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Sammanfattning 

 

För att kunna sänka utsläppen av växthusgaserna med 20 procent till år 2020 och med 80 

procent till 2050 har de båda länderna (Storbritannien och Sverige) valt att använda sig av 

olika strategier. Storbritannien har valt en rättsligt bindande lag, The Climate Change Act 

medan Sverige valt att använda sig av ett av riksdagens miljömål, Begränsad klimatpåverkan, 

och då med inriktning mot klimatförändringarna. Genom att länderna valt att hantera 

klimatfrågan med olika strategier, skapas det skillnader och likheter mellan dessa länder. För 

att kunna synliggöra dessa har en dokumentstudie genomförts. Länderna har även jämförts 

enligt en komparativ metod och med hjälp av typologier inom dessa fyra kategorier: 

energimix, klimatpolitiska målsättningar, klimatpolitiska styrmedel och klimatpolitisk 

ansvarsfördelning. Resultatet belyser de politiska styrningsskillnaderna mellan länderna och 

deras  klimatpolitiska likheter. 

Länderna skiljer sig åt politiskt. Storbritannien har delat upp sina åtgärder och styrmedel 

mellan departementen, medan Sveriges klimatarbete till största del sker i kommunerna. Både 

Storbritannien och Sverige använder sig av ekonomiska styrmedel och då genom både skatt 

och olika bidrag. Båda länderna ser detta som ett effektivt sätt att minska klimatpåverkan. 

Även administrativa styrmedel som regleringar och gränsvärden används i båda länderna. 

Eftersom de politiska systemen skiljer sig åt mellan de två valda länderna är det svårt att 

förklara skillnaderna mellan länderna. Min genomgång av det empiriska materialet indikerar 

dock att Storbritannien har en mer detaljerad väg att gå för att nå de uppsatta klimatmålen.  
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1. Inledning  

 

Det har skett förändringar det senaste seklet när det gäller klimatet på jorden. Att det är 

människan som är den bidragande orsaken till detta är de flesta överrens om. Den största 

bidragande orsaken till dessa klimatförändringar är utsläpp av koldioxid och andra 

växthusgaser som jordklotet förorenats med. Växthuseffekten, som är påföljden av utsläppen, 

uppstår vid förbränning av fossila bränslen. Detta bränsle används till största del av hela 

jordens befolkning. Denna antropogena påverkan har bidragit till att jordklotet värmts upp, 

vilket har medfört en ökad medeltemperatur de senaste åren (Naturvårdsverket, 2012a). 

2-gradersmålet, ett uppsatt mål från Europeiska Unionen (EU), utgår från Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC):s granskningar av hur klimatet kan förändras, och utförs av 

EU:s medlemsländer samt en stor del av världens länder (Miljödepartementet 2009). Om 2-

gradersmålet inte hålls och temperaturökningen fortsätter att öka inom de närmsta 50 till 100 

åren kommer vissa ekosystem att ta skada. Framförallt kommer ekosystemen i norr ta störst 

skada, där temperaturhöjningen kan komma att bli uppemot fyra grader Celsius 

(Naturvårdsverket, 2012b). Stegringen går snabbt och om inte tillräckliga resurser sätts in så 

att 2-gradersmålet hålls kommer det bli svårt att undvika en temperaturhöjning på över tre och 

en halv grad Celsius vid år 2100, menar forskare inom området (Climate Action Tracker, 

2011).  

 

EU har sedan en tid arbetat med frågan att minska sina utsläpp av växthusgaser inom 

medlemsländerna. Detta för att kunna uppnå en bättre miljö utan att hindra konkurrensen 

mellan länder och energiförsörjningen (EU kommissionen, 2012b). Det har gett resultat då 

EU har minskat sina utsläpp med 16 procent från 1990 års nivå samtidigt som ekonomin 

lyckats öka med 40 procent under samma period (European Commission, 2008). År 2008 

enades EU:s medlemsländer om målsättningen att sänka sina växthusgasutsläpp fram till år 

2050 med 80 procent jämfört med nivån från år 1990. Ett delmål är att till år 2020 sänka 

halterna med minst 20 procent (European Commission, 2008).  

 

Storbritannien och Sverige är två av EU:s medlemsländer som sedan år 2008 respektive år 

2009 valt att arbeta mot det uppsatta EU-målet, men på två olika sätt. I Storbritannien har 
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parlamentet antagit en klimatlag, The Climate Change Act, som från år 2008 syftar till att 

minska de nationella växthusgashalterna med 80 procent till år 2050 (Department of Energy 

& Climate Change, 2012). Sverige har istället valt att implementera EU:s målsättning genom 

att integrera den i det svenska miljömålsarbetet, Begränsad klimatpåverkan, som riksdagen 

ansvarar för (Naturvårdsverket, 2012b). Sverige och Storbritannien har inom klimatpolitiken 

utarbetat två olika strategier för att uppnå ett och samma mål. Därför är det intressant att se 

vilka skillnader men också vilka likheter som finns mellan länderna då de från grunden utgår 

från samma mål, EU:s klimatmål.  

1.1 Syfte 

 

Denna uppsats syftar till att jämföra hur Storbritannien och Sverige valt att implementera 

EU:s klimatmål med att till år 2020 och 2050 sänka växthusgasutsläppen med minst 20 

procent respektive 80 procent jämfört med 1990 års nivå. Dessa två länder har valt olika 

strategier för att uppnå klimatmålet; Storbritannien med en lag och Sverige med ett av 

riksdagens miljömål. Genom att jämföra dessa två länders klimatpolitiska strategier kommer 

både nationella likheter och skillnader att identifieras inom det klimatpolitiska arbetet. I det 

klimatpolitiska arbetet har energisektorn en betydande roll, vilket har gjort att stort fokus i 

uppsatsen lagts på just denna sektor. Genom deras olika strategier kommer det tydligt att visas 

vilket av länderna som har bäst förutsättningar att nå klimatmålet. Även om det är svårt att dra 

generella slutstater syftar denna uppsats också till att se vad länderna kan lära av varandra. 

1.2 Frågeställningar  

   

- Hur har Storbritannien och Sverige valt att implementera EU:s klimatmål och vilka 

skillnader finns det mellan dem? 

- Vilka klimatpolitiska styrmedel använder de olika länderna sig av? 

- Inom vilka samhällsektorer och aktörer har länderna delat upp genomförandet? 
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1.3 Metod och material  

 

1.3.1 Komparativ metod 

Uppsatsen bygger på en kvalitativ metod som syftar till att skapa förståelse för Storbritannien 

och Sverige (Holme och Solvang, 1997). Själva studien bygger på en jämförande komparation 

av Storbritanniens och Sveriges klimatpolitiska strategier. Dessa två länder har valts ut för att 

de arbetar mycket med miljöfrågor och för att de redan nu börjat planera och utföra arbete 

med klimatpolitiken inom EU. Länderna har också valts ut för att deras klimatpolitiska arbete 

skiljer sig från varandra trots att de vill uppnå samma mål. Detta har skapat ett intresse att 

jämföra ländernas olika strategier. 

Studien bygger på en jämförande komparativ metod. En komparativ metod valdes för att den 

på ett systematiskt och tydligt sätt jämför ländernas klimatpolitiska system. Komparationen 

klargör likheter och skillnader mellan ländernas politiska system och hjälper till att förstå 

vilka orsaker som ligger till grund för Storbritanniens och Sveriges klimatpolitiska strategier 

(Denk, 2002, Hellspong, 2001). Uppsatsen är baserad på primär- och sekundärmaterial och 

kategoriseras enligt dessa fyra kategorier (typologier): 1. energimix, 2. klimatpolitiska 

målsättningar, 3. klimatpolitiska styrmedel och 4. klimatpolitisk ansvarsfördelning. Dessa 

kategorier har valts ut för att de på ett tydligt sätt belyser på vilket sätt som länderna valt att 

arbeta med de klimatpolitiska målen samt vilka strategier de bestämt sig för. 

Materialet som samlats in har sammanställts enligt formen beskrivande studier, som är en av 

flera olika former av komparativ metod. Beskrivande studier  hjälper till att skildra politiska 

händelser på ett tydligt sätt. De utvalda länderna delades in i de fyra utvalda kategorierna 

energimix, klimatpolitiska målsättningar, klimatpolitiska styrmedel och klimatpolitisk 

ansvarsfördelning. Dessa kategorier bestämdes utifrån uppsatsens frågeställningar och syfte. 

Därefter började sökningen efter materialet till uppsatsen. Sökningen efter material gjordes på 

sökord, på hemsidor och i böcker. Detta beskrivs mer under rubriken material.  

Stora delar av materialet hämtades från Storbritanniens och Sveriges regeringars hemsidor 

samt från böcker och övriga databaser, exempelvis Scopus (se rubriken material). När 

tillräckligt med material samlats in för respektive kategori lästes all text igenom för att 
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slutligen kunna välja ut de fakta som ansågs vara relevant för denna studie. Materialet 

sammanställdes sedan till vad som senare blev resultatet i uppsatsen.  

Hellspong (2001) menar att komparativ metod är ett bra sätt att använda då studien ska belysa 

likheter och skillnader mellan exempelvis två länder som fallet är i denna studie. Det går inte 

att helt säkerställa att denna jämförande studie mellan Storbritannien och Sverige är helt 

sanningsenlig och att ländernas miljöarbete genomförs exakt enligt studiens beskrivning. Dels 

för att denna uppsats endast undersöker och jämför ett visst område inom klimatpolitiken och 

dels är det mesta av materialet hämtat från ländernas regeringar, vilket kan leda till att 

materialet är lite vinklat då det beskrivs utifrån regeringarnas perspektiv. 

1.3.2 Material 

  

Denna studie bygger på dokumentstudier på både primär- och sekundärmaterial. 

Primärmaterialet består av myndighetsrapporter från svenska Naturvårdsverket (Kommunerna 

och miljömålen Samspel på lokal nivå – en idéskrift, FN:s klimatpanel 2007: Klimateffekter, 

anpassning och sårbarhet, Miljömålen – nu är det bråttom samt Sektorsansatser i det 

internationella klimatarbetet), brittiska Department of Energy and Climate Change (The 

Carbon Plan: Delivering our low carbon future), den brittiska myndigheten The National 

Archives (Climate Change Act 2008 Chapter 27), svenska regeringspropositioner och 

rapporter (Sveriges klimatpolitik – värdet av utsläppshandel och valet av målformulering, En 

sammanhållen klimat- och energipolitik, Sveriges femte nationalrapport om 

klimatförändringar) samt rapporter av Europakommissionen (Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions – Limiting global climate change to 2 degrees 

Celsius). Dessa dokument används för att jämföra hur det klimatpolitiska arbetet är 

organiserat i respektive land. Dokumenten synliggör vilka styrmedel som används och hur 

genomförandet är fördelat mellan olika samhällsaktörer och sektorer. Just dessa dokument 

jämförs senare i uppsatsen för att de på ett systematiskt sätt, genom olika synvinklar, visar hur 

klimatarbetet fungerar.  

