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KLIMAT
KAPITLET ÄR FRAMTAGET AV ACT SVENSKA KYRKAN, NATURSKYDDSFÖRENINGEN, 
UNION TO UNION OCH WE EFFECT.

Klimatförändringarnas effekter är redan nu allvarliga. De synliggör globala orättvisor där 
människor som lever i fattigdom i låg- och medelinkomstländer drabbas hårdast, samtidigt som 
de i liten utsträckning bidrar till utsläppen av växthusgaser. Sverige, ett land med höga utsläpp 
per capita, har enligt Parisavtalet en skyldighet att skyndsamt minska utsläppen. Sverige har 
också lovat att hjälpa låg- och medelinkomstländer till att bli motståndskraftiga samhällen med 
låga utsläpp, en omställning där det är avgörande att utsatta människor på arbetsmarknaden 
inte hamnar i kläm. 

I arbetet med att möta klimatutmaningen har Sverige antagit ett internationellt sett ambitiöst 
klimatpolitiskt ramverk. 2019 presenterade regeringen Sveriges första klimathandlingsplan 
som anger att landet ska ta en ledande roll i det globala genomförandet av Parisavtalet och 
Agenda 2030, och bidra till att ett jämställdhetsperspektiv integreras i arbetet. Den nationella 
klimatpolitiken ska harmoniseras med Sveriges politik för global utveckling. Regeringen har 
också ambitionen att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation, men utmaningar 
på exportområdet och inom det allmänna pensionssystemet kvarstår. Sverige har vidare genom 
politiska åtaganden uppmärksammat behovet av en rättvis klimatomställning. Nu är det viktigt 
att konkretisera de politiska åtagandena och växla upp ambitionsnivån.

KLIMAT
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REKOMMENDATIONER

Regeringen bör:

•	 Etablera ett additionellt budgetmål för Sveriges klimatfinansiering, utöver enprocentsmålet 
för biståndsbudgeten, som möjliggör indikativ rapportering och uppföljning i ett separat 
spår.

•	 Säkerställa att klimatfinansieringen utformas utifrån mänskliga rättigheter- och jämställd-
hetsperspektiv inklusive en rättvis omställning (Just Transition). 

•	 Utarbeta förslag på nya innovativa finansieringskällor för att mobilisera medel för klimat-
konsekvenser som det inte går att anpassa sig till (förluster och skador).

•	 Ta fram en handlingsplan som säkerställer att inget offentligt stöd eller investeringar går till 
fossil verksamhet.

•	 Nyttja globala initiativ, som Agenda 2030, Global Deal, Silesiadeklarationen och Climate 
Action for Jobs Initiative, till att utöva ett politiskt ledarskap för en rättvis omställning 
globalt (Just Transition) genom konkreta åtgärder.

Riksdagen bör: 

•	 Ge Klimatpolitiska rådet i uppdrag att granska klimathandlingsplanen gällande ett globalt 
genomförande av Parisavtalet med ett integrerat multidimensionellt fattigdoms- och 
jämställd hetsperspektiv. 
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KLIMAT- OCH 
KATASTROF-
FINANSIERING 

De senaste fem åren har varit de 
varmaste sedan temperaturer började 
mätas. Extrema väderhändelser har 
blivit allt mer vanligt förekommande 

globalt och nådde en ny toppnotering i antal år 
2019.97 Människor som lever i fattigdom drabbas 
värst av klimatförändringarnas konsekvenser, såväl 
sådana som det går att anpassa sig till som dödsfall 
och förstörda försörjningsmöjligheter (förluster 
och skador). Kvinnor drabbas hårdare än män eft-
ersom de utgör en majoritet av den fattiga befolk-
ningen i de länder som är mest sårbara.98

Som del av Parisavtalet har höginkomstländerna 
lovat att mobilisera 100 miljarder dollar årligen i 
klimatfinansiering till låginkomstländer från och 
med år 2020. Finansieringen ska utgöras av nya 
och additionella medel till biståndet och på ett 
välbalanserat sätt stödja både utsläppsminskning-
ar och klimatanpassning. Den senaste rapport-
eringen från OECD visar att länderna år 2017 
mobiliserade 71 miljarder i klimatfinansiering.99 
Coronakrisen har resulterat i omprioriteringar för 
givarländer och det ser inte ut som att finansier-
ingslöftet på 100 miljarder kommer att uppfyllas. 

Trots att Parisavtalet anger att förluster och skador 
som orsakats av klimatförändringarna ska hanteras 
och ersättas,100 har ingen finansiering utlovats. FN 
uppskattar kostnaderna för förluster och skador i 
länder med störst fattigdom till 50 miljarder USD 
per år från år 2020.101 Kostnaderna förväntas öka 
kraftigt om temperaturökningarna inte hejdas. Det 
kommer att krävas nya innovativa finansieringskäl-
lor för att mobilisera dessa medel.

Flertalet av de internationella klimatfonderna 
saknade till en början ett jämställdhetsperspektiv. 
Framsteg har gjorts för att integrera perspektivet 
i beslutsfattande och implementering av projekt. 
Men fondernas strukturer gör att finansiering 
främst går till projekt som gynnar män, samt 
gör det svårt för kvinnodominerade sektorer och 

organisationer att få tillgång till finansiering.102 Det 
är viktigt att bistå sårbara länder i att både hantera 
de humanitära behoven till följd av coronakrisen och 
genomföra klimatåtgärder. De åtgärder som görs 
behöver också säkerställa att inte sårbara grupper 
lämnas utanför. 

