpåverkan,
driva innovation och skapa marknader för nya produkter.

• Samverka med kommuner, handel och fastighetsägare kring lösningar
så att ökad e-handel leder till minskad miljöbelastning.

• Inrätta ett Cirkulär ekonomi-kliv med fokus på till exempel nya mate- 
 rial, utvinning och användning av sekundära råmaterial, avan- 
 cerad återvinning, lösningar kopplade till elfordons batterier, åter- 
 bruk, cirkulär design samt cirkulära affärsmodeller.
• Lägg upp en strategi för att främja negativa utsläpp, inkluderande ett

mål för negativa utsläpp, utveckling av standardisering och verifiering,
satsningar på metoder för kolinlagring i marken och bio-CCS,
ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling.

• Upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt resiliens och
definiera Sveriges syn på hur ett öppet samhälle kan kombineras med
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strategisk autonomi.
• Utveckla ytterligare ekonomiska styrmedel för omställning och stöd

utvecklingen av sådana i EU, såsom förslaget om ett system för
koldioxidjusterande avgifter vid gränserna, utökning av EU/ETS, skatt
på icke återvunnen plast, höjd koldioxidskatt, slopade undantag och
ett prisgolv i EU/ETS.

Lägesbeskrivning

När World Economic Forum beskrev de största globala riskerna i The Glo-
bal Risks Report 20201 fanns inte en pandemi med bland topp-fem, vare 
sig på listan över de mest troliga riskerna eller listan över risker med störst 
potentiell påverkan. Infectious diseases fanns visserligen i topp-tio över ris-
ker med stor påverkan, men ansågs ha en lägre sannolikhet att inträffa. I 
stället var det fem andra risker som ansågs mest sannolika: 

1. Extremväder
2. Misslyckande att agera mot klimatförändringarna
3. Naturkatastrofer
4. Förlust av biologisk mångfald
5. Mänskligt orsakade miljökatastrofer

Alla dessa kriser är relaterade till hur vi hanterar miljö, klimat och natur-
resurser. 

Nu vet vi att en pandemi drabbat oss med förödande kraft, både i  
form av smittade, svårt sjuka och döda, och i form av ett ekonomiskt sam- 
manbrott med arbetslöshet, konkurser, ökade ekonomiska klyftor, fat-
tigdom och svält som följd. Det kommer att krävas år av arbete, stora 
satsningar och tuffa prioriteringar att komma tillbaka på fötter igen. I 
detta arbete måste varje satsad krona ha ett dubbelt syfte: att lösa nuva-
rande kris och samtidigt förebygga nya kriser genom att bygga ett mer 
hållbart samhälle. Den här texten fokuserar främst på den miljömässi-
ga delen av hållbarhetsspektrat, med klimatfrågan i fokus. Insatser på 
miljöområdet måste dock alltid göras med hänsyn till de sociala och 
ekonomiska aspekterna. 

1 World Economic Forum. (2020) The global risks report 2020 (15th edition). 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-202
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Vad som förändrats
Klimatet och miljön står inför samma akuta utmaningar nu som före pan-
demin. Vi har ett fåtal år på oss att drastiskt minska vår klimatpåverkan. 
Samtidigt förstörs livsviktiga ekosystem, den biologiska mångfalden ut-
armas och gränserna för vad planeten långsiktigt kan hantera har på en 
mängd områden redan överskridits. 

I följderna av pandemin har utsläppen minskat, men på ett sätt som vare 
sig är långsiktigt hållbart eller tillräckligt. Den dag då pandemirelaterade 
restriktioner var som mest utbredda, den 7 april 2020, berördes delar av 
världen som vanligen står för 89 procent av global klimatpåverkan.2 Inter-
nationellt resande hade nästan upphört, inrikes resor reducerats kraftigt, in-
dustrier stod stilla och energiproduktionen var på lågvarv. Trots detta mins-
kade de dagliga globala utsläppen av växthusgaser endast med 17 procent. 
På årsbasis kan utsläppsminskningen 2020 komma att uppgå till 8 procent, 
vilket är i nivå med vad som behövs årligen under de närmaste tio åren en-
ligt FN:s miljöorgan UNEP.3 Detta tydliggör vilken utmaning vi står inför.

Pandemin kan möjligen påstås innebära ett års respit för klimatet, men 
till priset av kraftiga inskränkningar i människors fria rörlighet, massar-
betslöshet, konkurser, fattigdom och i längden svält. Dessutom lär oss erfa-
renheten från krisen 2008 att det finns en överhängande risk att utsläppen 
återkommer så snart krisen är över. För att få till stånd långsiktigt hållbara 
lösningar i nivå med de vetenskapliga råden, utan de negativa konsekven-
ser som den ekonomiska kollapsen fört med sig, krävs en genomgripande 
transformation av våra samhällen, hur vi arbetar, hur vi reser, varifrån vi 
får energi, hur vi konsumerar och producerar, hur vi bygger och hur vi 
hanterar mark och naturresurser. Det har aldrig varit så tydligt som nu.

Utmaningarna kvarstår. Däremot har utgångsläget i någon mån föränd-
rats. I många fall tycks en redan pågående transformation accelerera. Det 
gäller tekniska lösningar som nått förbi en brytpunkt vad gäller konkur-
renskraft, teknologisk mognad och spridning, såsom vindkraft, solceller och 
elbilar. Befintliga trender förstärks, såsom näthandel, cykling, resfria möten, 

2 The pressure to make the post-covid rebound green. (2020 ,21 Maj). The Economist. 
https://www.economist.com/briefing/2020/05/21/the-pressure-to-make-the-post-covid-rebound-green
3 Le Quéré, Corinne; Jacksson, Robert B.;Jones, Matthew W.; Smith, Adam J.P.; Abernethy, Sam; Andrew, Robbie M.; De-Gol, Ant-
hony J.; Willis, David R.; Shan, Yuli; Canadell, Josep G.; Friedlingstein, Pierre; Creutzig, Felix; Peters, Glen P. (2020). Temporary 
reduction in daily global CO2emissions during the COVID-19 forced confinement. Nature climate change, (10), 647–653. 
https://www.nature.com/articles/s41558-020-0797-x
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distansarbete, naturnära semestrar och preferens för lokalproducerad mat. I 
några fall bromsas eller vänds utvecklingen, åtminstone tillfälligt, såsom för 
kollektivtrafik eller tekniksprång som kräver stora investeringar.

När efterfrågan på el globalt minskat under pandemin så håller vatten-, 
vind- och solenergi ställningarna tack vare låga rörliga kostnader. Kol, gas 
och kärnkraft tappar.4 Också i nyinvesteringar tappar vind och sol relativt 
sett mindre än fossila alternativ.5 Redan 2019 minskade kolkraften, sär-
skilt i EU och USA, och nu ifrågasätter analytiker om kolet alls kommer 
att återhämta sig efter pandemin.6 Det är positivt för klimatet men betyder 
också att vi har än kortare tid på oss att lösa utmaningar förknippade med 
en snabbt växande andel förnybar energi såsom energilagring, incitament 
för att styra elanvändning på efterfrågesidan och utbyggnad av överfö-
ringskapaciteten i elnätet.

Introduktion av elbilar kan komma att accelerera. Redan före pande-
min planerades lansering av avsevärt fler laddbara bilmodeller. När till-
verkningen nu skärs ned som konsekvens av krisen, så är det bilar med 
förbränningsmotor som får stryka på foten medan batteridrift blir kvar.7 
När efterfrågan av bilar ökar igen kommer det att vara på en marknad där 
elbilar tar större plats. En snabbare övergång till elfordon är positiv, men 
betyder också mindre tid att lösa utmaningar som tillgång på ren el, ef-
fektbalans, nyttjande av batterier för lagring samt hållbar tillverkning och 
återvinning av batterier.