 

Sekundärmaterialet bygger på tidigare studier om klimatpolitik. I synnerhet Collier och 

Liifstedt (1997), Fankhauser (2011), Jean-Baptiste och Ducroux (2002), Weidner och Mez 

(2008), Lovell, Bulkeley, och Owens (2009) samt Lundqvists (2004) tidigare studier om 

klimatpolitik. I denna uppsats användes detta material för att komplettera och fördjupa 
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dokumentanalysen. Materialet från primär- och sekundärkällor har sammanställts och det är 

utifrån dessa tidigare studier som uppsatsen är uppbyggd.      

Källorna som användes till denna studie valdes ut efter att allt material från både primär- och 

sekundärkällor granskats. Det utvalda materialet har tagits fram genom sökningar på utvalda 

sökord som formades efter studiens syfte och frågeställningar. De sökord som användes var 

exempelvis Sverige, Storbritannien, 2-gradersmålet och miljö i artiklar från databaser (Web 

of Science och Scopus), hemsidor (ländernas regeringar, EU-kommissionen, 

Kemikalieinspektionen, Miljödepartementet och Naturvårdsverket) samt böcker ( Asplund, E 

& Hilding-Rydevik, T, Denk, T, Hatch, M J, Hellspong, L, Holmberg, J, Holme, I M & 

Solvang, B K, Lindvert, J och & Schierenbeck, I, Lundqvist, L J samt Skillius, Å).  

Efter att allt material granskats delades det upp i grupper kring de fyra nämnda kategorierna. 

Därefter kunde relevant material väljas ut och sammanställas till det som senare blev 

resultatet av studien. Källorna användes för att finna skillnader och likheter mellan 

Storbritanniens och Sveriges klimatpolitiska strategier.  

1.3.3 Metodkritik  

 

Den komparativa metoden rymmer en rad begränsningar som kan ha påverkat resultatet av 

denna uppsats. Enligt Denk (2002) är Ekologiskt felslut ett problem som handlar om valet av 

material och kan leda till att uppsatsen uppfattas vara skriven ur myndigheternas perspektiv.  

Detta eftersom delar av materialet kommer från myndigheter och ländernas ledare och därför 

kan materialet tolkas som att invånarna i landet har samma åsikter som myndigheterna, vilket 

troligtvis inte alltid är fallet. Även urvalsskevhet kan uppstå och sker vid val av de länder som 

jämförs i uppsatsen, då Storbritannien och Sverige är de som påverkar hur uppsatsen blev och 

vilka slutsatser som tagits.  

Länderna valdes ut för denna uppsats då det finns ett värde i att de skiljer sig åt (Denk, 2002). 

Båda EU-länderna har kommit långt med klimatarbetet inom landet samt att de tagit fram 

strategier för hur arbetet ska genomföras i framtiden. Genom att jämföra två länder som båda 

har kommit långt i klimatarbetet går det på ett tydligt sätt att se vad som skiljer dem åt men 

även vad de har för likheter, och av den anledningen är de intressanta att jämföra (Denk, 

2002).  
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Uppsatsen utformades genom en dokumentstudie. När en dokumentstudie används finns 

risken att allt material som behövts till studien inte hittats och därav kan missförstånd ske då 

resultatet inte visar hur verkligheten ser ut. En annan svårighet som kan uppstå vid jämförelse 

av de valda länderna är att försöka skilja på deras politiska uppbyggnad. Eftersom ländernas 

politiska uppbyggnad inte är likadana så framställs inte allt material, styrmedel och 

fördelningen bland aktörerna på liknande sätt, vilket kan leda till att skiljaktigheter kan uppstå 

vid presentation av materialet i uppsatsen. 

 Materialet som används i uppsatsen kommer från olika tidsperioder, såväl nya som äldre. 

Detta kan leda till att planer, funderingar och åsikter har ändras, vilket måste tas i beaktande.   

 

1.4 Avgränsning 

 

Denna uppsats är endast fokuserad på Storbritanniens och Sveriges klimatstrategier där målet 

är att uppnå EU:s klimatmål till år 2020 och 2050. Uppsatsen är avgränsad till endast två 

länder, dels för att kunna jämföra dem noggrannare och dels för att utrymmet i uppsatsen var 

begränsat. Uppsatsen fokuserar endast på att jämföra ländernas klimatstrategi för att på så sätt 

kunna hitta skillnader länderna emellan och se hur det utifrån EU:s gemensamma mål går att 

på olika sätt motverka klimatförändringarna.  

De år som uppsatsen är fokuserad på är mellan 2008 och 2012. Detta är för att EU:s uppsatta 

mål infördes år 2008, och därefter började klimatarbetet genomföras i både Storbritannien och 

Sverige. I en tidigare studie av Collier och Liifstedt (1997) har en jämförelse gjorts innan 

ländernas mål infördes och där kan vi se hur det politiska miljöarbetet fungerade för 15 år 

sedan. Deras studie har tagits med i denna rapport för att i diskussionen kunna reflektera och 

jämföra hur miljöarbetet såg ut för 15 år sedan, och genom detta visa hur strategierna tagits 

fram och utvecklats.  

Uppsatsens utvalda länder, Storbritannien och Sverige, skiljer sig åt då de är olika uppbyggda 

politiskt. Skillnaden i den politiska uppbyggnaden gör att länderna skiljer sig åt när det gäller 

hur de utför och sätter upp sina strategier och styrmedel, men även hur klimatarbetet är 

uppdelat mellan alla ländernas aktörer. 
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2. Bakgrund 

 

Inför år 2020 har EU:s medlemsländer enats om ett klimatmål där huvuduppgiften är att 

minska unionens växthusgasutsläpp med minst 20 procent (EU-kommissionen, 2012a). I 

klimatmålet står det framför allt att det är utsläppen av växthusgaserna koldioxid, 

dikväveoxid, metan, fluorkolväten, fluorkarboner och svavelhexafluorid som måste minskas. 

Dessa är de växthusgaser som är inkluderade i Kyotoprotokollet (Regeringskansliet, 2008). 

Detta klimatmål har EU:s medlemsländer gemensamt, men det är upp till varje enskilt 

medlemsland att själv sätta upp egna mål och strategier för att uppfylla målet (EU-

kommissionen, 2012).  

 

Under flera år tillbaka i tiden har EU tillsammans med medlemsländerna varit verksam i 

frågor som rör klimatet. Men i och med dessa nya mål har nya framsteg tagits för att göra 

någonting åt klimatförändringarna (Miljödepartement, 2009). Då klimatfrågan är en fråga som 

berör globalt behövs ett samarbete mellan länderna (European Commission 2007). Det som 

ligger till grund för EU:s mål och klimatpolitik är FN:s klimatpanel, IPCC:s, vetenskapliga 

bedömningar. I rapporten över kunskapsläget inom klimatvetenskapen uppskattade panelen 

att medeltemperaturen inte får öka mer än två grader Celsius från år 1990 på grund av 

klimatförändringarnas följder (Naturvårdsverket, 2007). Tol (2006) motsätter sig detta efter 

att ha granskat bland annat EU:s rapporter och menar att argumenten om 

medeltemperaturhöjningen känns svaga och riktade. Detta visar på att det finns motsägare till 

klimatfrågan och temperaturhöjningen. 

  

EU vill sänka utsläppen med minst 20 procent till år 2020. I energi- och klimatpaketet från år 

2008 enades EU:s medlemsstater också om att sänka sina utsläpp med minst 80 procent till år 

2050 (EUkommissionen, 2012b). Vid den tiden, år 2050, ska inte längre fossila bränslen 

användas inom medlemsländerna. Detta ses som en viktig punkt för att målet ska kunna 

uppfyllas, och det pågår redan nu resonemang och planer på hur detta ska kunna gå till. Men 

det är lång tid kvar och däremellan ska delmålen till år 2020 uppfyllas (EU, 2012b). Trots att 

det redan nu planeras hur målet till år 2050 ska uppfyllas är det inte en självklarhet att målet 

kommer uppfyllas. Det hjälper inte att bara EU:s medlemsländer uppfyller målen för att 

utsläppen ska minska och bli verklighet, utan det måste uppfyllas av alla länder globalt. 

Annars är det stor risk att två grader Celsius höjningen inträffar. Om detta händer spekuleras 

http://ec.europa.eu/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/index_sv.htm
http://ec.europa.eu/index_sv.htm
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det även om att temperaturen kan rusa iväg och höjas till uppemot fyra grader Celsius vid år 

2100 (European Commission, 2011, Eklund, 2009). 

 

För att ökningen av temperaturen endast ska ske med högst två grader Celsius, skulle 

utsläppen behöva minskas med 44 miljoner ton koldioxidekvivalenter till 2020 utifrån 1990 

års nivå och därefter ytterligare 50 procent till år 2050. Men det är inte bara hur mycket 

växthusgaser som minskar i framtiden som räknas när det gäller ifall 2-gradersmålet kommer 

att nås eller inte. Det avgörande är de växthusgaser som vi sedan en tid redan släppt ut och 

som nu finns i luften. Dessa kallas de långlivade växthusgaserna. De kortlivade 

växthusgaserna är föroreningar som sotpartiklar och troposfäriskt ozon. En minskning av 

dessa kortlivade föroreningar skulle kunna ge en temperaturminskning med 0,2 – 0,7 grader 

Celsius på 30 år (Naturvårdsverket, 2012 c).  

 

De största anledningarna till att Storbritannien och Sverige har klimatarbete till år 2020 och 

2050 är bland annat det som togs upp vid de globala klimattillställningar där EU närvarat. De 

senaste klimatkonferenserna hölls i Köpenhamn, Cancun och Durban. I Köpenhamn ägde 

konferensen rum år 2009, och där samlades stora delar av världens ledare för att besluta om 

klimatförändringarna. I Köpenhamn var huvudmålet att minska klimatpåverkan och förbättra 

klimatsituationen för framtida generationer. Eftersom förhandlingar och även framsteg skett i 

olika länder från två år tillbaka i tiden (Dimitrov, 2010) ville EU få med medlemsländerna till 

ett bindande krav (Naturvårdsverket, 2010). Tanken var att denna konferens skulle leda till ett 

nytt klimatavtal. Men utgången av konferensen resulterade inte i det alla hade hoppas på och 

det talades till och med om ett misslyckade. Från att åren innan ha satt upp målet med att 

sänka växthusgaserna till åren 2020 och 2050 till att vid detta tillfälle inte komma fram till 

några nya beslut. Kort därefter avslutades mötet med slutsatserna att fortsätta arbetet med 

klimatpolitiken och FN-förhandlingarna (Dimitrov, 2010). Mötet ledde till att många började 

tvivla på om man någon gång skulle komma fram till en överenskommelse inom 

klimatproblemen (Naturvårdsverket, 2012f).  

 

Året efter, 2010, anordnades en ny klimatkonferens i Cancun, där förväntningarna var stora.  

