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En bättre värld är möjlig 
– men inte med passivitet 

Mikael Karlsson, Senior Partner 2050, Fil. Dr. (Steffen et al., 2015) 

Den stora accelerationen 

Koldioxidhalt sedan 800 000 år 

403,87 ppm 

I närtid och framtid 

(NV, 2016 
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Miljoner fler i vattenstress 

Sjukdomar breder ut sig 

Stigande havsyta 

Minskad global 
matproduktion 

Upp till var tredje 
art riskerar dö ut 

(Efter IPCC) 

Klimatförändringarna påverkar ekonomin 

• Ökad temperatur  

• Ökad nederbörd 

• Ökad torka 

• Stormar 

• Extremväder 

• Högre havsnivå 

• Etc. 

• Jordbruket  

• Industrin  

• Arbetsproduktivitet 

• Dödlighet 

• Konflikter 

• Migration 

• Energianvändning 

• Ekonomisk tillväxt 

• Etc. 
(Alfredsson& Karlsson 2016) 

  Inaktivitet Aktivitet 

Kostnader 

Kostnader av att inte vidta 
åtgärder  (cost of inaction) 

 

– klimatförändringens 
kostnader (social cost of 
carbon) 

Kostnader av att vidta 
åtgärder (cost of action) 

 

– kostnader för tekniska och 
andra förebyggande åtgärder 
(mitigation) 

Nyttor 

Eventuell nytta av att inte 
vidta klimatåtgärder (utöver 
att slippa åtgärdskostnader) 

 

Nyttor av att vidta åtgärder 
(co-benefits of action) 

 

– nyttor utöver att slippa 
skador, t.ex. renare luft 

Klimatekonomisk analys, kostnad och nytta 

(Alfredsson& Karlsson 2016) 

  Inaktivitet Aktivitet 

Kostnader 

Stern: 5-20% BNP-minskning 

Interag. Group: 1-14% BNP 2100 

Burke: 23% BNP-minskning 2100 

Ackerman: 14% lägre BNP 2100 

van d Bergh: SCC >125 USD/t CO2 

-1% - 4% av BNP 

(olika år) 

Nyttor 

1-14% 

(15 största utsläpparna, 

luftföroreningskostnader 
motsvarar 4% av BNP) 

Klimatekonomisk analys, kostnad och nytta 

Kostnaderna är troligen underskattade 
 Samhället kan vara känsligare 
 Social oro, inverkan på 

produktivitet osv. förbises 
 Konstant värde antas på 

ekosystemtjänster 
 Fördelningseffekter syns inte väl 

Ofta överskattas 
miljöpolitiska 
åtgärdskostnader, 
pg.a. teknikpessimism, 
särintressen, frågor 
om makt över 
utvecklingen, etc. 

(Alfredsson& Karlsson 2016) 
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Ökad tillförsel av icke-

fossila energislag 
Effektivisering 

och besparing 

Minskad användning och 

förbränning av fossila bränslen 

Hälsovinster i 

rikare landskap 

Lägre kostnad för energi och 

material; fler innovationer 

Minskad utvinning av 

fossila bränslen  

Minskade skador på 

grödor och biodiversitet 

Lägre buller, utsläpp och halt 

av luft- och vattenföroreningar 

Ökad nationell och lokal 

energisäkerhet; innovationer 

Minskad övergödning 

och eutrofiering i miljön 

Färre sjukdomsfall i astma, 

cancer, hjärt- och kärlsjukdomar 
Färre och mindre 

ingrepp i landskapet 

Bättre arbetsmiljö, 

färre oljeolyckor 

Skapande och skydd av 

sänkor för växthusgaser 

Minskade privata och 

samhällskostnader för ohälsa 

Ökad 

skogsplanering 

Skydd av tropiska och 

boreala skogar 

Urbefolkning 

gynnas 

Färre översvämningar, 

minskad erosion 

Värde för medicin, 

arvsvärde etc. 

Minskat hot mot 

biodiversitet 

Minskad energifattigdom, ökad 

prisstabilitet, färre konflikter 

Stärkt produktivitet och 

konkurrenskraft 

Ökad sysselsättning 

och tillväxt 

Högre 

välfärd 

Högre 

välfärd 

Högre 

välfärd 

Ändrad konsumtion, 

mer motion,  

(Alfredsson& Karlsson 2016) 

  Inaktivitet Aktivitet 

Kostnader 

Stern: 5-20% BNP-minskning 

Interag. Group: 1-14% BNP 2100 

Burke: 23% BNP-minskning 2100 

Ackerman: 14% lägre BNP 2100 

van d Bergh: SCC >125 USD/t CO2 

-1% - 4% av BNP 

(olika år) 

Nyttor 

1-14% 

(15 största utsläpparna 
av klimatgaser kostnad 
för luftföroreningar 
motsvarande 4% av 
BNP) 

Klimatekonomisk analys, kostnad och nytta 

(Alfredsson& Karlsson 2016) 

Men det är egentligen ännu svårare – 
komplexa tröskelkomponenter 

Vi är nära ”tipping points” 

(Schellnhuber 2016) 
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(IPCC, 2013, fig. 10.20b, p. 925) 

Djup osäkerhet utmanar alla kalkyler Det här är nog 
det dyraste 
mänskligheten 
håller på med 

(IPCC AR5) 

Sannolikheten att missa målet är då 33 procent! 