Förnybar el och laddbara bilar har nått en sådan prismässig och tekno-
logisk mognad att de håller ställningarna eller till och med gynnas av kri-
sen. Detta gäller inte på samma sätt för lösningar inom den fossilberoen-
de industrin, där teknikskiften kräver tid och investeringar som kan vara 
både politiskt, tekniskt och ekonomiskt osäkra. Det kan handla om delar av 
bioekonomin, om vätgas, omställning till fossilfritt stål eller fossilfri cement, 
koldioxidinfångning, utvinning av sekundära råmaterial från avfall, avance-
rad återvinningsteknik, vågkraft eller havsbaserad vindkraft. Företags risk- 

4 IEA. (2020). Global Energy Review 2020, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020/electricity
5 IEA. (2020). The impact of the Covid-19 crisis on clean energy progress. IEA, Paris 
https://www.iea.org/articles/the-impact-of-the-covid-19-crisis-on-clean-energy-progress
6 Watts, Jonathan & Ambrose, Jillian. 2020. Coal industry will never recover after coronavirus pandemic, say experts. 
The Guardian. 17 maj. https://www.theguardian.com/environment/2020/may/17/coal-industry-will-never-recover-after-
coronavirus-pandemic-say-experts (Hämtad 2020-07-10)
7 IEA (2020), As the Covid-19 crisis hammers the auto industry, electric cars remain a bright spot, IEA, Paris 
https://www.iea.org/commentaries/as-the-covid-19-crisis-hammers-the-auto-industry-electric-cars-remain-a-bright-spot
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vilja minskar, kapital för investeringar likaså. Samtidigt sjunker priset på 
kol och olja i pandemins spår, vilket minskar den kortsiktiga lönsamheten i 
fossilfria lösningar. Här kan politikens agerande vara avgörande för att hålla 
farten i omställningen. Inom EU:s handel med utsläppsrätter hålls nu priser-
na uppe tack vare förväntningar om politiskt skärpta klimatmål.8 

På beteendesidan syns genombrott för distansarbete och resfria mö-
ten. En femtedel av de svarande i en enkät från DN/ Ipsos säger att de 
vill fortsätta arbeta mer på distans efter pandemin, vilket sätter fokus på 
frågan om god digital tillgänglighet i hela landet. E-handel har ökat i alla 
grupper, även de som tidigare varit obenägna att handla på nätet. Det le-
der till en snabbare förändring inom handeln och relaterade utmaningar 
inom samordnade transporter, angöring vid fastigheter samt effekter på 
stadsdelscentrum och stadskärnor. Vad gäller transporter har smittrisken 
också sänkt efterfrågan på kollektivtrafik medan individuella färdmedel 
blivit mer attraktiva. Fler bilar ger ökade utsläpp och ökad trängsel, fler 
cyklar kräver säkra, ändamålsenliga cykelbanor. Utbyggnaden av Arlanda 
har stoppats på grund av osäkerheter kring framtida efterfrågan. Allt detta 
sammantaget kräver nya analyser och prognoser kring hur efterfrågan på 
transporter kommer att utvecklas, vilket i sin tur kan föranleda ompriori-
teringar av investeringar i infrastruktur och nya åtgärder för att garantera 
en hållbar, klimatsmart utveckling.

”Hemester” eller ”svemester” har fått ett uppsving. Redan före pandemin 
sågs en trend med ökat intresse för naturnära semester.9 Det har positiva 
hälsoeffekter och kan leda till ökad kunskap och ansvarstagande för natu-
ren. Det kan dock också föra med sig ett ökat slitage på populära naturom-
råden, ökad lokal trängsel och lokala utsläpp. Här kan insatser krävas för 
att garantera ett ansvarsfullt nyttjande av vår natur för att undvika slitage 
och så kallad överturism.

Slutligen har frågan om ökad självförsörjning kommit i fokus. Pande-
min och den följande kollapsen av världshandeln har visat att ett visst 
mått av självförsörjning är nödvändigt för att ha den motståndskraft som 
krävs för att klara kriser som denna. Men frihandel och interaktion mel-

8 EU carbon market shrugs off pandemic. (2020, 30 juni.) Financial Times.  https://www.ft.com/content/7bb3b-
de5-3cdd-4551-a5be-29ddf0b2cf98
9 Svenska Turistföreningen. 2019. Rekord för svemesterfjället. 
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/rekord-for-svemesterfjallen/ (Hämtad 2020-07-10)
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lan företag och länder är i grunden positivt, då effektiva lösningar får 
snabbare spridning och det ömsesidiga beroendet mellan länder höjer 
tröskeln för verkligt allvarliga konflikter. Exakt vilka av pandemins effek-
ter som blir bestående är osäkert och beror av många faktorer. Politikens 
och företagens roll är nu att bejaka och främja sådana beteendeföränd-
ringar som kan leda till ökad hållbarhet, möta hållbarhetsrelaterade ut-
maningar som uppstår och svara upp mot en accelererande omställning 
inom exempelvis laddbara fordon och förnybar energi, samtidigt som 
ekonomi och social välfärd värnas.

Var vi var och var vi är
2019 var året då kolkraftsproduktionen rasade i Europa och USA10, med 
minskningar på 25 respektive 16 procent. Inom EU:s handel med utsläpps-
rätter minskade växthusgasutsläppen med hela 8,7 procent från 2018 till 
2019, vilket för första gången är i nivå med den minskningstakt som be-
hövs enligt vetenskapen. Globalt sågs dock endast en stabilisering av de 
energirelaterade utsläppen, vilket inte är i närheten av tillräckligt. Möjli-
gen befann vi oss i bästa fall i inledningsfasen av en transformation, men 
där det kvarstår att lösa enorma utmaningar inom omställningen av indu-
stri, transporter, resursanvändning och energi.

Sveriges utgångsläge är utmärkt. Styrkor finns i en nästintill fossilobe-
roende elförsörjning, goda naturtillgångar, tekniskt kunnande, starkt fö-
retagsengagemang, politisk beredskap, ekonomiska förutsättningar och 
vår förmåga till samverkan. Svagheter finns i vår höga konsumtionsnivå, 
i beroendet av långväga transporter och vår tunga industri som dock ofta 
är mer klimatsmart än konkurrenternas. Sverige ligger i framkant inom 
teknikområden som bioekonomi och förädling av skogsråvara, metoder 
för fossilfritt stål, vind- och vattenkraft, tunga fordon, automation, stads-
planering, återvinning och mycket annat. Sverige rankas också som tvåa i 
The Global Innovation Index 2019.11

De två största källorna till klimatpåverkan i Sverige är industri och 
transporter. Dessa sektorer står vardera för en tredjedel av Sveriges utsläpp, 

10 Ambrose, Jillian & Goodley, Simon. 2020. Carbon emissions fall as eelectricity producers move away from coal. 
The Guardian. 9 mars. https://www.theguardian.com/environment/2020/mar/09/carbon-emissions-fall-as-electricity-
producers-move-away-from-coal
11 Groth & Co. (2019) https://groth.se/news/sverige-har-klattrat-som-varldsledande-innovationsland/ (Hämtad 2020-07-10)
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medan övriga sektorer såsom jordbruk, el, fjärrvärme och arbetsmaskiner 
tillsammans utgör resterande.12 Växthusgasutsläppen i Sverige har min-
skat med 30 procent sedan 199013 och våra per capita-utsläpp inom landet 
är låga i förhållande till andra utvecklade ekonomier. Detta beror främst 
på att vår el- och värmesektor har en mycket låg andel fossil energi. Inom 
EU har Sverige den högsta andelen förnybar energi, 54,6 procent år 2018.14 
Inom detta har vi också överlägset mest förnybart inom transportsektorn, 
främst biobränslen. Utsläppen från vår konsumtion, vilka även inkluderar 
utsläpp som orsakas i produktionsländerna, är dock höga.15 

Att vara ett litet land innebär att möjligheten att påverka genom att mins-
ka de egna utsläppen är begränsad. Å andra sidan finns fördelar, särskilt 
i kombination med hög utbildningsnivå och ekonomiskt välstånd. Ordet 
samverkan anses ofta vara vagt och överutnyttjat, men ska inte underskat-
tas. Möjligheten att samverka mellan politik, forskning och näringsliv för 
att hitta lösningar är ett litet lands styrka. Ett av många exempel är det 
politiskt initierade projektet Fossilfritt Sverige, som har blivit en plattform 
för att kanalisera näringslivets intresse i klimatomställningen, tydliggöra 
behov av forskning och utveckling, samt ge inspel till politiken. De förslag 
och initiativ som tagits inom Fossilfritt Sverige kan vara en god vägled-
ning i arbetet för att återstarta ekonomin efter pandemin. 