Den här konferensen anses ha gått bättre, men inte heller här skedde de förändringar som 

väntats. Parterna hade även här svårt att komma överens och lägga fram ett gällande beslut 

(Grubb, 2011a). Dock vanns tilltron om klimatarbetet och att klimatproblemens konflikt 

mellan ledarna ändå skulle kunna gå att lösas (Naturvårdsverket, 2012f). Grubb (2011a) 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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menar att problemen som gör att inga förändringar eller beslut sker inom klimatet är politiska 

samt att den starka ambitionen att förbättra miljön inte finns i alla länder utan bara i vissa. 

Resurserna, ekonomi och teknik finns att tillgodose i de flesta länder. 

 

På klimatmötet i Durban år 2011 gick förhandlingarna bra, vilket delvis berodde på att ledarna 

var tvungna att ta fasta på de problem som fanns vid denna tidpunkt för att kunna ta nya 

beslut och gå vidare (Grubb, 2011b). Vissa problem gällde även frågor som skjutits upp från 

Cancun (Naturvårdsverket, 2012f). Konferensen resulterade bland annat i ett förlängt 

Kyotoprotokoll även om Grubb (2011 b) skriver att det saknades vissa viktiga delar som man 

hade hoppats på. Men trots detta gjordes det framsteg i rätt riktning i Durban (Grubb, 2011b).  

3. Teoretiskt ramverk  

 

I det inledande kapitlet beskrevs en jämförande komparativ metod som är den övergripande 

metoden för denna uppsats. I detta stycke kommer det redogöras hur komparativ politik som 

akademiskt fält fungerar som uppsatsens teorietiska ramverk. 

 

3.1 Komparativ politik som analytiskt fält 

Komparativ metod är, som nämnts tidigare, vanligt att använda vid politiska jämförelser. 

Metoden har funnits under lång tid och har därför en historia bakom sig, vilket även betyder 

att den har förändrats längs resans gång. Kamrava (1996) beskriver hur förändringen har skett, 

från att den förr varit fokuserad på institutioner och organisationer till att nu i stället se till 

komplexa förklaringar om internt arbete inom samhälle och stat. Lindvert och Schierenbeck 

(2008) menar också att politiska jämförelser har förändrats under tiden, från att ha fokuserat 

på jämförande forskningsfält till att i stället börjat se till självständiga inriktningar som 

socialpolitik, ekonomiskpolitik och miljöpolitik. 

Genom att använda sig av komparativ politik blir skillnader och likheter mellan länder 

synliggjorda, då den beskriver både variation och kontraster. Man kan också använda sig av 

komparativ politik för att politiska värden ska kunna värderas och förklaras även om de är 

uppbyggda på olika sätt i olika länder.  

Att just länder och städer inom politik jämförs med hjälp av komparativ metod beror till 

största del på att metoden fokuserar på djupet och inte bara på ytan, vilket passar bra när man 
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ska jämföra två länders klimatpolitiska strategier (Hague och Harrop, 2007). Genom att 

använda sig av komparativ metod, som är beskrivande, skapas en djup kunskap inom de 

jämförda politiska systemen (Lindvert och Schierenbeck, 2008).     

Denna uppsats kommer att presentera sitt resultat genom typologier och komparativ metod. 

Teorin i uppsatsen är den del som ger en förklaring till hur uppsatsen är konstruerad (Hatch, 

2002). Typologierna som valts ut till denna uppsats är energimix, klimatpolitiska 

målsättningar, klimatpolitiska styrmedel och klimatpolitisk ansvarsfördelning. Typologierna 

skildrar ländernas klimatpolitiska likheter och skillnader genom att de jämför och förklarar 

ländernas klimatstrategier. Energimix är en vald kategori som spelar en stor roll ifall 

klimatmålen kommer att nås eller inte. Detta för att energikällor i form av förnyelsebar energi 

och energieffektivisering är två väldigt viktiga delar och som har stor betydelse ifall länderna 

ska kunna sänka sina halter av växthusgaser. 

Holmberg (2006) och Lovell, Bulkeley och Owens (2009) menar att energi- och klimatpolitik 

hör ihop och att den blir en allt viktigare del av politiken. Denna kategori håller ihop och för 

samman alla klimatpolitiska målsättningar. Detta är en viktig kategori för att arbetet ska 

kunna fortskrida och nå framgångar. För att sänka växthusgaserna, som är målet för länderna, 

krävs det både långsiktiga och kortsiktiga mål, vilket både Storbritannien och Sverige har. 

Långsiktiga och kortsiktiga mål krävs för att omställningar ska kunna ske, som i sin tur leder 

till förändringar (Holmberg, 2006). 

 Klimatpolitiska styrmedel som typologi är viktigt då den i detta fall beskriver hur åtgärder 

ska utföras för att lyckas sänka växthusgaserna. Ekonomiska styrmedel är handlingar som 

exempelvis skatter, bidrag och handel med utsläppsrätter. Ekonomiska styrmedel används för 

att de kan påverka vilka val samhället väljer att göra genom påverkan och påtryckningar. 

Administrativa styrmedel däremot är mer reglerande. Exempel på administrativa styrmedel är 

bland annat gränsvärden, krav som sätts upp samt förbud (Skillius, 2007).  

Den sista typologin som används för att hitta skillnader och likheter är klimatpolitiska aktörer. 

Aktörerna fyller en funktion då de beskriver vilka olika delar som finns och hur de 

tillsammans bildar den kompetens som finns i ländernas verksamheter. Alla aktörer fyller en 

funktion i det arbete som utförs även om vikten av arbetet kan skilja sig mellan dem. 

Samarbetet mellan aktörer är viktiga för att alla delar i ländernas klimatarbete ska gå ihop 

(Asplund och Hilding-Rydenvik, 2001). 
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Alla utvalda typologier handlar om klimatpolitik genom att de antingen upplyser hur landet är 

eller jämför vilka val och strategier som har utförts (Hague och Harrop, 2007). Klimatpolitik 

är en viktig del av landets politik, menar Lovell, Bulkeley och Owens (2009) och använder 

Storbritannien som ett exempel. Att dessa fyra typologier valdes är för att alla bär viktiga 

delar för hur klimatpolitiken kan gå framåt oberoende vilket land det gäller. Detta visas 

genom att de tidigare varit centrala begrepp i studier inom ämnet miljöpolitik. Dessa tidigare 

studier används även som hjälpmedel i denna studie, vilket gör att de tidigare studierna och 

dessa typologier fyller en viktig funktion i denna uppsats (Lindvert och Schierenbeck, 2008).     

3.2 Tidigare studier 

 

En liknande studie har utförts av Collier och Liifstedt (1997). De har genomfört en 

jämförande studie mellan Storbritannien och Sverige och tar upp ländernas klimatpolitik på 

lokal nivå. Deras studie använder sig inte av komparativ metod, även om den likt denna 

uppsats tar upp och jämför politiska strategier kring miljöarbetet (Karava, 1996). Studien är 

från år 1997 och resultatet är i och med det baserat på data och material insamlat för ca 15 år 

sedan. Länderna i Collier och Liifstedts studie valdes ut för att de bedömdes skilja sig åt i 

både sina lokala åtgärder och för att de ansågs vara proaktiva inom miljöområdet (Collier och 

Liiftsedt, 1997). Collier och Liifstedts (1997) syfte med studien var att fokusera på utsläpp 

från olika energikällor, granska vilka svårigheter och möjligheter det fanns för lokala 

myndigheter i deras miljöpolitik och att sedan se klimatförändringspolitikens vidd utifrån 

ländernas lokala nivåer. Detta kan till viss del jämföras med denna uppsats då även min studie 

undersöker och jämför energikällorna mellan länderna. Materialet som deras studie grundar 

sig på är intervjuer av tjänstemän vars anställning är på kommuner i både Storbritannien och 

Sverige. Collier och Liifstedts studie visar att länderna skiljer sig åt genom att de svenska 

kommunerna är mer fria och självständiga i jämförelse med Storbritanniens kommuner. De 

lokala myndigheterna i Storbritannien är mer verksamma med strategier inom 

klimatförändringsområdet jämfört med Sveriges kommuner, menar Coller och Liifstedt. 

Gemensamt för de båda länderna är att de vidtagit åtgärder för hur klimatförändringarna ska 

bli bättre på lokal nivå samt att det är politikens vilja och ekonomin som styr klimatarbetet. 

(Collier och Liifsedt, 1997) 

En annan tidigare studie som kommer att användas i uppsatsen är Jean-Baptiste och Ducroux 

(2002). Denna studie är inte en jämförande studie men fyller ändå en funktion i uppsatsen 
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eftersom den visar hur förnyelsebara energikällor kan utnyttjas i stället för fossila 

energikällor. Då utsläpp av växthusgaser kan minska i ett land även fast energiförbrukningen 

och dess efterfråga ständigt ökar.  

Det går att jämföra Jean-Baptiste och Ducroux (2002) studie med denna uppsats för att se hur 

ett annat land gjort för att sänka sina utsläpp av växthusgaser eller för att se vilka likheter och 

skillnader det finns. I studien belyser Jean-Baptiste och Ducroux (2002) hur viktig energi är 

för oss människor, att den varit det under en lång tid och att den kommer fortsätta vara det i 

framtiden då energi i form av el kommer att ha en betydande roll. För att energibehovet ska 

kunna räcka kommer energin och elen behöva effektiviseras, vilket den kommer att göra till år 

2050, menar Jean-Baptiste och Ducroux (2002). 

 Jean-Baptiste och Ducroux (2002) menar att varje land har olika förutsättningar för vilka 

energiresurser de kan använda för att utvinna förnyelsebar energi och dra nytta av dess olika 

fördelar. Jean-Baptiste och Ducroux menar även att det måste satsas mer på energiresurser om 

koldioxidhalten ska minska på jorden. Detta för att det i framtiden ska kunna gå att använda 

fler elbilar och tågtransporter, då transporter i dagsläget står för en stor procent av 

koldioxidutsläppen.  

Jean-Baptiste och Ducroux (2002) förespråkar även kärnkraftsenergi och jämför det med 

andra fossila energikällor. Detta för att påvisa att kärnkraftsenergi är ett bättre alternativ och 

att kärnkraft tillsammans med förnyelsebar energi är nödvändigt för framtiden. Nyttjandet av 

energin från förnyelsebara källor ökar, menar Jean-Baptiste och Ducroux (2002), vilket är bra. 

Men det fossila användandet är fortfarande stort och åtgärder krävs för att motverka detta. 

Jean-Baptiste och Ducroux (2002) studie visar att det just i deras exempel går att minska det 

fossila användandet för att utvinna energi och byta ut det mot förnyelsebar energi. Men att det 

beror på vilka lokala förutsättningar som finns.         