Under 2 grader troligt  kolbudget < 1000 mdr ton 

“This requires reaching a 
zero-carbon society by 
mid‐century or shortly 
thereafter, thereby limiting 
global warming to below 2°C 
as agreed by all nations in 
2010.” 
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 Kostnaderna för passivitet är betydligt större än kostnaderna för 
de åtgärder som krävs för att undvika ”business-as-usual” 

 

 Den tillkommande nyttan av åtgärder i sig ofta större än 
kostnaderna för åtgärder, men den förbises ofta 

 

 Steg i fel riktning kan ge permanenta kostnader 

 

 Det följer redan av ganska konventionella kalkyler att det är 
lönsamt att vidta snabba kraftfulla klimatåtgärder 

 

 Även om alla på lång sikt tjänar på kraftfulla snabba åtgärder 
fördelas kostnader och nyttor ojämnt på kort och medellång sikt 

 

 

Slutsatser om läget I 

 Beviskraven i klimatpolitiken behöver förändras – idag avkrävs 
regelmässigt den som förespråkar högre mål och ökat tempo 
bevis för att nyttan i så fall överstiger kostnaden 

 

 Möjliga dramatiska förändringar, stor osäkerhet och en ej 
normalfördelad klimatkänslighet aktualiserar 
försiktighetsprincipen –  styrmedel behövs mot värsta utfall 

 

 Parismötet skärpte temperaturmålet till 1,5 grader i linje med 
forskning som visar att snabbare och större utsläppsminskning 
behövs – globala utsläpp bör nå nära noll runt 2050; för t.ex. 
Sverige bör motsvarande mål sättas för år 2030 

 

 Åtgärder bör vidtas skyndsamt även av ekonomiska skäl – 
utifrån försiktighetsprincipen och pliktetiskt ansvarstagande för 
framtid och samtid bör måleffektvitet gå före 
kostnadseffektivitet 

Slutsatser II 

Och nu förändras världen Trenderna tycks också ändras, men mycket återstår 
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CFC production 

Ozone 

layer 

I bagaget: vi har ”löst” det värsta miljöproblemet I klimatfrågan är 
det en rejäl bit 
kvar, och det är 
svårt – men nog är 
det fullt möjligt 

Rolling resistance 

Energy used to move 
people 

Aerodynamics 

Transmission 
losses 

Idling 

Engine losses 

86% of fuel 
never 
reaches  
wheels 

Tank-to-wheel energy flow 

Productive use 

Car utilisation 

5% driving 
1% congestion 

 Typical French 
car parked 92% of 
time 
 
 
 

 Average European 
car has 5 seats but 
carries 1.5 
people/trip 

1,6% looking for parking 

Systemen är ineffektiva – vaccin nära till hands Medicinen 
flödar 
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Städer tar en 
ledarroll 

Världsledarna förstår krisen 

(WEF, 2017) 

”A clear, long 
term signal that 
the price of 
emissions will 
only go one way 
– up – would be 
the best path to 
put us on a 
trajectory 
towards zero 
emissions.” 

Politiken lär därför fortsätta förstärkas 

“…the EU could realistically reduce the total material requirements of 
its economy by 17% to 24%, boosting GDP and creating between 1.4 
and 2.8  million jobs.” 
 
“Every percentage point reduction in resource use could therefore lead 
to up to 100,000 to 200,000 new jobs.” 
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Näringslivet är på banan Ny geopolitisk situation 

Medborgare och konsumenter är oroade och 
engagerade  Stor potential i förändra teknik, beteende och system; starkt 

politiskt stöd 

 

 Kostnadsnyttoanalys visar att det ekonomiskt oförsvarbart att inte 
stärka klimatpolitiken, men analysen bristfällig. Trots det bygger 
klimatpolitiken på avvägningar, där nyttor i regel förbises 

 

 Parisavtalet inte alls så tydligt som målen kräver; styrmedel och 
resurser saknas; denna klimatpolitiska obalans behöver justeras 

 

 Konventionell klimatpolitik (pris på utsläpp, reglering mm) bra 
men behöver förstärkas; utfasning av miljöskadliga subventioner 
och skatteväxling är viktiga strategier 

 

 Det finns behov av klimatpolitisk förnyelse: 

 “Aggressiva” subventioner  

 Klimatklubbar kan lösa snålskjutsproblem 

 Ett globalt Apolloprojekt – en 10-årig global satsning 

Slutsatser III 
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www.2050.se 

Tack! 

mikael.karlsson@2050.se 

http://www.2050.se/