Min bedömning är att vi behöver tackla klimat- och hållbarhetsfrågorna 
på två fronter: 

- Genom att vara en inspirerande föregångare som minskar det egna
klimatfotavtrycket och vår negativa miljöpåverkan samt öka vår positiva 
påverkan inom ramen för ett modernt välfärdssamhälle.

- Bidra till att utveckla lösningar, både tekniska, politiska och systemre- 
 laterade, som är replikerbara och kan vara till nytta i omställningen  

även i andra länder.
För att klara detta behövs samverkan mellan politik, näringsliv, forskning 
och individer. 

12 Naturvårdsverket. 2019. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-ut-
slapp-och-upptag/ (Hämtad 2020-07-10)
13 Naturvårdsverket. 2020. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Klimat/Tre-satt-att-berakna-klimat-
paverkande-utslapp/Kvartals--och-preliminara-arsvisa-vaxthusgasutslapp/ (Hämtad 2020-07-10)
14 Eurostat. 2020. https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Renewable_energy_statistics#Share_of_renewa-
ble_energy_almost_doubled_between_2004_and_2018 (Hämtad 2020-07-10)
15 Naturvårdsverket. 2019. https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-ut-
slapp-Sverige-och-andra-lander/ (Hämtad 2020-07-10)
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Omstart – kort sikt

Frågan om att göra stimulanspaketen i pandemins spår till verktyg i 
kampen mot klimatförändringarna lyfts nu från många håll. Ansedda 
aktörer som International Energy Agency och Internationella valutafon-
den IMF trycker på för att länder ska rikta offentliga investeringar och 
stödpaket mot områden som både kan skapa jobb och leda till mindre 
klimatpåverkan och lägre resursförbrukning. I Sverige har frågan lyfts 
av allt från tunga näringslivsaktörer inom Fossilfritt Sverige till Natur-
skyddsföreningen. 

När EU-kommissionen i juni 2020 lade fram förslag om ett återhämt-
ningspaket om 750 miljarder euro nämndes vissa områden som särskilt in-
tressanta ur grön omställningssynpunkt.16 Dessa var energieffektivisering 
av befintligt byggnadsbestånd, vätgas, förnybar energi, laddinfrastruktur 
och elfordon samt järnvägstransporter. Dessutom ville kommissionen öka 
miljöstyrningen genom ekonomiska styrmedel17 som samtidigt kan bidra 
till att finansiera stödpaketet, såsom en utökning av EU:s handelssystem 
till flyg och sjöfart, ett tidigare aviserat förslag om en skatt på icke åter-
vunnen plast och ett system för koldioxidjusterande avgift vid gränserna 
för produkter som tillverkats i länder utan pris på utsläpp.

Vårt grannland Finland har låtit en arbetsgrupp ta fram förslag kopp-
lade till ”hållbar återhämtning”. Även detta fokuserar på energieffek-
tivisering av byggnader och förnybar energi. Därutöver lyfts hållbar 
kommunal infrastruktur liksom upprustning av frilufts- och rekrea-
tionsområden. Satsningarna beräknas kosta 5 miljarder kronor och ge 
44 000 årsarbetstillfällen. 

Institute for Public Policy Research i Storbritannien visar i en rapport 
från juli 2020 att det går att skapa 1,6 miljoner nya jobb i landet genom 
satsningar på grön återhämtning. Detta är jobb främst inom social välfärd, 
energieffektiviseringar av byggnader och investeringar i grön offentlig in-
frastruktur såsom cykel- och gångvägar, spårburen transport och laddsta-
tioner för elfordon.18

16 European Commission. 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940 (Hämtad 2020-07-10)
17 European Commission. 2020. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_3_04.06.pdf (Hämtad 2020-07-10)
18 Jung, Carsten & Murphy, Luke. 2020. Transforming the economy after covid-19. Institute for Public Policy Research.  
https://www.ippr.org/research/publications/transforming-the-economy-after-covid19 (Hämtad 2020-07-10)
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Det behövs offentliga stimulanser för att motverka ekonomisk nedgång 
och massarbetslöshet. Samtidigt kan dessa användas för att förebygga nya 
kriser och bygga ett mer motståndskraftigt samhälle. Eller som tidskriften 
The Economist uttrycker det i en artikel på temat grön återhämtning, från 
maj 2020: ”Never let a crisis go to waste”.

Rädda det som räddas kan – eller?
I det akuta skedet av krisen har staten accepterat stora utgifter för att rädda 
jobb och arbetsgivare. Det handlar om allt från mer generösa företags-
lån till korttidspermittering av anställda med nästan full lön. Utöver det-
ta kommer kostnader för kapitaltillskott till de hårdast drabbade statliga 
bolagen Swedavia och SAS.19 Stödet till SAS har kombinerats med krav på 
insatser på miljöområdet. SAS har responderat med en strategi som visar 
vägen till minskade utsläpp om 50 procent till 2030 och med löften om 
bättre samverkan med järnvägstrafiken.20

Utöver kraven på SAS har de akuta stödinsatserna inte förenats med mil-
jökrav. Detta kan visserligen vara logiskt då sådana är svåra att utforma 
och kräver omfattande administration i ett akut skede. Å andra sidan, att 
spendera skattebetalarnas pengar på stöd till enskilda företag innebär en 
kapitalöverföring från det allmänna till det privata, där det privata företa-
get är förmånstagare. Det är då inte principiellt orimligt att kräva att mot-
tagaren ger tillbaka till det allmänna, genom exempelvis ökade insatser för 
att bidra till samhällets hållbarhetsmål.

Vivid Economics, strategisk konsult inom ekonomi, har lagt fram tre 
grundläggande principer för ett hållbarhetsperspektiv på offentliga stimu-
lanspaket till företag: 

- Det offentliga ska försäkra sig om att det allmännas intresse tillgodoses,
exempelvis genom delägande eller krav på motprestationer vid lån-  

 eller bidragsgivning.
- Regeringen ska tydliggöra vilka krav mottagaren ska uppfylla, exem- 

 pelvis att arbeta mot vissa klimat- eller biodiversitetsmål eller göra  
specifika insatser för att minska påverkan.

19 Regeringen. 2020. För företagare med anledning av covid-19. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbe-
te-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/ (Hämtad 2020-07-10)
20 Boman, Daniel. 2020. Här är SAS klimatåtgärder för att få statligt stöd. Aktuell Hållbarhet. 30 juni.  
https://www.aktuellhallbarhet.se/miljo/klimat/har-ar-sas-klimatatgarder-for-att-fa-statligt-stod/ (Hämtad 2020-07-10)
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- Vid urval av vilka företag som alls ska komma ifråga för stimulanser
ska hållbarhetsrisker beaktas så att företagens långsiktiga livskraft 
bedöms i relation till samhällets hållbarhetsmål.

Detta är i min mening rimliga resonemang. Kraven kan då anpassas sek-
torsvis, med hänsyn till företagens storlek och hur stor dess påverkan är 
på klimat- och miljöområdet. I Kanada har staten knutit företagsstöd till 
krav på att företagen ska rapportera enligt regelverket för TCFD (Task 
Force on Climate-related Financial Disclosures). På detta sätt tvingas fö-
retagen att bli mer medvetna om sina egna klimatrelaterade finansiella 
risker, samtidigt som de blir transparenta inför kunder och investerare. 