Ett annat exempel på ett EU-land som vill uppnå klimatmålen till år 2020 och 2050 har 

Weidner och Mez (2008) gjort en studie om. Deras studie handlar om Tysklands 

klimatpolitik. Studien är inte en jämförande studie men kan jämföras med denna uppsats på 

andra sätt då den visar att Tyskland liksom Storbritannien och Sverige har samma mål att till 

år 2020 och 2050 minska sina växthusgasutsläpp med 20 respektive 80 procent. Deras studie 

visar att Tyskland har tagit ett stort steg framåt inom förnyelsebar energi och ligger i 

framkant. Weidner och Mez studie visar att Tyskland länge arbetat med miljöfrågor liksom 

både Storbritannien och Sverige. Weidner och Mez (2008) skriver att Tysklands stora mål är 
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att minska sina växthusgaser och att deras åtgärder för att uppnå detta har varit att bland annat 

använda sig av ekonomiska styrmedel, vilket har visat sig fungerat bra.  

Weidner och Mez (2008) menar att om målet med att minska växthusgasutsläppen ska 

uppnås, kommer energieffektiviseringen vara tvungen att öka med tre procent per år. Denna 

energi kommer till största del komma från förnyelsebar energi och av kraftvärme. 

Förnyelsebar energi är den del som det kommer arbetas mycket med och det är den 

energikälla som kommer vara mest framgångsrik, menar Weidner och Mez.  

Lovell, Bulkeley och Owens (2009) har skrivit en artikel om Storbritanniens miljöpolitik. De 

menar bland annat att både energi- och klimatfrågor diskuteras mycket inom landet. De menar 

även att energi- och klimatfrågar förs mer ihop med andra politiska frågor. Trots att många 

förändringar har utförts och kommer att utföras så har omställningarna accepterats väldigt bra 

i landet. Förändringar sker, men de största ändringarna sker ändå inom politiken, menar 

Lovell, Bulkeley och Owens (2009), vilket skulle kunna kopplas ihop med den klimatlag som 

beslutades i Storbritannien. Klimat- och energifrågor har de senaste åren vuxit mer ihop. 

Författarna menar att startskottet för när Storbritannien började engagera sig på riktigt i 

energi- och klimatpolitik var år 2000, när klimatförändringarna uppmärksammades mer och 

landet ansåg att de själva inte hade tillräckligt med åtgärder (Lovell, Bulkeley och Owens, 

2009).  

 

Med denna studie menar de att klimatpolitiken i Storbritannien inte konkurrerar med annan 

politik utan att den har vävts in, till skillnad från förr då den ibland ansågs ta upp en extra 

plats. Författarna menar att eftersom energi och klimat börjat höra samman har dessa två 

sektorer sammanstrålats. 

 

Lundqvist (2004) har skrivit om Sveriges miljöpolitik och menar att den har ändrats genom 

åren, från att ha varit en politisk fråga till att ha blivit en het diskussion i samhället. Detta 

innefattar flera olika aktörer och sektorer i samhället. Han menar även att det är viktigt att det 

finns en god relation mellan samhället, politiken och miljön för att utvecklingen inom dessa 

områden ska kunna gå framåt. 

 

Sverige ses både av sig själv och utifrån som ett föregångsland inom klimatarbetet. Detta 

grund av att den miljöpolitik som används ses som ett rationellt styrningssätt med bland annat 

styrmedel och andra åtgärder som verkar i landet. Startpunken sägs vara år 1996 när 
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socialdemokraterna styrde landet. Då uppnådde landet ett mer ekologiskt hållbart samhälle. 

Det socialdemokratiska partiet gick ut med att de ville att Sverige skulle vara en drivande 

kraft för klimatet, menar Lundqvist (2004). Sedan dess har landets miljöpolitik kontinuerligt 

utvecklats med sociala och ekonomiska aspekter tillsammans med de ekologiska aspekterna 

för att på så sätt bygga upp ett mer hållbart Sverige (Lundqvist, 2004).    

 

 

4. Storbritannien och Sverige som klimatpolitiska föregångsländer 

 

I denna del av uppsatsen kommer resultatet av det insamlade materialet att presenteras. Det 

har sammanställts genom att resultatet delats upp i kategorier. I kategorierna delas även 

länderna upp där de presenteras var för sig. Detta görs för att det på ett tydligt sätt visar vad 

det finns för likheter och skillnader mellan de olika länderna. För tydlighetens skull 

presenteras även typologier i tabell 1 där det överskådligt går att se vad länderna gjort för val 

och vad de har för strategier för att nå klimatmålet. 

4.1 Storbritannien   

 

4.1.1Energimix  

 

Den energi som bygger upp Storbritannien håller just nu på att avvecklas. Av de kraftverk 

som fanns år 1990 fanns det endast 25 procent kvar år 2010. Stora energikällor som dominerat 

i landet är naturgas och kol. Energin var år 2010 den sektor som hade mest utsläpp, närmare 

bestämt 27 procent. I dag satsar Storbritannien i stället på förnyelsebara energikällor som 

exempelvis vindkraftverk. Vindkraftverk står för cirka 10 procent av energiproduktionen. Det 

satsas även på kärnkraftverk som i dag står för 16 procent av elproduktionen i landet. Av den 

elproduktion som idag existerar i Storbritannien står 25 procent för låga koldioxidutsläpp, 

men detta kommer att öka i framtiden. Energi i byggnader och hus är en källa till vart energi 

försvinner iväg och går till spillo. Detta är någonting som landet har förstått och satsat mycket 

på. Resultatet visar att trots att såväl befolkningen som antalet bostäder ökat, har utsläppen 
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minskat med så mycket som 18 procent. Detta har kunnat ske eftersom förordningar tagits 

fram i landet och dessa förordningar vill se till att nya pannor ska införas till bostäder, vilket 

till viss del skett (Department of Energy and Climate Change, 2011).   

De nya pannorna sparar både pengar och energi. För att uppvärmningen ska bli mindre och 

hålla bättre, har 60 procent av hushållen ersatt den gamla isoleringen med en ny skalmurs 

isolering. Detta leder till både en ekonomisk vinning och energivinning då värmen stannar 

kvar i bostäderna. Om detta fortsätter, som är målet till år 2020, kommer energikostnaderna 

vara 7,1 procent lägre i landet, vilket också resulterar i mindre utsläpp. Målet är att till år 2050 

sänka utsläppen av växthusgaserna med 80 procent, och till dess beräknas utsläppen från 

kraftsektorn vara näst intill helt borta. För att detta ska kunna genomföras behövs det vidtas 

mer åtgärder inom energin. Bland annat är planen att det skall satsas mycket på 

energieffektivisering. Drivmedel till fordon, värme och kraftindustri kommer att bestå av el, 

bioenergi men också av väte. Elen som då används kommer att komma från förnyelsebara 

källor men också till viss del från kärnkraft. Målet är även att utveckla elnätet så att det blir 

större och bättre då den i framtiden måste täcka både tillgång och efterfråga.  (Department of 

Energy and Climate Change, 2011).   

4.1.2 Klimatpolitiska målsättningar 

 

År 2008 infördes det en ny klimatlag i Storbritannien som innebär att växthusgaserna i landet 

ska reduceras med 80 procent till år 2050. Målen som är uppsatta är både för år 2020 och 

2050, men det stora målet och det som det fokuseras mest på är att minska växthusgaserna till 

år 2050 (The National Archives, 2008). Målet för detta kallas Climate Change Act och är inte 

bara ett mål, utan även en rättsligt bindande lag i landet. För att målet ska kunna uppnås har 

mindre mål som budgetar fastställts i tre perioder med fem år för varje period (Fankhauser, 

2011). Det är dessa mål som landet är väldigt fokuserat på, och genom att de arbetar efter 

dessa budgetar vet de hela tiden vad som ska göras i nästa steg. Målen som är uppsatta för att 

nå det huvudsakliga målet med att sänka växthusgaserna är uppdelade av regeringen inom de 

olika departementen, exempelvis inom departementen för byggnader, transporter, industri och 

jordbruk. Dessa sektorer har egna uppsatta mål som beskriver vad som ska göras inom varje 

sektor.  

Även för transporter ska utsläppen minskas, och detta ska ske genom att fler elbilar 

introduceras. Elbilarna som produceras kommer näst intill inte bidra till några utsläpp när de 
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är i drift, eftersom drivmedlen kommer vara el, bioenergi och väte. Målet inom elutvinning är 

att den endast ska komma från förnyelsebara källor, till största del från vindkraftverk 

(Department of Energy and Climate Change, 2011). 

Även inom jordbruk är målet att minska växthusgasutsläppen samtidigt som det kommer att 

utföras förbättringar inom odlingens näringsämnen. Detta med verkningsfulla metoder för att 

utvecklingen ska gå framåt och bli bättre.  

Inom avfallshanteringen vill Storbritannien minska det totala avfallet eftersom det är en stor 

utsläppskälla och som går i ihop med andra sektorer inom industrin (Department of Energy 

and Climate Change, 2011). 

4.1.3 Klimatpolitiska styrmedel 

 

I Storbritannien har åtgärderna för hur man ska gå vidare med styrmedlen delats upp i olika 

grupper inom departementen. Dessa grupper har till uppgift att presentera vad de olika 

departementen planerar att använda för styrmedel men också hur de ska implementeras. 

Hus och bostäder är en stor källa där det används mycket energi, men det är framför allt en 

källa där mycket energi försvinner och då oftast i form av värme. För att åtgärda detta 

missbruk av energi kommer sättet att bygga hus och bostäder förändras. Dessa åtgärder ska i 

framtiden fungera som ett styrmedel. Detta styrmedel leder till att energin kommer att 

användas på ett effektivare sätt, där målet är att få energin att i så stor utsträckning som 

möjligt stanna kvar i hus och bostäder. Åtgärderna som kommer att effektivisera 

användningen av energi i hus och bostäder är effektivare isolering, energisnålare belysning 

och effektivare åtgärder gällande varmvatten.  

För att kunna komma till ett samhälle år 2050 där utsläppen kring hus och bostäder är låga 

krävs det att åtgärderna vidtas snarast. Det kan exempelvis handla om att bygga och 

effektivisera pannor och värmepumpar för luft och grundvatten. Även fjärrvärme ses som ett 

bra sätt att få värme och därför ska även fjärvärmen byggas ut och användas i större 

utsträckning. Målet med dessa åtgärder är att minska dagens koldioxidhöga uppvärmning 

drastiskt. Den nya uppvärmningen ska få värme att stanna kvar bättre i hus och bostäder. 

Genom detta hoppas Storbritannien att man långsiktigt når målet med att minska 

växthusgasutsläppen med 80 procent till år 2050 (Department of Energy and Climate Change, 

2011).  
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För att kunna sänka växthusgasutsläppen inom industrisektorn samtidigt som produktionen 

ökar i landet måste energimängden minska. Detta kommer att kunna ske om bränslet först och 

främst byts ut mot biogas eller biomassa samt genom en effektivisering av energin. Industrin 

kommer att använda energi i form av el och bioenergi. Effektiviseringen kommer att ske inom 

energiutvinning där det kommer att vara otroligt viktigt att använda rätt process och material 

för att utvinna så mycket energi som möjligt med minsta möjliga utsläpp (Department of 

Energy and Climate Change, 2011). 

Energiproblemen har även en stor plats inom andra sektorer. För att kunna minska utsläppen 

genom exempelvis energieffektivisering kommer det även att behövas mycket mer el i 

framtiden. Beräkningar ligger på att elanvändningen kommer öka mellan 30 och 60 procent. 

Även om el kommer behövas till mycket fler områden i framtiden, som värme och transport, 

kommer den inte att behövas i lika stor mängd per gång som den behövs i dag. Elen kommer 

att till största del utvinnas från förnyelsebara källor som sol och vind, men även kärnkraft 

kommer att behövas. Det är planerat att de förnyelsebara källorna ska öka med 30 procent till 

delmålet år 2020. Kostnaderna för de förnyelsebara källorna måste minska för att de ska 

kunna konkurrera mot de fossila källorna så att användningen av dessa källor minskas och till 

slut försvinner. Detta kommer att ta tid, men planen är att införa dessa förnyelsebara 

energikällor stegvis med målet att vara helt fossilfritt år 2050 (Department of Energy and 

Climate Change, 2011). 

 Transport är en av de största utsläppskällorna av växthusgaser i Storbritannien och står för ca 

24 procent. De åtgärder som man planerat att införa för att minska transportsektorns utsläpp är 

enligt budgeten bland annat att tillverka fordonen med ultra-low-emission vehicle motorer 

(ULEV). Dessa motorer släpper ut väldigt små mänger avgaser i jämförelse med andra 

motorer. För att detta ska få någon verkan kommer ULEV och elbilar vara de som till största 

del säljs på marknaden i Storbritannien vid år 2040. Tågtransporterna kommer även de att bli 

produktivare då de går på el, vilken kommer effektiviseras. Tågets sträckor kommer också att 

utökas för att på så sätt öka tillgängligheten och få fler att använda detta transportslag. De 

ovan nämnda åtgärderna kommer den offentliga sektorn att stå bakom och stödja i form av 

ekonomiska styrmedel och bidrag (Department of Energy and Climate Change, 2011). 

En sektor som står för en lite mindre del av de totala utsläppen i Storbritannien är jordbruk. 

Men till skillnad från andra sektorer går det inte inom jordbruk att ta bort alla utsläpp på 

grund av de naturliga system som finns i och med mark och djur. Hanteringen av gödsel är en 
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punkt som det ständigt arbetas hårt med. Det arbetet har gett resultat då utsläppen minskat 

med hela 30 procent från 1990 till 2009, och förbättringar sker hela tiden. 

En annan framtida åtgärd som kommer att användas inom jordbruk i Storbritannien är att 

landet kommer försöka använda sig av hållbarare näringsämnen, vilket också bidrar till 

mindre utsläpp. Jordar måste bevaras för att naturliga processer sedan ska gynnas. Utsläppen 

kommer att minska stegvis under hela perioden och inte ske lika dramatiskt som i andra 

sektorer. Åtgärderna kommer att inriktas på näringsämnen men också på produktionen, för att 

sedan kompletteras med ytterligare åtgärder som ännu inte är fastlagda eftersom mer kunskap 

behövs (Department of Energy and Climate Change, 2011).  

Ett stort steg har redan tagits vad gäller avfallshanteringen som mellan år 1990 och 2009 

minskade utsläppen med 70 procent. Avfallshanteringen står för tre procent av de totala 

utsläppen i Storbritannien. Orsaken till att avfallshanteringen minskat är deponiskatten som 

infördes år 1996. Det går dock inte att ta bort alla utsläpp helt inom denna sektor men arbetet 

kan bli betydligt bättre än i dag. Det går att förebygga avfallet genom att inte producera lika 

mycket från början. Detta leder i sin tur till att minskningen av utsläpp kan ske även i övriga 

sektorer, då resurser kan användas på ett effektivare sätt (Department of Energy and Climate 

Change, 2011). 

Deponiskatten kommer att fortsätta, och även avfallet av trä kommer att vara begränsat. 

Energiåtervinningen av avfall leder till mindre utsläpp och kommer att bli mer energieffektiv 

(Department of Energy and Climate Change, 2011.) För att vissa åtgärder ska fungera 

används ekonomiska styrmedel både inom energi- och bostadssektorer, dels som skatt för 

koldioxid och energi, och dels som stöd för effektivisering hos bostäder (Fankhauser, 2011).  

4.1.4 Klimatpolitisk ansvarsfördelning  

 

Lagen The Climate Change Act utformas i Storbritannien i tre perioder med fem år för varje 

period; det är alltså planerat 15 år i förväg vilka åtgärder som ska genomföras. Vilka åtgärder 

som ska införas bestäms genom Committee on Climate Change (CCC), som är en oberoende 

kommitté och finns inrättad i The Climate Change Act. Kommittén är en expertgrupp med 

inriktning på klimatförändringar, vetenskap samt ekonomi (Committee on Climate Change, 

2012). De bestämmer vilka nivåer som ska införas och gör sedan rekommendationer om vilka 

utsläppsmängder som ska rymmas i budgetmålen. Budgetmålen skickas därefter till 

regeringen. De budgetar som tas fram kontrolleras även de av CCC, som då ser till att allting 
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stämmer. CCC presenterar sedan detta för parlamentet och därefter blir det en offentlig 

handling. (Department of Energy & Climate Change, 2012). I de budgetar som offentliggörs 

kan man läsa om vilka åtgärder som planerats och när de ska träda i kraft. De planer och 

åtgärder som tas fram delas upp inom de departement som finns för de olika sektorerna, t.ex. 

trafik och jordbruk. Det är efter denna tilldelning som departementen blir ansvariga för att 

åtgärderna utförs inom den bestämda tidsramen och som skriver rapporteringar till Number 

10. Number 10 redovisar sedan resultat av åtgärderna och de uppsatta styrmedlen. 

Departementen är statliga, men åtgärderna och styrmedlen som beslutas riktar sig både till den 

offentliga och privata sektorn, eftersom de regleringar som sker måste anpassas av båda. 

Kommunerna i landet följer därefter åtgärderna. Kommunerna ses som självständiga. De 

följer den policy som satts upp av departementen och arbetar sedan utifrån policyn 

(Naturvårdsverket, 2011b). Då målen behandlas och publiceras i en rapport av en oberoende 

kommitté får allmänheten en stor tilltro till målen.  Genom att det publiceras en rapport kan 

allmänheten lätt ta del av vad som utförts och därmed följa vad som händer och om 

miljöarbetet går som planerat i Storbritannien (Fankhauser, 2011).              

4.2 Sverige  

4.2.1Energimix 

 

I Sverige kommer den energi som används mestadels från källor som vattenkraft och 

kärnkraft. Dessa två källor är båda viktiga för energiproduktionen i Sverige. Men för att 

Sverige inte ska bli helt beroende av dessa två energikällor ska Sverige börja använda sig mer 

av förnyelsebara källor. Detta är viktigt för att kunna skapa en trygghet. Både kärn- och 

vattenkraft kommer att finnas kvar i energiproduktionen för en tid framåt, men förnyelsebar 

energi är den energikälla som Sverige hoppas använda mest i framtiden. Även på 

energieffektiviseringssidan satsas det mycket på energisektorn inom områden som värme och 

transport (Regeringskansliet, 2008). 

En annan effektivisering som sker inom värme och som ses som en långsiktig prioritering är 

användningen av fjärrvärme (Regeringskansliet, 2008). Det största område som fjärrvärme 

används inom är uppvärmningen av hus och bostäder. En stor anledning till varför en del av 

fossiluppvärmningen kunnat fasas ut ur Sverige är just fjärrvärme (Regeringskansliet, 2009). 
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Inom transport försöker Sverige effektivisera energianvändningen genom att minska och till 

slut avveckla fossilanvändning för att i stället börja använda mer hybrid-, el- och 

biodrivmedelsbilar. (Regeringskansliet, 2008) Om energieffektiviseringen utförs i Sverige 

kommer det leda till att energianvändningen minskar med cirka 20 procent mellan år 2008 

och 2020. Samtidigt är planen att 50 procent av all energi som används vid denna tid ska vara 

förnyelsebar. (Regeringskansliet, 2008).  

I framtiden kommer el att användas betydligt mer än vad den gör i dag i Sverige, vilket redan 

märkts av då elbehovet ökat de senaste åren (Regeringskansliet, 2008). Från år 1990 till 2008 

har ökningen skett med åtta procent (Regeringskansliet, 2009). Inom bostadssektorn har 

uppvärmningen ökat de senaste åren, men trots detta ligger energianvändningen kvar på 

samma nivå, vilket är ett tydligt bevis på utveckling (Regeringskansliet, 2008). Samma sak 

har skett inom industrisektorn, där energiförbrukningen endast ökat med tio procent samtidigt 

som produktionen fördubblats under samma tid (Regeringskansliet, 2009). 

Sverige har minskat sina utsläpp av växthusgaser vid uppbyggnad av hus de senaste åren, 

vilket visar på en effektivisering. En effektivisering vid uppvärmningen av hus och bostäder 

kommer förhoppningsviss också ske, då ett mål till år 2020 är att uppvärmning av fossilt 

bränsle ska försvinna helt inom denna sektor (Regeringskansliet, 2008). 

För att få den förnyelsebara energiproduktionen i Sverige att fortsätta utvecklas kommer det 

satsas mycket på vindkraft. Till år 2020 har Sverige ett mål att vindkraft ska ha ökat så pass 

mycket att den ska stå för 30 TWh av all energiproduktion i Sverige (Regeringskansliet, 

2008). Detta kan jämföras med 6,1 TWh, som vindkraft står för i dag (Svensk energi, 2012). 

Efter år 2020 planeras användningen av vindkraft öka kontinuerligt. Förhoppningsvis kommer 

förutsättningarna att bli bättre i framtiden, samtidigt som man hoppas att Östersjön kommer 

att bli en ännu större plats för utvinning av vindkraft. För detta krävs dock ett fungerande 

samarbete med de kringliggande EU-länderna, vilket är ett framtida projekt 

(Regeringskansliet, 2008). 

4.2.2 Klimatpolitiska målsättningar 

Målen som Sverige fastlagt är för år 2020 och 2050. Arbetet med dessa mål började under år 

2009. Målen har sitt ursprung i kvalitetsmålen och är bestämda av riksdagen i Sverige. Dessa 

mål går under namnet Begränsad klimatpåverkan och har till huvudsyfte att minska 

växthusgaserna. Sverige har valt att inrikta sig mest på delmålet till år 2020 och ser målet till 
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2050 som ett mer långsiktigt mål. Det uppsatta målet fastlades av riksdagen år 2009 

(Naturvårdsverket, 2012e) men det är Naturvårdsverket som är den ansvariga myndigheten 

för målet (Naturvårdsverket, 2012a). Det största målet som Sverige satt upp till år 2020 är att 

minska sina växthusgaser med 40 procent jämfört med 1990 års nivåer (Regeringskansliet, 

2008). Detta gäller koldioxidutsläppen, med en parentes för utsläpp från skogsbruk och 

markanvändning. Dessa två är inte medräknade i dessa 40 procent. Sverige har satt som mål 

till år 2050 att det inte ska finnas några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären 

(Naturvårdsverket, 2012e). För att nå målet till 2020 har Sverige vissa målsättningar. Dessa är 

bland annat att 50 procent av landets energianvändning ska vara förnyelsebar.  Inom 

transportsektorn har Sverige satt upp som mål att tio procent av alla transporter ska använda 

förnyelsebar energi (Regeringskansliet, 2008). 