Även Sverige bör utforma hållbarhetsrelaterade krav vid stöd som kräver 
någon form av prövningsprocess såsom lånegarantier, lån, kreditgarantier 
och investeringar i företag. Kraven ska garantera att de företag som får 
stöd bidrar till ett mer hållbart samhälle, men också att stöden bidrar till 
att dessa företag står bättre rustade att möta framtiden. 

I juni 2020 antog Europaparlamentet EU:s taxonomi för hållbara inves-
teringar, som definierar vad som ses som hållbara investeringar. För att 
kvalificera som hållbar ska en verksamhet bidra väsentligt till minst ett 
av sex angivna mål, och samtidigt inte göra väsentlig skada på något av 
de övriga. Verksamheten får inte bryta mot mänskliga rättigheter eller ar-
betsmiljölagar. De mål som nämns i taxonomin är: 

• Begränsning av klimatförändringarna
• Anpassning till klimatförändringarna
• Hållbart utnyttjande och skydd av våra marina miljöer
• Övergång till en cirkulär ekonomi med förbättrad avfallshantering

och återvinning
• Begränsning av föroreningar
• Skydd av biologisk mångfald

Med respekt för att denna taxonomi ännu är relativt oprövad i praktiken, 
och ett visst tolkningsutrymme återstår, så anser jag att den kan utgöra en 
vägledning vid utformning av hållbarhetskrav vid statliga lån, lånegaran-
tier, krediter och investeringar. Andra möjliga krav kan vara att mottag-
ande företag över en viss storlek eller inom sektorer med stor klimatpåver-
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kan redovisar enligt TCFD, förbinder sig till klimatneutralitet 2025 eller 
följer principerna i Science Based Targets om minskad klimatpåverkan 
utifrån målen i Parisavtalet.

Områden för offentliga insatser, 
investeringar eller satsningar

Enligt en forskningsstudie från University of Oxford, baserad på svar från 
över 200 ledande experter inom ekonomi, så kan insatser för att minska 
klimatpåverkan vara bland de mest ekonomiskt effektiva en regering kan 
göra i de stimulanspaket som nu planeras. Experterna ombads ranka po-
tentiella stimulansåtgärder utifrån klimatnytta, långsiktiga ekonomiska 
effekter och hur snabbt de kunde implementeras. Utifrån detta identifiera-
des fem områden som avsevärt mer långsiktigt effektiva än övriga:

- Infrastrukturinvesteringar i förnybara energikällor, energilagring,
modernisering av elnät och teknik för koldioxidlagring, men även
digital infrastruktur.

- Uppgradering av byggnadsbeståndet, renoveringar och ombyggnader,
inklusive energieffektivisering och system för energilagring.

- Investeringar i utbildning för att hantera akut arbetslöshet och
strukturförändringar.

- Investeringar i ökat naturkapital för att bevara och förstärka ekosystem,
liksom klimatvänligt jordbruk.

- Forskning, utveckling och innovation relaterat till miljö- och klimat- 
 området.
Sämst i klassen av alla potentiella åtgärder var att ge stöd utan miljökrav 
till flygbolag.

Sverige har redan ett antal stödsystem som syftar till mer hållbar ut-
veckling och klimatomställning. De två största är Klimatklivet, ett in-
vesteringsstöd riktat till såväl näringsliv som offentliga aktörer för att 
minska klimatpåverkan, och Industriklivet som stöttar tekniksprång 
inom industrin. Myndigheterna leder också mängder av andra initiativ 
för teknikutveckling i samverkan med forskning och näringsliv. Finans-
marknadsminister Bolund har aviserat ett förslag om gröna kreditgaran-
tier för företag som vill investera i miljö- och klimatåtgärder. Detta är en 
styrka. Både befintliga och nya stödsystem kan användas för att kanali-
sera resurser till åtgärder med god miljönytta. Studien från University 
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of Oxford kan ge en indikation om lämpliga satsningar på vägen framåt, 
även om behoven kan se olika ut i olika länder.

Förnybar energi, överföringskapacitet 
och energieffektivisering 

I Sverige är klimatpåverkan från el och värme mycket låg. El har därför 
stor potential som möjliggörare för klimatomställning inom industri och 
transporter. Det finns i dagsläget ingen brist på el, tvärtom exporterades 
mer el än någonsin 2019.21 Däremot är behovet av investeringar i elnätet 
akut för att garantera ett robust nät med tillräcklig överföringskapacitet. 
Elbranschens färdplan inom Fossilfritt Sverige pekar ut tillståndsproces-
serna, inte bristen på kapital som det stora hindret. Regeringen behöver 
vidta åtgärder för att korta dessa tillståndsprocesser genom förändringar 
i regelverk, undantag eller ytterligare ekonomiska resurser till prövnings-
myndigheter.

Kärnkraftens ekonomiska livslängd går mot sitt slut samtidigt som prog-
noserna visar ökad efterfrågan på el från transporter och industri. För att 
möta framtida behov behöver elcertifikatsystemet fortsatt användas för att 
driva på investeringar i förnybart, och specifika satsningar göras på teknik 
såsom havsbaserad vindkraft. Vattenkraftens roll som bas- och reglerkraft 
behöver bibehållas och förstärkas. Storleksgränsen för skattebefriade sol-
cellsinstallationer bör avskaffas. Ny kärnkraft är inte ekonomiskt intres-
sant och i min mening inte heller miljömässigt önskvärt.

En högre andel vind- och solenergi innebär variabel produktion. Detta 
behöver mötas med reglerbar elanvändning och energilagring. Vätgas kan 
här vara intressant och Sverige bör delta aktivt i de satsningar som nu görs 
på EU-nivå. Vi behöver också nyttja kortfristig reglerkapacitet i bilbatte-
rier, värmepannor eller inom industrin. Här behövs nya pris- eller affärs-
modeller som ger incitament till att upplåta utrustning som reglerkraft.

Sektorn bostäder och lokaler står för ca 40 procent av Sveriges totala 
energianvändning.22 Att förbruka mindre energi i byggnader och företag 
är smart både ekonomiskt och miljömässigt. I dag bromsas energieffek-
tiviseringar av felaktiga incitament, bristande kunskap, brist på kapital 

21 Energimyndigheten. 2020. 2019 rekordår för svensk elproduktion. 
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2020/2019-rekordar-for-svensk-elproduktion/ (Hämtad 2020-07-10)
22 Energimyndigheten. 2020. Energiläget 2020. Eskilstuna. Statens Energimyndighet. ET 2020:1
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och osäkerhet kring framtida prismodeller inom el och värme. Det har 
tidigare funnits olika typer av investeringsstöd, varav vissa mötts av kri-
tik.23 Ett nytt stöd bör innefatta ett brett spektrum av byggnader, men 
särskilt riktas till investeringar i klimatskalet som sänker själva bygg-
nadens energibehov såsom takisoleringar, fönsterbyten eller liknande. 
Sådana insatser ger större långsiktig effekt och bygger ett mer robust 
fastighetsbestånd. För små och medelstora företag kan riktade lån, kre-
ditgarantier eller kompetensstöd erbjudas.

Biologisk mångfald och hållbar turism
Risk för utarmning av biologisk mångfald lyfts fram i World Economic Fo-
rums riskrapport 2019. Satsningar på att stärka den biologiska mångfalden 
ger jobb och förebygger andra kriser. Stöd för anläggning av våtmarker 
stärker artrikedomen samtidigt som de skyddar mot torka och bränder, 
stöd till olika typer av naturskyddsområden och ett diversifierat skogsbruk 
stärker ekosystemen. Insatser för biologisk mångfald och grönska i städer-
na kan utgöra komplement till stödsystem för renovering av byggnader. 