Växthusgaserna ska ha minskat med 40 procent och energianvändningen ska effektiviseras 

med 20 procent till år 2020 (Regeringskansliet, 2008). Sverige har många åtgärder igång, men 

det finns många planerade åtgärder för att sänka utsläppen av växthusgaserna. Om man 

undersöker och beräknar vilken nivå Sverige ligger på just nu med avseende på minskade 

utsläpp och på framtida klimatinvesteringar har Sverige goda chanser att nå sina mål enligt 

Regeringskansliet (2009). 

4.2.3 Klimatpolitiska styrmedel 

 

För att Sverige ska kunna nå sitt mål att minska växthusgasutsläppen har mycket fokus lagts 

på energi- och transportsektorerna. Fokuset på energi- och transportsektorerna är då speciellt 

inriktade på energieffektivisering, bränsle samt framtida transporter. Dessa är två stora 

sektorer, vilket gör att åtgärderna berör många parter i samhället. I och med detta behöver 

samhället vara med och påverka för att kunna samverka och utveckla åtgärderna tillsammans 

(Miljödepartementet, 2012c). 

För att kunna nå det svenska miljömålet men också det internationella klimatmålet finns vissa 

bestämda styrmedel (Regeringskansliet, 2008). De styrmedel som används för att minska 

växthusgasutsläppen är bland annat olika skatter (Miljödepartementet, 2012b). En av dessa är 

koldioxidskatten, som infördes år 1991 vars syfte är att minska användningen av fossilt 

bränsle (Kemikalieinspektionen, 2007).  
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Det finns även skatter för drivmedel och energi. Dessa skatter ses enligt regeringen som 

väldigt verkningsfulla och effektiva. De bör dock användas på ett stegvist sätt för att undvika 

konkurrens inom landet (Regeringskansliet, 2008). Drivmedelsskatten har minskat 

koldioxidhalternas utsläpp med 1,9 miljoner ton per år från år 1990–2010. Genom att denna 

skatt har införts har biodrivmedel fått ett uppsving inom transportsektionen, vilket även det 

sparar på koldioxidutsläppen (Regeringskansliet, 2009). Sverige har även inom 

transportsektorn valt att använda sig av styrmedel och då i form av miljöbilsbidrag. Detta för 

att få fler att välja de miljöklassade bilarna. Detta har visat sig fungera väldigt bra i Sverige, 

då fler väljer ett miljövänligare alternativ när det gäller köp av ny bil. Bilarna har under de 

senaste åren utvecklats miljömässigt, framför allt genom att de har en lägre 

bränsleförbrukning. Av de fossilbränslefria bilarna är det etanolbilen som i dag är den 

vanligaste miljöklassade bilen i Sverige. Den står för cirka 70 procent av de miljöklassade 

bilarna. Sveriges regering har även satt upp en plan om att Sverige ska vara helt fritt från 

fossilfria bränslen till år 2030 (Regeringskansliet, 2009). 

Utanför Sverige används styrmedel som internationell utsläppshandel (Regeringskansliet, 

2008). Tanken och resultatet med internationell utsläppshandel är att sänka 

växthusgasutsläppen i andra länder, då utsläppsrätter kan köpas och säljas mellan parter vid 

olika behov av växthusgasutsläpp (Regeringskansliet, 2007). Även åtgärder för 

utsläppsminskningar för EU:s medlemsländer och utvecklingsländer används. Dessa 

styrmedel kallas för gröna investeringar och bidrar även till att det nationella EU-målet 

uppfylls. Dessa styrmedel bidrar till att sänka växthusgasutsläppen internationellt, vilket är ett 

måste för att 2-gradersmålet ska kunna nås (Miljödepartementet, 2012b). 

För att minska utsläppen av växthusgaserna ytterligare kommer Sverige fortsätta att använda 

sig av de befintliga styrmedlen samtidigt som man tillsammans med EU hela tiden försöker 

hitta nya verkningsfulla styrmedel (Miljödepartementet, 2012b). Andra viktiga styrmedel som 

Sverige använder sig av är regleringar för fossila bränslen samt gränsvärden för utsläpp av 

växthusgaser (Regeringskansliet 2009). 

Under 2000-talet infördes en deponiskatt i Sverige. Efter att deponiskatten infördes minskade 

deponierna sitt hushållsavfall drastiskt och i dag deponeras endast 5 procent. Det återstående 

material som fortfarande slängs återvinns och behandlads biologiskt eller förbränns med syftet 

att återvinna energi. Det har även tillkommit ett producentansvar till produkter som t.ex. 

papper, däck och förpackningar, vilket har ökat återvinningen de senaste åren. Detta 
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tillsammans med skatt på avfall har minskat avfallet till deponierna, och med hjälp av dessa 

lagstiftningar och styrmedel har utsläppen av växthusgaser minskat jämfört med 1990 års nivå 

(Regeringskansliet 2009). 

För att samhället ska fortsätta fungera när användningen av fossila bränslen försvinner 

utvecklas hela tiden effektiviteten inom energisektorn, främst inom transporter och värme. 

Inom värmesektorn kommer åtgärder inom energieffektivisering att ske i och med att 

fjärrvärme kommer bli allt vanligare i hus och bostäder (Regeringskansliet, 2008). 

Även transportsektorn kommer behöva använda sig av styrmedel i form av regleringar av 

utsläpp. Denna sektor kommer att kräva en stor omställning eftersom användningen av 

fossilbränsle kommer att fasas ut och bytas ut till största del mot el-, bio- och hybridfordon. 

Denna effektivisering är nödvändig eftersom det till år 2030 mestadels ska finnas fordon som 

är oberoende av fossilt bränsle. För att detta ska kunna fungera krävs det mycket mer el än i 

dag, vilket betyder att mycket arbete måste läggas ner för att förbättra och effektivisera 

elproduktionen.  

Det mål som används för att minska växthusgasutsläppen vid utvinningen av el är att elen till 

största del ska produceras från förnyelsebara källor. Dessa förnyelsebara källor ska få en 

större plats, där vindkraftverk kommer att vara Sveriges betydande energikälla. För att detta 

ska kunna genomföras måste planprocessen och möjligheten att kunna bygga vindkraftverk 

bli enklare. Det ska bli enklare att bygga fler vindkraftverk i framtiden, men fortfarande måste 

kommunen tillsammans med miljöbalken ge ett godkännande för en byggnation av ett 

vindkraftverk (Regeringskansliet, 2008). 

Sverige började år 2009 ta fram ett bidrag till energiteknik. Tanken med detta bidrag är att 

mer pengar ska investeras i forskningen på förnyelsebara källor för att på så sätt konkurrera ut 

fossila energikällor. Sverige har planerat att mycket av detta bidrag ska användas och 

finansieras genom solcellsteknik (Regeringskansliet, 2009). 

Sverige arbetar med styrmedel som hjälpmedel för att minska växthusgasutsläppen i landet, 

och tack vare att alla dessa styrmedel implementeras bidrar de till en utveckling och en 

förhoppning om att nå målen till år 2020 och 2050 (Regeringskansliet, 2009). 
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4.2.4 Klimatpolitisk ansvarsfördelning 

 

För att miljömålet Begränsad klimatpåverkan ska verka och komma framåt behövs det aktörer 

som driver på och arbetar med detta miljömål. Det är regeringen och riksdagen som i dag 

ansvarar för miljömålet och även bestämmer vilka styrmedel som ska användas. 

Naturvårdsverket är en annan statlig myndighet som arbetar för att miljökvalitetsmålet ska 

uppfyllas, och det är även de som följer upp och utvärderar ifall miljömålen uppfylls eller inte 

(Naturvårdsverket, 2003).  

Naturvårdsverket är den myndighet som ansvarar för Begränsad klimatpåverkan och som 

främst av alla är ansvariga för att miljömålet uppnås (Regeringskansliet, 2008). Det är dock 

kommunerna som arbetar med alla miljömål. Det är kommunerna själva som genomför de 

åtgärder och anpassningsarbeten som beslutats högre upp. Kommunerna får till viss del 

bestämma själva, men de stora punkterna och besluten styrs ovanifrån. Kommunerna utför det 

mesta av arbetet själva men även tillsammans med företagare och verksamheter då dessa 

också vill och måste införa klimatarbete i deras arbete, bland annat efter regleringar från 

regeringen och riksdagen. För att detta ska fungera är det länsstyrelsen som tar fram målen för 

varje enskild region (Naturvårdsverket, 2003).  

Trots att det är kommunerna som genomför stora delar av miljöarbetet får de inte alltid de 

medel som behövs (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012). Ledet som miljömålsarbetet 

går i (alla aktörer som presenterades innan) får ta del av åtgärderna innan de blir gjorda. Detta 

kan ses som positivt eftersom det är många som blir engagerade och verksamma i 

klimatarbetet (Miljödepartementet 2011). Genom detta sker miljömålsarbetet på alla nivåer i 

landet (Edvardsson 2004).  

Kunskap och information om klimatmålen och växthusgasutsläpp finns inom flera 

myndigheter som allmänheten kan vända sig till vid frågor eller oklarheter. Information 

kommer även fram via medier som skriver och visar vad som händer och på så sätt informerar 

samhället. Genom detta har intresset för klimatmålet ökat, vilket har lett till att samhället fått 

en ökad kunskap. För att kunskapen, medvetenheten och intresset för miljöfrågor ska öka har 

både skolor och arbetsplatser börjat ha utbildningar inom ämnet. Detta har lett till att intresset 

för miljöfrågor ökat de senaste åren. Dessa åtgärder sker både på nationell och lokal nivå i 

landet (Regeringskansliet, 2009). 
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Tabell 1. Typlogier över klimatpolitiska regimer. Tabellen beskriver Storbritanniens och Sveriges strategier för att nå det 

uppsatta EU-målet. 

Typologier Storbritannien Sverige 

Energimix Kraftverk, naturgas, kol, kärnkraft, 

vindkraft  

Kärnkraft, vattenkraft, förnyelsebara 

källor 

Klimatpolitiska målsättningar  The Climate Change Act. Mål uppdelat 

inom olika departement. Sänka 

utsläppen med 34 % till år 2020 samt 

80 % till år 2050. Fokus på år 2050. 

Miljömålet Begränsad 

klimatpåverkan. Fokuserar på energi 

och transport. Sänka utsläppen med 40 

% till år 2020 samt 80 % till 2050. 

Fokus på år 2020. 