Ett ökat naturintresse i spåren av pandemin kan tas tillvara samtidigt 
som en satsning görs på inhemsk turism och närturism. Den befintliga na-
tionella strategin för hållbar turism bör omformas utifrån en ny verklighet 
och särskilda insatser riktas mot besöksnäringen, såsom ett investerings-
program med fokus på hållbar och klimatsmart turism. Det finska försla-
get om upprustning av friluftsområden är intressant även i Sverige, med 
särskilt fokus på att bredda utbudet av besöksmål, så att de mest populära 
naturnära resmålen inte blir överexploaterade. Även utbildningsinsatser 
kring allemansrätten och allmän naturkännedom kan göras, särskilt i syf-
te att nå ut till de barn och ungdomar som i dag saknar eller har mycket 
liten erfarenhet av att vistas naturen.24

Infrastruktur för laddfordon 
och renare transporter 

I Sverige utgör laddbara fordon 2 procent av fordonsflottan och 25 procent 

23 Riksrevisionen. 2019. RIR 2019:25. Stöd till renovering och energiffektivisering. https://www.riksrevisionen.se/downlo-
ad/18.287c25da16d5d99b72be93ac/1570006398086/RiR%202019_25%20Anpassad.pdf (Hämtad 2020-07-10)
24 Svenska Turistföreningen. 2018. Alla barn får inte tillgång till naturen.  
https://www.svenskaturistforeningen.se/om-stf/aktuellt/alla-barn-far-inte-tillgang-till-naturen/ (Hämtad 2020-07-10)
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av nybilsförsäljningen.25 BilSweden anger i sin färdplan inom Fossilfritt 
Sverige att de förväntar sig en ketchupeffekt de närmaste åren, då fler ladd-
bara bilmodeller lanseras. 80 procent av nybilsförsäljningen och 25 procent 
av personbilsflottan kan år 2030 utgöras av laddbara bilar, vilket avsevärt 
skulle underlätta att nå målet om 70 procent lägre utsläpp från transporter 
2030 jämfört med 2010. Vissa insatser kan dock behövas för att förverkliga 
detta. Stöd till köp av elbilar finns inom ramen för bonus-malus-systemet, 
vilket är budgetneutralt för staten. Stöd till utbyggnad av laddinfrastruk-
tur stöds via Klimatklivet. Dessutom drivs biltillverkarna på av EU:s krav 
på effektivare fordon. Det är viktigt att detta arbete fortsätter. 

Det finns dock luckor i strategin och områden där utveckling behöver 
påskyndas. Elektrifiering av tunga transporter och arbetsmaskiner är ett 
område där Sverige har särskilt goda förutsättningar att bidra till lösning-
ar som även andra länder behöver. Våra världsledande tillverkare inom 
dessa kategorier är en tillgång vi inte får försumma. Eftersom elfordon 
är dyra i inköp men billiga i drift passar eldrift utmärkt för arbetsfor-
don, så länge de går att ladda snabbt och batterierna är tillräckligt bra. 
Inom elektrifiering av tunga transporter och vägar pågår projekt i dag 
via Trafikverket, men resurser behövs för utökade demonstrationer och 
försöksprojekt. Naturvårdsverket har aviserat att det finns behov av stöd 
till vissa kategorier av elektrifierade fordon såsom eldrivna truckar, last-
bilar, gräsklippare för parkmiljöer eller anläggningsfordon. Dessa faller i 
dag mellan stolarna då de inte ingår i bonus-malus-systemet och ofta inte 
heller kvalificerar för stöd inom Klimatklivet. Ett stödpaket från rege- 
ringen riktat mot demonstrationer för eldrift av tunga transporter liksom 
elektrifiering av arbetsmaskiner är motiverat. 

Förslagen i den nyligen genomförda statliga utredningen om biogas bör 
omsättas i praktiken. Vi ser i dag en ökad marknad för flytande naturgas, 
LNG, som bränsle inom tunga transporter och sjöfart. Det är önskvärt 
att andelen flytande biogas också ökar, för att detta ska utgöra en långsik-
tigt hållbar omställning. En kvotplikt kan övervägas. Den reduktionsplikt 
som i dag finns för bensin och diesel bör utökas till att gälla flygbränsle.

Redan före pandemin ökade efterfrågan på cykelinfrastruktur snabbt. 

25 Bil Sweden. 2020. Var fjärde bil laddbar i februari. http://www.bilsweden.se/statistik/nyregistreringar_per_manad_1/nyregistre-
ringar-2020/var-fjarde-ny-bil-laddbar-i-februari (Hämtad 2020-07-10)
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Med pandemins fokus på smittfritt resande har cyklingen fått ännu ett 
uppsving. År 2017 antog regeringen Sveriges första nationella cykelstrategi 
som innefattar olika initiativ för att främja cyklande, bland annat sats-
ningar kanaliserade via stadsmiljöavtalen där samverkan sker mellan stat 
och kommun. Cykling har positiva effekter både för hälsa och miljö. Dess-
utom är investeringar i cykling ofta samhällsekonomiskt lönsamma.26 
Med den nationella strategin som underlag kan större cykelsatsningar nu 
göras inom stadsmiljöavtalen. 

Kvalitets- och klimatsäkring 
av vatten och avlopp. 

God kvalitet på vatten och avlopp är grundläggande ur miljö- och häl-
sosynpunkt. Förnyelsetakten i VA-systemen ligger i dag under den nivå 
som bedöms tillräcklig för att hålla kvaliteten i längden. I teorin ska 
VA-taxan täcka slitage och behov av framtida upprustning, men under-
hållet är nu eftersatt. Det betyder att taxor behöver höjas i dag och i fram-
tiden för att täcka forna generationers slitage. Det finns också stora lokala 
skillnader i befolkningsutveckling och klimatrisker, vilket kan göra att be-
talningsunderlaget bedömts inkorrekt i förhållande till vad som nu krävs. 
Ett statligt investeringsstöd riktat till kommuner med särskilda behov kan 
motiveras. Även frågan om stöd till upprustning av enskilda avlopp kan 
vara värd att hantera. 

Distansarbete och digital infrastruktur. 
I Tyskland27 planeras ett lagförslag som ska ge anställda bättre möjligheter 
att distansarbeta. Ur klimat- och miljösynpunkt har distansarbete fördelar,  
dels genom direkt minskning av resor och dels genom minskad trängsel i 
rusningstid. Detta kan motverka ökat bilresande och bromsa behovet av 
nyinvesteringar i vägnätet. För att distansarbete ska vara realistiskt för fler 
behöver den digitala tillgängligheten i hela landet öka. Distansarbete är 
inte ett alternativ i alla yrken, men förbättrad distanskommunikation kan 
öka bekvämlighet och effektivitet även i många yrken som kräver fysisk 

26 Börjesson, Maria & Eliasson, Jonas. (2012). The value of time and external benefits in bicycle appraisal. Science direct. 
(46), 4, 673-683. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0965856412000079
27 Deutsche Welle. 2020. German labor minister calls for right to work from home. 
https://www.dw.com/en/german-labor-minister-calls-for-right-to-work-from-home/a-53253366 (Hämtad 2020-07-10)
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närvaro. Regeringen bör inleda diskussioner med arbetsmarknadens par-
ter om hur möjligheterna till distansarbete kan stärkas och distanskom-
munikation bidra till bättre arbetsförhållanden. Det kan handla om allt 
från regelverk kring arbetsmiljö till att garantera god digital tillgänglighet.

Sammanfattning av kortsiktiga förslag

• Ställ tydliga miljökrav på alla företag som tar emot sådana statliga stöd
som föregås av någon slags prövning, såsom lån, lånegarantier, krediter
eller investeringar. Kraven kan vägledas av EU:s taxonomi för hållbara
investeringar, men kan skilja sig beroende på sektor, företagets storlek
och dess miljö- och klimatpåverkan.

• Vidta åtgärder för att korta tillståndsprocesser för elnätsutbyggnad,
genom förändringar i regelverk, undantag eller ytterligare ekonomiska
resurser till prövningsmyndigheter.

• Stärk förnybar energi-området med stöd till utbyggnad av havsbaserad
vindkraft, stärk vattenkraftens roll som bas- och reglerkraft samt av- 

 skaffa storleksgränsen för skattebefrielse för solcellsinstallationer.
• Se till att Sverige deltar i EU:s arbete kring vätgas.
• Utveckla affärs- och prismodeller som ger incitament till aktörer att

bidra till kortfristig reglerbarhet i elanvändningen.
• Ett nytt stöd för energieffektivisering av byggnader bör inrättas,

särskilt riktade till investeringar i byggnadens klimatskal och som
sänker själva byggnadens energibehov såsom takisoleringar, fönster- 

 byten eller liknande. Små och medelstora företag bör kunna få riktade  
lån, kreditgarantier eller kompetensstöd för energieffektiviseringar.

• Stärk stöden till renovering av våtmarker, naturskydd och insatser
för biologisk mångfald. Utred möjligheten att ge stöd till urban
grönska och biologisk mångfald i stadsmiljö i samband med stöd till
renovering av byggnader.

• Inrätta ett investeringsprogram för hållbar turism, innefattande stöd
till upprustning av friluftsområden och utbildningsinsatser för att ge fler
barn och ungdomar kunskap om allemansrätten och naturkännedom.

• Täpp till luckorna i stöden till elektrifiering av transportsektorn med
särskilt fokus på demonstrationsprojekt inom elektrifiering av tunga
transporter och stöd till elektrifiering av arbetsmaskiner.



omstartskommissionen

18

• Driv på utvecklingen av biodrivmedel genom att genomföra förslagen
i biogasutredningen och inför en reduktionsplikt för flygbränsle.

• Utöka satsningarna på adekvat och säker cykelinfrastruktur inom
stadsmiljöavtalen.

• Inför ett stöd för investeringar i vatten och avlopp, riktat till kommuner
med vikande befolkningsunderlag eller med särskilda behov av att
klimatsäkra sina VA-system.

• Inled diskussioner med arbetsmarknadens parter kring hur möjlighe- 
 terna till distansarbete kan stärkas och distanskommunikation bidra

till bättre arbetsförhållanden.

Omstart – att bygga långsiktigt

Snabba insatser som kan skapa jobb och bidra till grön omställning är 
viktiga. För att minska risken för framtida kriser behöver vi också lösa 
frågor av mer långsiktig karaktär. Jag har valt ut några områden som jag 
bedömer särskilt relevanta för att utnyttja den drivkraft till förändring 
som finns inom näringslivet, driva på transformationen och dra nytta av 
Sveriges styrkor. 

Regelverken
De senaste åren har jag haft dialog med många näringslivsrepresentanter 

som har ett genuint engagemang för grön omställning, men som vittnat 
om stela regelverk som hindrat dem att testa nya metoder, lösningar eller 
tekniker. Det kan handla om nyttjande av sekundära råmaterial i nya pro-
dukter, om innovativa lösningar för vatten och avlopp i byggnader, regler 
för värme i bostäder som försvårar snabb respons vid effekttoppar, kom-
munala monopol som dödar kreativitet inom avfallshantering, tekniska 
specifikationer på produkter som gör att nya lösningar blir omöjliga, eller 
gamla detaljplaner.

Liknande problem påpekas i en rapport från Samordning för bostads-
byggande och Fossilfritt Sverige med titeln ”Plusstad – Världsutställning 
2030”. Rapporten visar hur Sverige kan ta sig an utmaningen att utveckla 
och implementera ny teknik och andra innovationer i verklig miljö. Ett av 
förslagen handlar om frizoner och snabbspår för innovativ stadsutveck-
ling, där regelverk på ett ordnat sätt ska kunna förbigås i syfte att ska-
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pa mer hållbara lösningar. Även den statliga Kommittén för teknologisk 
innovation & etik, KOMET, pekar på samma problembild och föreslår 
inrättande av så kallade regulatoriska växthus. Där ska aktörer i nära 
samverkan med myndigheter kunna ges godkännande att implementera 
innovativa lösningar som i dag inte passar i regelverken men som anses ha 
potential att vara mer långsiktigt hållbara. Samverkan ska både syfta till 
att pröva innovationer och utveckla regelverken så att dessa inte hindrar 
en hållbar utveckling.

Tydliga regelverk, lagar, standarder och tydlig ansvarsfördelning finns 
till för att förhindra att problem hamnar mellan stolarna, garantera pro-
duktsäkerhet eller tydliggöra företags ansvar. Det finns dock anledning att  
– samtidigt som det skapas ett system för frizoner, undantag, snabbspår eller
regulatoriska växthus – se över var befintliga regelverk och prövnings- 
processer hindrar nya, mer hållbara lösningar eller sätter käppar i hjulet
för innovation och teknisk utveckling.

I rapporten Plusstad – Världsutställning 2030 föreslås också att Sverige 
inleder ett projekt där ett antal platser i landet väljs ut för att demonstrera 
och testa specifika hållbarhetsrelaterade lösningar i verkliga miljöer. Detta 
ska användas för att dels skaffa kunskap och stärka hållbarheten, dels pro-
filera Sverige och sprida kunskap om lösningar till en global marknad. Jag 
föreslår att regeringen utvecklar ett sådant långsiktigt projekt i samverkan 
med forskning, näringsliv och kommuner, med fokus på att få fram såda-
na praktiskt implementerbara lösningar i Sverige som bedöms kunna vara 
replikerbara även i andra länder.

Offentlig upphandling
De offentliga institutionerna har både ansvar och möjlighet att bidra till att 
skapa marknader för ny teknik och innovationer genom upphandlingen. 
Värdet av offentlig upphandling beräknas till 700 miljarder kronor årli-
gen.28 Enligt Upphandlingsmyndigheten orsakar kommunernas inköp ut-
släpp av växthusgaser cirka 12 miljoner ton per år29 – i nivå med utsläppen 
från all Sveriges biltrafik. Då ingår inte regioner och stat. 

28 Upphandlingsmyndigheten rapport 2019:5, Konkurrensverket rapport 2019:3. Statistik om offentlig upphandling 2019.  
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2019-3_statistikrapport_2019-webb.pdf 
(Hämtad 2020-07-10)
29 Upphandlingsmyndigheten. 2019. Offentlig upphandling för minskad klimatpåverkan. 
https://www.upphandlingsmyndigheten.se/aktuellt/offentlig-upphandling-for-minskad-klimatpaverkan/ (Hämtad 2020-07-10)
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Många kommuner ställer sedan länge miljökrav i offentlig upphandling, 
men det finns stor utvecklingspotential både i enskilda upphandlingar och 
i ramavtal. Marknaden utvecklas snabbt och upphandlingarna hänger inte 
alltid med. Skarpa miljö- och klimatkrav främjar den del av ett företags 
sortiment som ligger i framkant miljömässigt. För nya innovativa företag 
kan det handla om liv eller död att få en chans att leverera till en offentlig 
aktör. Trafikverket har ett särskilt ansvar, då infrastrukturprojekt utgör en 
stor del av upphandlingskapitalet och har stor potential till lägre klimatfot- 
avtryck. Även kommuners investeringar i byggnader för offentlig servi-
ce innebär stora möjligheter till innovation och minskad klimatpåverkan. 
Detsamma gäller upphandling av tjänster, elektronik, mat och transporter 
som görs av många olika offentliga aktörer. 

Regeringen har antagit en nationell upphandlingsstrategi som ska göra 
upphandlingar till strategiska verktyg. I en självskattning från 2018 svarar 
statliga myndigheter 2,3 i genomsnitt på en skala 1–5 när de tillfrågas av 
Upphandlingsmyndigheten huruvida deras upphandling används strate-
giskt för att nå hållbarhetsmål.30 Jag föreslår att regeringen i samverkan 
med kommuner och regioner och Fossilfritt Sverige väljer ut ett antal 
strategiska områden där offentlig upphandling kan göra stor skillnad för 
minskad klimatpåverkan, driva innovation och skapa marknader för nya 
produkter med potential för internationell replikerbarhet. Sådana områ-
den skulle kunna vara klimatneutrala infrastrukturprojekt, träbyggnader, 
plusbyggnader, byggprojekt som inkluderar en hög grad av återanvänd-
ning, klimatsmart betong, klimatsmarta livsmedel, eldrivna arbetsmaski-
ner, fossilfritt stål och mycket annat. 