Klimatpolitiska styrmedel Ekonomiska och administrativa 

styrmedel.  

Ekonomiska styrmedel till största del 

men även administrativa. 

Klimatpolitisk ansvarsfördelning  Regering, parlament, CCC, 

departement, kommuner. 

Riksdagen, regeringen, 

Naturvårdsverket, länsstyrelsen, 

kommunerna. 

5. Diskussion 

5. Energimix 

 

Storbritanniens energiutvinning kommer till största del från kol och naturgas medan Sveriges 

kommer från vattenkraft och kärnkraft. Att Storbritannien och Sverige använder sig av dessa 

olika energikällor beror delvis på vilka förutsättningar länderna har. Naturgas är ett sådant 

exempel som alla länder inte har tillgång till och kan utnyttja, exempelvis Sverige. Ländernas 

olika förutsättningar känns också igen vid val av energikällor, framför allt vid förnyelsebara 

energikällor, där landets förutsättningar spelar en stor roll vid valet av dessa energikällor.  

Detta menar Jean-Baptiste och Ducroux (2002) och de säger även att alla länder inte har 

samma chans och lika stora möjligheter att utnyttja förnyelsebara energikällor på grund av 

flera olika faktorer, t.ex. geografiskt läge. 

För att nå ländernas gemensamma mål, att minska växthusgasutsläppen, försöker 

Storbritannien och Sverige att effektivisera bland annat energiutvinningen genom att använda 

sig av mer förnyelsebara energikällor. Denna effektivisering känns igen från Weidner och 

Mez (2008) studie där Tyskland är inne på samma spår.  
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Det Storbritannien och Sverige har gemensamt när det gäller att sänka utsläppen av 

växthusgaserna, är att båda planerar att utvinna sin el från kärnkraftverk. Båda länderna 

använder i dag kärnkraftverk, och tanken är att fortsätta utvinna el från denna energikälla även 

i framtiden. Jean-Baptiste och Ducroux (2002) stödjer kärnkraftsel och menar att kärnkraft är 

en viktig del för att kunna minska utsläppen av växthusgaserna. De menar att kärnkraften är 

viktig då den ger en stor mängd el samtidigt som den inte genererar allt för höga 

koldioxidutsläpp i förhållande till den mängd el som utvinns. 

Weidner och Mez (2008) beskriver i sin studie i hur Tyskland försöker sänka sina utsläpp 

genom att i framtiden satsa mer på förnyelsebara energikällor. Länderna i denna studie, 

Storbritannien och Sverige, kommer fortsätta med kärnkraftsel, men arbetar för att slutligen 

gå över helt till förnyelsebara energikällor för att minska och få bort användningen av 

kärnkraft.  

Storbritannien och Sverige skiljer sig, som nämnts tidigare, åt när det gäller vilka stora och 

traditionella energikällor de använder sig av. Storbritannien använder sig till största del av 

kol, naturgas och förnyelsebara källor medan Sverige till största del använder sig av kärnkraft, 

vattenkraft och förnyelsebara källor. Denna skillnad menar Jean-Baptiste och Ducroux (2002) 

kan bero på att länderna har olika förutsättningar och därför kan ha olika stor tillgång till att 

använda och utnyttja vissa energikällor. 

Trots ländernas olika bakgrunder och förutsättningar, har både Storbritannien och Sverige 

visat att de kan och vill använda sig av förnyelsebara energikällor i framtiden. De största 

energikällorna i dagens Storbritannien är på väg att avvecklas för att bytas ut mot 

förnyelsebara. Storbritannien vill att förändringarna ska ske relativt snabbt, eftersom 

förnyelsebar energi ska ha en betydande roll inom en snar framtid. Sverige vill i stället 

komplettera med förnyelsebara energikällor för att stegvis övergå helt till förnyelsebar energi. 

Sverige har ett mer långsiktigt mål vad gäller förnyelsebara energikällor medan Storbritannien 

vill ha en snabbare övergång till förnyelsebara energikällor. 

Redan för 15 år sedan när Collier och Liifstedt (1997) skrev sin studie visade det samma 

resultat. Storbritannien har som sagt börjat använda sig mer av förnyelsebara energikällor, och 

visst har det gjorts framsteg, men fortfarande ligger landet långt ifrån målet med minskade 

växthusgaser. 
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Lovell, Bulkeley och Owens (2009) menar att energi- och klimatfrågor har växt ihop mer och 

mer under den senaste tiden, vilket även påvisats i denna uppsats.  Författarna menar att dessa 

frågor växt ihop då energi har en betydande roll för om halten av växthusgasutsläppen ska 

kunna minskas, vilket är en central punkt i 2-gradersmålet.  

Oavsett var energiutvinningen kommer ifrån, kommer fortfarande problemet med 

uppvärmningen av hus och bostäder finnas kvar, dels ekonomiskt, och dels på denna studies 

fokus, energin. Energin måste börja användas på ett mer effektivt sätt i hus och bostäder om 

länderna ska kunna klara av de uppsatta klimatmålen. Detta är något som båda länderna har 

tagit fasta på och som både Storbritannien och Sverige arbetar med, bland annat genom att 

effektivisera isolering i befintliga hus samt nybyggen. Det som är positivt med Storbritannien 

är att de även valt att installera nya pannor för värme och energi i bostadshus. Dessa åtgärder 

har resulterat i minskade utsläpp av växthusgaser. Detta är ett arbete som Storbritannien 

kommer fortsätta med. Resultatet av detta blir mindre utsläpp, vilket är kopplat till att mer 

förnyelsebara energikällor används då förnyelsebara energikällor genererar mindre utsläpp av 

växthusgaser. Om dessa effektiviseringar fortsätter att utvecklas kommer detta tillsammans 

med andra miljöanpassade åtgärder leda till att det uppsatta 2-gradersmålet kommer att kunna 

nås. 

 

Både Storbritannien och Sverige kommer i framtiden satsa mer på fordon som drivs av 

fossilfria bränslen. Båda länderna är i dag etablerade industrialiserade länder och skulle med 

största sannolikhet inte fungera utan fordon. Det biltransportberoende vi har i dag kommer 

förmodligen att öka i framtiden och därför måste situationen med fordonens bränsle lösas. Det 

bränsle som till största del används till transporter i dag är fossilt bränsle i form av exempelvis 

bensin och diesel. Detta ska i framtiden förhoppningsvis bytas ut mot fossilfritt bränsle, vilket 

både Storbritannien och Sverige arbetar med. Det som skiljer dessa länder åt i denna fråga är 

att Storbritannien har valt att använda bioenergi och väte till sina fordon medan Sverige har 

inriktat sig på hybrid, el och bioenergi. Vad detta skulle kunna bero på framgår inte av 

materialet, men som Jean-Baptiste och Ducroux (2002) menar har alla länder olika 

förutsättningar, vilket skulle kunna vara ett svar till varför de går olika vägar i denna fråga. 

 

 Storbritannien och Sverige kommer självklart använda sig av dessa fossilfria bränslen då de 

är mer miljöanpassade och genererar mindre utsläpp, men någon större och djupare förklaring 

har alltså inte kunnat hittas. 
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Sverige har gått steget längre i denna fråga och infört ett bidrag för dem som väljer att 

använda miljöbil. Målet med detta bidrag är att uppmuntra och få människor att välja 

miljöklassade bilar framför fordon med fossilbränslen, vilket ska leda till att användningen av 

det fossila bränslet minskar. Skatten för fossilt bränsle har samtidigt ökat. Detta har visat sig 

fungera bra då bilförsäljningen med miljöbilsalternativ ständigt ökar för varje år. 

 

Resultatet av denna studie visar även att energi är ett återkommande ämne. Det kommer 

förmodligen inte räcka att endast försöka effektivisera energianvändningen utan det måste 

också satsas på att öka utbudet för att energin ska kunna täcka den ökande efterfrågan. Det är 

en lång väg att gå från att både Storbritannien och Sverige ska byta ut sina i dagsläget största 

energikällor och samtidigt behöva öka mängden energi. Detta kan bli svårt, men Jean-Baptiste 

och Ducroux (2002) studie visar att det går, även om de igen påpekar att det kan skilja sig åt 

mellan länder och deras förutsättningar. Det går bevisligen att byta ut det fossila mot 

förnyelsebart, vilket Storbritannien och Sverige påbörjat. Detta kommer leda till att ytterligare 

två länder minskar sina utsläpp av växthusgaser. Dessutom visar Lindvert och Schierenbecks 

(2008) studie på att även Tyskland kommer att försöka minska sina växthusgasutsläpp. När 

bara ett land uppnår en minskning av dessa utsläpp genererar det inte en alltför stor förändring 

för klimatet internationellt. Växthusgasutsläppen kommer fortfarande vara för höga och finnas 

i atmosfären runt hela jorden. Därför är det viktigt att så många länder som möjligt bidrar till 

förändring (Eklund, 2009). Eklund (2009) menar även att EU kan spela en viktig roll för 

övriga länder i världen. Länderna utanför EU kan se EU:s miljöarbete som en mall för hur 

man tillsammans jobbar mot att minska utsläppen av växthusgaser och därmed vilja vara med 

och bidra till förändringen mot ett hållbarare klimat. 

5.2 Klimatpolitiska målsättningar  

 

Åren för när målen ska vara uppnådda är desamma för Storbritannien och Sverige. Det som 

skiljer dem åt är hur de har valt att inrikta sig på målen. Sverige fokuserar först och främst på 

att försöka nå delmålet som är uppsatt till år 2020, medan Storbritannien sätter upp mål för 

fem år i taget. Storbritannien har trots att de tar fem år i taget lagt stort fokus på huvudmålet 

till år 2050. Fördelen med att ta fem år i taget som Storbritannien gör är att målen blir mer 

preciserade och att samhället lättare kan följa utvecklingen. 
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Storbritannien, med sina korta mål, vet alltså mer exakt vad som ska utföras vid nästa steg 

medan Sverige valt att använda sig av ett längre tidsintervall mellan sina mål. Storbritannien 

har som tidigare nämnts satt upp tre femårsplaner för vad som ska göras, vilket innebär att de 

har mål för vad som ska göras innan varje femårsperiod är slut. Sverige har däremot valt att 

fokusera lite mer på delmålet till år 2020 än huvudmålet år 2050. Detta innebär att Sverige vet 

vad som ska göras till exempelvis 2020, men inte exakt när det ska göras, bara det är åtgärdat 

till den utsatta tidpunkten.  

Materialet visar även att för Storbritannien blir alla steg mer detaljerade, lättare att följa upp 

och på detta vis också lättare att utföra. Anledningen till att länderna har valt olika strategier 

för att uppnå målen är att deras politiska styrning skiljer sig från varandra. Lovell, Bulkeley 

och Owens (2009) menar i sin studie att miljöfrågor har fått en naturlig roll i politiken i 

Storbritannien. Miljöfrågor ses inte längre som en extra belastning eller separat fråga, vilket 

har lett till att miljöfrågor integreras mer i det vardagliga arbetet. 