Digitaliseringens möjligheter
Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder. Digitaliseringen i sig 
ger möjligheter till effektivisering och smarta lösningar ut hållbarhetssyn-
punkt, men det är upp till oss om vi använder den till dåliga eller bra ända-
mål. Jag vill lyfta ett strategiskt område där det finns potential och behov 
av att fokusera just på kopplingen mellan hållbarhet och digitalisering: 
näthandelns konsekvenser. 

30 Upphandlingsmyndigheten. 2019. Resultat inriktningsmål 6. https://www.upphandlingsmyndigheten.se/organisera/natio-
nella-upphandlingsstrategin/mal-6---en-miljomassigt-ansvarsfull-offentlig-upphandling/resultat-inriktningsmal-6/ (Hämtad 
2020-07-10)



maria wetterstrand

21

Andelen e-handelskonsumenter var i Sverige bland de högsta i världen 
redan före pandemin. Det ger oss en central roll i att bidra till lösningar 
som är replikerbara för andra länder.31 Jag anser att staten i samverkan 
med kommuner, handel och fastighetsägare ska göra en större satsning på 
att identifiera utmaningar och hitta klimatsmarta lösningar som gör att 
ökad e-handel också leder till mer hållbara samhällen. Utmaningar inklu-
derar ökade bostadsnära transporter och dess praktiska, miljömässiga och 
säkerhetsmässiga konsekvenser, hur fraktkostnader påverkar konsument-
beteenden och ökad e-handels påverkan på stadsbilden och stadskärnor.

Cirkulär ekonomi
Cirkulär ekonomi innebär att låta resurser som redan finns i samhället cir-
kulera, och då minska behovet av nya råmaterial. Här finns också en stor 
ekonomisk besparingspotential för samhälle och företag. I begreppet ingår 
allt från energi- och resurseffektivitet och förnybara råvaror till utvinning 
av råvaror ur avfall eller design för återbruk och återvinning. Det hand-
lar också om produkters livslängd, cirkulära affärsmodeller såsom pant- 
system, uthyrning, tjänster istället för produkter, bilpooler eller reparationer.

Politiska styrmedel kan driva på utvecklingen, såsom skatter på jungfru-
ligt eller icke återvunnet material, kvoter för återvunna råmaterial, krav 
på återbruks-, återvinnings- och reparationsvänlig design av produkter, 
sänkt moms på reparationer, krav på återvinning, lagstiftning om ökad 
livslängd på produkter och ändamålsenlig offentlig upphandling. I vissa 
fall handlar det om att avlägsna hinder i dagens regelverk.

I många fall krävs dock investeringar, innovationer och nya affärsmodel-
ler. Klimatklivet sänker i dag tröskeln för den som vill investera i klimat- 
smartare lösningar. Med detta som förebild bör det inrättas ett Cirkulär 
ekonomi-kliv med fokus på de delar av cirkulär ekonomi som har störst 
behov av utveckling, till exempel nya material, utvinning och användning 
av sekundära råmaterial, avancerad återvinning, lösningar kopplade till 
elfordons batterier, återbruk, cirkulär design samt cirkulära affärsmodel-
ler. I kombination med en aktiv politik för cirkulär ekonomi kan nya in- 
novativa lösningar komma fram, med potential att skapa fler jobb, bättre 

31 Angelovska, Nina. 2019. Where do europeans shop online?. Forbes. 25 april. https://www.forbes.com/sites/ninaangelov-
ska/2019/04/25/where-do-europeans-shop-online/#56f0d8215ae4 (Hämtad 2020-07-10)
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ekonomi och mindre miljöpåverkan. Att nyttja de resurser vi redan har är 
också bra ur självförsörjningssynpunkt. Råvaror som i dag importeras till 
Sverige eller Europa skulle kunna utvinnas här, ur det vi i dag kallar avfall. 

Koldioxidinfångning, sänkor 
och negativa utsläpp

Även om det oftast är billigare att avlägsna källan till växthusgasutsläppen, 
behövs också stärkta kolsänkor och metoder för att avlägsna växthusgaser 
ur atmosfären. Detta understryks i rapporter från den internationella kli-
matpanelen IPCC såväl som från svenska Naturvårdsverket.32 Det handlar 
om att åstadkomma så kallade negativa utsläpp så att halten av växthusga-
ser i atmosfären minskar. I dag görs det främst genom att skydda skog eller 
plantera träd, men fler metoder är under utveckling. På samma sätt som 
arbetet för minskade utsläpp drivs politiskt, så bör arbetet med negativa 
utsläpp understödjas av politiska insatser och styrmedel.

Enligt en gedigen rapport från den brittiska nationella vetenskaps- 
akademin Royal Society kan i dag ingen enskild metod identifieras som 
ensam löser behovet av ett storskaligt avlägsnande av koldioxid från 
atmosfären. Det behövs en verktygslåda av flera olika metoder,33 som 
behöver utvecklas praktiskt och tekniskt. För att verktygslådan ska ha 
trovärdighet krävs att verktygen definieras och verifieras vetenskapligt, 
analyseras ekonomiskt och sätts in i ett ekonomiskt, lagligt och politiskt 
ramverk. Forskning och utveckling pågår, till viss del understödd av  
offentliga medel, men ytterligare insatser behövs.

Vi bör sätta upp ett mål för negativa utsläpp, parallellt med klimatmå-
let. Detta mål kan tillsammans med klimatmålet mycket väl överstiga 100 
procent och slå fast ambitionen att delvis kompensera för historiska ut-
släpp. Det behövs också ett mer samordnat arbete för att utveckla metoder. 
I Sverige är kolinlagring i mark och Bio-CCS i min mening de metoder där 
vi har störst potential att bidra till global kunskapsutveckling. Offentlig 
upphandling kan användas för att efterfråga verifierat klimatneutrala el-
ler klimatpositiva produkter. Slutligen bör det införas någon slags ekono-

32 Naturvårdsverket. 2019. Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan. Rapport 6879. 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6879-0.pdf?pid=24382 och IPCC. 2018. 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2018/07/sr15_headline_statements.pdf (Hämtad 2020-07-10)
33 Royal Society. 2018. Greenhouse gas removal. https://royalsociety.org/topics-policy/projects/greenhouse-gas-removal/ 
(Hämtad 2020-07-10)
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miskt incitament, till exempel en delvis skattelättnad på koldioxidskatten. 
I dag betalar en aktör för det den släpper ut, men har inget incitament att 
fånga in koldioxid. 

Ett resilient samhälle
Att vara resilient betyder att ha förmåga att parera förändringar eller kri-
ser. Trots vår höga grad av teknisk utveckling, är vi människor fortfaran-
de beroende av planeten och dess förmåga att försörja oss med råvaror och 
ekosystemtjänster. Inom lantbruket behövs en ökad självförsörjningsgrad av 
livsmedel och av insatsvaror såsom gödningsmedel. Det kan också hand-
la om metoder som gynnar en långsiktig användning av jordbruksmarken, 
som bevarar näringsämnen och binder mer kol i marken. Städer behöver 
byggas motståndskraftiga mot naturkatastrofer, tryggheten i energiförsörj-
ningen ses över och vatten- och avloppssystem bedömas ur ett klimatför-
ändringsperspektiv. Stabila, välfungerande ekosystem med hög biologisk 
mångfald har starkare motståndskraft mot förändringar än monokulturer. 

Begreppet strategisk autonomi har aktualiserats inom EU under pande-
min. Det signalerar ett mått av protektionism som Sverige bör motarbeta, 
men det finns också en poäng i att analysera unionens och Sveriges sår-
barhet, med pandemin i färskt minne. Detta är inte enbart en miljö- och 
hållbarhetsfråga, men många frågor kopplade till omställningen berörs. 
Sverige bör därför upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt 
resiliens, där vi också själva kan definiera hur vi kan kombinera ett öppet 
samhälle med strategisk autonomi.

De ekonomiska styrmedlen 
och finansiering av omställningen

Jag har nu pekat ut ett antal områden för statliga satsningar. De stimulans-
paket som ändå behövs för att få fart på den krisdrabbade ekonomin kan 
– rätt utformade och i samverkan med privat kapital – ha stor potential att
skapa jobb och bidra till hållbar utveckling. Statliga stöd kan öka takten
i omställning, ta teknologier över tröskeln till kommersiell mognad och
bidra till acceptans för den gröna transformationen. Stimulanser kan ka-
naliseras på olika sätt, genom en enda stor grön fond, gröna obligationer,
eller till och med en grön investeringsbank. Jag har här valt att inte föreslå
nya stora institutioner, men håller öppet för tanken.
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Grunden i en långsiktigt hållbar grön omställning är inte statliga stöd 
eller subventioner, utan andra ekonomiska styrmedel som belastar miljö-
skadliga utsläpp och aktiviteter med en kostnad. Detta rättar till felaktiga 
incitament, ökar industrins investeringsvilja i miljösmarta lösningar, dri-
ver innovation samt skapar marknader för miljö- och klimatsmart teknik.  
Miljöskatter i Sverige ligger på endast 2,01 procent av BNP34, lägre än  
genomsnittet i EU28. Att sänka skatten på arbete och höja miljöskatter kan 
leda till fler jobb och samtidigt minska miljöpåverkan. 

Sverige bör stödja EU-kommissionens förslag om stärkta ekonomiska 
styrmedel. Det rör sig om ett system för koldioxidjusterande avgifter vid 
gränserna för produkter som tillverkats i länder utan pris på utsläpp, en 
utvidgning av utsläppshandeln till flyg och sjöfart, samt en skatt på icke 
återvunnen plast. Jag föreslår också ett prisgolv i utsläppshandeln, höjd kol- 
dioxidskatt på drivmedel och avskaffande av undantag från koldioxidskatten.

Det finns också andra styrmedel som är kostnadsneutrala för statskas-
san, såsom reduktionsplikten inom vägtrafiken, elcertifikatsystemet och 
bonus-malus. Sådana styrmedel kan lämpa sig för fler områden, exempel-
vis kvotplikt för vissa återvunna material. Vidare kan produktkrav an-
vändas för att öka återvinningsbarhet, livslängd eller energieffektivitet. 
Att ställa skarpa miljökrav i offentliga upphandlingar kan visserligen vara 
dyrare, men långt ifrån alltid. Rätt hanterat är det ingen eller en liten mer-
kostnad för en stor effekt. 

De gröna stimulanser som nu utformas ger allra bäst effekt om de under-
stöds av andra styrmedel. 

Sammanfattning av förslag utifrån 
ett långsiktigt perspektiv

• Identifiera regelverk som förhindrar omställning och inrätta ett
permanent system för att bevilja undantag, såsom frizoner, snabbspår,
testbäddar eller “regulatoriska växthus”.

• Gör offentlig upphandling till ett strategiskt verktyg i omställningen
genom att identifiera strategiska områden där offentlig upphandling

34 SCB. 2020. Totala miljöskatter i Sverige. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/miljoekonomi-och-hall-
bar-utveckling/miljorakenskaper/pong/tabell-och-diagram/miljoskatter/totala-miljoskatter-i-sverige/ (Hämtad 2020-07-10)
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kan minska klimatpåverkan, driva innovation och skapa marknader  
för nya produkter med potential för internationell replikerbarhet.

• Samverka mellan kommuner, handel och fastighetsägare kring digitala
lösningar så att ökad e-handel också leder till minskad miljöbelastning.

• Inrätta ett Cirkulär ekonomi-kliv, med fokus på nya material,
utvinning och användning av sekundära råmaterial, avancerad
återvinning, lösningar kopplade till elfordons batterier, återbruk,
cirkulär design samt cirkulära affärsmodeller.

• Lägg upp en politisk strategi för att främja negativa utsläpp inklude- 
 rande ett mål för negativa utsläpp, utveckling av standardisering och

verifiering, satsningar på metoder för kolinlagring i marken och  
bio-CCS, ekonomiska styrmedel och offentlig upphandling.

• Upprätta ett strategiskt nationellt program för stärkt resiliens och
definiera Sveriges syn på hur ett öppet samhälle kan kombineras med
strategisk autonomi.

• Stärk ekonomiska styrmedel och stöd utvecklingen av sådana i EU,
exempelvis kommissionens förslag om ett system för koldioxidjuste- 

 rande avgifter vid gränserna, utökning av EU/ETS, skatt på icke  
återvunnen plast, höjd koldioxidskatt, slopade undantag och ett  
prisgolv i EU/ETS. 

Målet – en grön välfärdsstat som går före

Att minska miljö- och klimatbelastningen handlar om att minska resurs-
förbrukningen i vår konsumtion och våra samhällsaktiviteter. I dag är 
produktion ofta linjärt utformad och baserad på förbrukning av ändliga 
naturresurser. Effektiviteten ökar, men samtidigt ökar den ekonomiska 
aktiviteten vilket upprätthåller en alltför hög resursanvändning. Utma-
ningen är att effektivisera och minska utsläpp, samtidigt som vi förhindrar 
att det motverkas av ökad konsumtion av resurser på annat håll. 

En nyckel är att företag utvecklar hållbara affärsmodeller som karakterise-
ras av att ökad ekonomisk aktivitet också leder till ökad samhällelig hållbar-
het. Om en affärsmodell går ut på att sälja mer av en i grunden ohållbar pro-
dukt innebär ett lyckat företagande ökad miljöbelastning. En affärsmodell 
där reparationer och underhåll av produkten ingår i köpet är mer hållbar. 
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Produkter som använder förnybara råvaror, kan återanvändas eller återvin-
nas är mer hållbara. Uthyrning är i allmänhet mer hållbart än försäljning 
och tjänster mer hållbara än produkter. Affärsmodellen ska driva företaget 
och kunden till mer hållbara val. Här har näringslivet ett stort ansvar.

Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Begreppet välfärdsland under-
stryker vikten av social hållbarhet. Här vill jag påminna om några av de 
gröna satsningar som rekommenderas i tidigare nämnda rapporter från 
University of Oxford och Institute for Public Policy Research, nämligen 
utbildning, forskning och satsningar inom hälso- och sjukvård. Sådana  
investeringar har inte behandlats i detta kapitel men har både ett lågt klimat- 
fotavtryck och leder till mer motståndskraftiga, hållbara samhällen. Även 
satsningar inom kultur- eller tjänstesektorn har ett lågt klimatfotavtryck.

Sverige är ett litet land och våra utsläppsminskningar må inte vara av-
görande. Mer avgörande är att vi kan visa att det går att kombinera ett kli-
matsmart, hållbart samhälle med en modern välfärdsstat. Sverige kan också 
bidra till utveckling av lösningar som är replikerbara i andra länder, genom 
att ge goda förutsättningar för innovation och skapa marknader för ny tek-
nik. Detta gäller inte minst inom områden där vi är starka, såsom industrins 
omställning, tunga fordon, samhällsbyggnad, bioekonomi och cirkulär eko-
nomi. Vi är ett av de länder i världen som har bäst förutsättningar att ställa 
om. Om inte Sverige klarar detta så är det svårt att ställa krav på andra.

Med rätt satsningar nu kan Sverige vara en viktig internationell spela-
re. En stark samverkan mellan offentliga aktörer, näringsliv och forskning 
bidrar till lösningar som skapar jobb och ekonomisk utveckling. Sverige 
ska minska den egna belastningen på naturen i nivå med vad vetenskapen 
kräver och samtidigt göra insatser som kan spridas till resten av världen.
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