Det finns ingen politisk styrning varken i Storbritannien eller i Sverige som visar sig vara 

bättre eller sämre utifrån det material som granskats. Det vill säga om det är en lag eller ett 

mål som är den bästa strategin i detta fall. Dock menar Frankhauser (2011) att Storbritanniens 

politiska styrning är bra då införandet av en klimatlag gett positiva förändringar i samhällets 

klimatdebatt. 

En likhet mellan länderna är att båda under en lång tid tillbaka arbetat politiskt med 

miljöfrågor. Detta menar både Lovell, Bulkeley och Owens (2009) samt Lundqvist (2004) kan 

vara en stor orsak till att båda länderna kommit långt i miljödebatten. Frankhauser (2011) 

menar att debatten kring klimatfrågan expanderar när klimatförbättringar sker eftersom 

samhället blir mer engagerat och medvetet om vad som händer. Båda länderna har även den 

likheten att de ser sig själva ha goda chanser att uppfylla målet till år 2020 och 2050 med 

tanke på de åtgärder som genomförts samt de som är planerade i framtiden.  

 

5.3 Klimatpolitiska styrmedel 

 

Styrmedel kommer att behövas för att framsteg ska kunna tas i klimatfrågorna. Storbritannien 

och Sverige har styrmedel som både liknar varandra och skiljer sig åt, vilket de redan hade när 

Collier och Liifstedt (1997) utförde sin studie för 15 år sedan.  
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I Collier och Liifstedts studie visas skillnader på arbetssättet i ländernas kommuner. För 15 år 

sedan var Storbritanniens kommuner inte lika självständiga som i dag. Besluten och 

åtgärderna bestämdes och genomfördes högre upp, medan Sveriges kommuner var i stort sett 

lika självständiga då som nu. Detta har med tiden ändrats och i dag är båda ländernas 

kommuner självständiga i sitt miljöarbete. Det är kommunerna själva som utför arbetet, 

medan målen och besluten kommer och är styrda uppifrån, i Storbritannien från 

departementen och i Sverige från länsstyrelsen (Collier och Liifstedt, 1997).  

De styrmedel som Storbritannien och Sverige använder sig mycket av är administrativa och 

ekonomiska styrmedel. De ekonomiska är exempelvis skatter, bidrag och utsläppshandel. I 

materialet som hämtats till denna studie framkommer det att Sverige använder sig mer av 

ekonomiska styrmedel medan Storbritannien använder sig mer av administrativa. Materialet 

visar att Sverige använder sig mer av exempelvis trängselavgifter och övriga skatter, vilka är 

exempel på ekonomiska styrmedel. Både Storbritannien och Sverige menar att ekonomiska 

styrmedel är en effektiv metod för att frambringa positiva resultat för klimatarbetet, vilket 

även Weidner och Mez (2008) visar i sin studie där de beskriver att Tyskland använder sig av 

ekonomiska styrmedel för att minska sina växthusgasutsläpp. 

Storbritannien använder sig mycket av ekonomiska styrmedel i form av bidrag och skatter för 

bland annat drivmedel. Vilken typ av ekonomiska styrmedel Tyskland valt att använda 

framgick inte av Weidner och Mez (2008) studie. Resultatet av studierna visar att ekonomiska 

styrmedel tillsammans med administrativa styrmedel fyller en funktion då dessa styrmedel 

används av Storbritannien, Sverige och Tyskland som alla minskat sina växthusgasutsläpp 

efter införandet av dessa. Genom dessa verkningsfulla styrmedel närmar sig länderna det 

uppsatta 2-gradersmålet.  

Sverige arbetar just nu mycket med vindkraft och solenergi för att i framtiden kunna använda 

sig mer av dessa energikällor. I Sverige finns det en plan för att utveckla vindkraft och 

solenergi och tanken är att denna finansiering ska ske genom ett bidrag. Detta bidrag ska gå 

till teknik, nya bebyggelseplatser och avtal med länderna kring Östersjön. Detta bidrag tyder 

på ett engagemang och att mycket är på väg att hända i framtidens Sverige.  

 

Storbritannien delar denna plan med Sverige och vill också använda vindkraft och solenergi i 

framtiden. Storbritannien skriver dock ingenting om något bidrag utan bara att målet är att 

övergå till dessa energikällor till år 2050. Detta är en bekräftelse på att Sverige använder sig 
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mer av ekonomiska styrmedel för att minska växthusgasutsläppen genom att använda 

förnyelsebara källor. 

 

5.4 Klimatpolitisk ansvarsfördelning 

 

Hur dessa ekonomiska och administrativa styrmedel är uppdelade skiljer sig åt mellan 

Storbritannien och Sverige eftersom den politiska styrningen inte är uppbyggd på samma. I 

Storbritannien har de delat upp styrmedlen mellan departementen där också åtgärderna 

presenteras och utförs. Varje enskilt departement, exempelvis trafiksektorn, har egna mål för 

just sin sektor där styrmedlen delas upp och där fokus läggs på hur sektorn ska utföra och 

införa dessa styrmedel.  

I Sverige finns det 16 miljömål. Dessa är redan uppdelade, och ett av målen, Begränsad 

klimatpåverkan, är det som det fokuseras mest på för att kunna minska växthusgasutsläppen 

för att slutligen nå det uppsatta 2-gradersmålet. Detta mål, Begränsad klimatpåverkan, lägger 

mycket fokus på transport och energi då dessa är de största utsläppskällorna av växthusgas i 

Sverige, men också för att energi är en sektor som berörs i andra sektorer.  

Det som är bra med Storbritanniens politiska styrningssätt är att alla utföranden sker i varje 

enskilt departement. Detta gör att departementen blir mer miljöengagerade då frågorna inte 

bara behandlas i en separat miljöavdelning. Detta leder till att miljö blir en fråga som 

behandlas av alla, och därmed skapas en större förståelse. I Sverige däremot är kvalitetsmålen 

redan uppdelade inom olika områden och utsläpp av växthusgaser redan centraliserade till ett 

mål, begränsad klimatpåverkan. Arbetet blir på detta sett mer fokuserat och preciserat för 

varje miljömål, och för att förändringar ska ske måste alla delar i Sverige vara med och bidra 

för att det ska ge resultat (Eklund, 2009). Detta är på sitt sätt väldigt bra eftersom det inte sker 

någon förändring om bara några delar av Sverige bidrar, utan alla delar måste medverka för 

att växthusgaserna ska minska, menar Eklund (2009). Men samtidigt behandlas miljöfrågan 

inte av alla sektorer i Sverige utan endast av vissa, och kanske inte av dem som behöver det 

mest. Detta är en risk, men detta är på väg att förbättras i Sverige då arbetsplatser och skolor 

jobbar allt mer med miljöfrågor.  

Den miljöpolitiska styrning som Storbritannien och Sverige har skiljer sig som sagt åt i vissa 

punkter. Men det som länderna har gemensamt för att nå klimatmålen, är att leden för när 

åtgärder ska fastställas och utföras är långa och att det är många som är delaktiga i dessa 
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processer, både personer och myndigheter. Genom detta skapas det miljöarbeten på många 

olika nivåer i länderna, vilket gör att viktiga miljöfrågor uppmärksammas samtidigt som 

viktig kunskap skapas. En skillnad som finns mellan Storbritannien och Sverige är hur 

resultatet fastställts; i Sverige sker det internt medan det i Storbritannien sker externt. Om 

detta ger någon skillnad framgår inte, men av tidigare erfarenhet ger extern redovisning ett 

starkare intryck för samhällets engagemang.  

Av det studerade materialet ges en tolkning att samhället i Storbritannien är mer upplyst och 

intresserat av klimatarbetet än samhället i Sverige (Fankhauser, 2011, Naturvårdsverket, 

2011b). Kanske just för att det sker externt. Enligt min mening är medborgarna i Sverige 

medvetna och intresserade av Sveriges klimatarbete samtidigt som det självklart alltid kan bli 

bättre. 

I Sverige utbildar bland annat skolor och företag i miljöfrågor, vilket skapar uppmärksamhet, 

intresse och kunskap hos allmänheten. Detta är också en likhet mellan Storbritannien och 

Sverige då båda länderna vill förmedla kunskap och ge miljöfrågor en större uppmärksamhet. 

Skillnaden är på vilka sätt de har valt att göra det. Trots olika strategier och tillvägagångssätt 

kommer informationen ändå fram till allmänheten, vilket är det viktigaste. 

Lovell, Bulkeley och Owens (2009) samt Lundqvist (2004) menar att miljöpolitiken håller på 

att utvecklas i både Storbritannien och Sverige och att miljö och politik växer ihop mer med 

varandra. Från att förr ha varit två helt skilda ämnen till att nu bli ett gemensamt ämne där 

miljöfrågor inte längre kommer vara lika i åsidosatt utan en central del. Lundqvist (2004) 

fortsätter resonemanget och menar även att miljöpolitiken har gått från att endast ha varit en 

makt inom politiken till att alltmer nå ut till hela samhället. 

5.5 Slutdiskussion 

Både Storbritannien och Sverige har kommit långt i sitt klimatarbete, men arbetar med olika 

strategier för att sänka växthusgaserna. Dessa olika strategier är uppbyggda på olika sätt, men 

båda fungerar väldigt bra. Det är svårt att se att det ena landet skulle ta efter något av det 

andra eftersom de är uppbyggda på olika sätt. Men det som går att säga utifrån materialet är 

att Storbritannien har kommit en längre bit på vägen. Detta kan bero på deras korta, 

detaljerade och specifika delmål eller att de är som materialet visar mer klimatintresserade 

och har därmed kommit längre. 
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Att jämföra två länder som Storbritannien och Sverige har varit en svår uppgift på grund av 

att länderna skiljer sig åt i deras politiska styrningssätt. I och med att länderna haft likande 

styrmedel och åtgärder har det varit svårt att se några tydliga skillnader förutom den politiska 

styrningen. Denna studie har ändå visat att det går att med hjälp av två olika strategier nå fram 

till ett och samma mål. Dessa strategier har haft en betydande roll i denna studie och visar att 

både Storbritannien och Sverige är två föregångsländer inom miljöpolitiken och som båda, 

enligt dem själva, är på god väg att lyckas nå de uppsatta målen till år 2020 och 2050. 

6. Slutsats 

 

- Denna studie fokuserar till största del på energisektorn i Storbritannien respektive 

Sverige och belyser skillnader och likheter i hur dessa länder arbetar för att sänka 

utsläppen av växthusgaser till år 2020 och 2050. 

- Studien visar att Storbritanniens ansvarsfördelning till största del ligger hos 

departementen, medan klimatarbetet i Sverige sker och avslutas i landets kommuner. 

- Denna studie visar att både Storbritannien och Sverige använder sig av liknande 

administrativa och ekonomiska styrmedel, dock i olika utsträckning, för att nå målen 

med att sänka utsläppen av växthusgaser. 

- Båda länderna har en god chans enligt dem själva att nå målen till år 2020 och 2050. 
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