 SVERIGES POLITIK 

Regeringen tog år 2019 beslut om att fördubbla 
sitt bidrag till FN:s Gröna klimatfond för perioden 
2020-2023.103 Det var ett välkommet och viktigt 
beslut vid en tidpunkt då andra stora givare beslutat 
att inte bidra. Utöver detta är Sverige ett av få länder 
som konsekvent bidrar till andra klimatfonder såsom 
Anpassningsfonden och De minst utvecklade länder-
nas klimatfond. Samtidigt har medel från bistånds-
budgeten använts för att bekosta åtaganden gjorda i 
relation till Parisavtalet. Biståndet kommer att ha stor 
betydelse för att stödja låg- och medelinkomstländer 
att hantera coronakrisen. Det är viktigt att Sverige 
behåller nuvarande enprocentsmål för biståndet och 
säkerställer att klimatrelaterade stöd inte tränger un-
dan andra angelägna biståndsinsatser. Svensk klimat-
finansiering behöver därmed bestå av nya och additio-
nella medel, det vill säga att finansieringen sker utöver 
nuvarande biståndsåtaganden och budget.104

Utöver det finansiella bidraget är Sverige en be-
tydelsefull aktör när det gäller att upprätthålla 
strukturerna som ger möjlighet för klimatanpassning 
och utsläppsminskningar i låginkomstländer. Men 
inom FN:s klimatförhandlingar har Sverige hittills 
inte gett förslag på innovativa finansieringskällor 
för att mobilisera medel till finansiering för förlus-
ter och skador. Regeringen ser flickor och kvinnor 
som viktiga aktörer i det globala klimatarbetet105 och 
jämställdhet är integrerat i de klimatsatsningar som 
finansieras genom Sida.106 Sverige har även verkat för 
att stärka jämställdhetsperspektivet i de multilaterala 
klimatfonder där Sverige verkar.

KLIMAT
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Förbränning av fossila bränslen står 
för majoriteten av växthusgasutsläp-
pen som orsakar klimatförändring-
arna. Fossila bränslen utvinns ofta i 

fattiga områden och används sedan i andra delar 
av landet eller exporteras. Utvinningen i länder 
med svag lagstiftning riskerar att leda till lokal 
miljöförstöring och kränkningar av de mänskliga 
rättigheterna.

Målsättningen för Agenda 2030 är att förverkliga 
de mänskliga rättigheterna för alla och säker-
ställa ett varaktigt skydd för planeten och dess 
naturresurser. Parisavtalets måluppfyllelse kräver 
att de globala finansiella flödena styrs om från 
klimatskadlig verksamhet. Att regeringar fortsät-
ter att ge offentligt stöd och investera i fossil 
verksamhet strider mot dessa löften. Globalt sett 
är biståndsmedel, exportkrediter och pension-
smedel de största offentliga stöden och inves-
teringarna som går till fossil verksamhet i andra 
länder. Dessa typer av offentligt stöd spelar en 
viktig roll i återhämtningen från coronakrisen. 
Det är viktigt att de bidrar till att kraftigt minska 
utsläppen och stärka samhällens motståndskraft, 
inte leder till i ett fortsatt fossilberoende.  

 SVERIGES POLITIK 

Regeringsförklaringen från 2018 anger att 
Sverige ska bli världens första fossilfria 
välfärdsnation. För att förverkliga ambitionen 
måste den innefatta hur Sverige agerar utan-
för landets gränser. Offentligt stöd och inves-
teringar i fossil verksamhet utomlands måste 
därför upphöra. Betydande framsteg har skett 
på många områden men utmaningar kvarstår. 
Regeringen har fortsatt arbeta för att bistånds-
medel inte ska gå till fossila bränslen och varit 
pådrivande för att EU:s bistånd107 och utveck-

lings- och investeringsbanker ska fasa ut stöd till 
fossil verksamhet. Ett resultat av detta arbete är 
den Europeiska Investeringsbankens beslut år 
2019 om att sluta finansiera fossila projekt efter 
år 2021.108 

Exportkrediter och kreditgarantier är förmånliga 
lån och lånegarantier som staten ger till svenska 
företag som gör affärer utomlands. Mellan 2014 
och 2018 ställde myndigheten Exportkredit-
nämnden ut garantier till ett värde av 5,8 mil-
jarder kronor till fossila verksamheter. Under 
år 2018 var det statliga bolaget Svensk Export-
kredits bruttoutlåning till utvinning av fossila 
bränslen 2,5 miljarder kronor och ytterligare 19,3 
miljarder kronor gick till fossil infrastruktur.109 
Regeringen antog 2019 en ny investerings- och 
exportstrategi som anger att exportkreditsystemet 
inte ska skapa inlåsningar i fossilberoende och att 
krediter för prospektering och utvinning av fossi-
la bränslen ska upphöra senast 2022.110, 111 Detta 
var ett viktigt framsteg men för att exportkredit-
systemet ska bli fossilfritt måste även investering-
ar i fossil transport och kraftgenerering upphöra. 
  
Även inom förvaltningen av det allmänna pen-
sionskapitalet har förbättringar skett. De statliga 
myndigheterna Första till Fjärde AP-fonderna 
förvaltar över 1500 miljarder kronor av svenskar-
nas allmänna inkomstpensionskapital. Fonderna 
har länge investerat pensionsmedel i fossila bo-
lag. Nya lagkrav på hållbarhet infördes år 2019 
och i början av 2020 tillkännagav Första AP-fon-
den att de avinvesterar alla sina innehav i fossila 
bolag.112 Övriga fonder har inte tagit liknande 
beslut och i slutet av 2019 hade fonderna till-
sammans investeringar värda över 12 miljarder 
kronor i världens största fossila bolag.113

INVESTERINGAR OCH 
OFFENTLIGT STÖD TILL 
FOSSILA VERKSAMHETER
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EN RÄTTVIS 
KLIMAT-
OMSTÄLLNING

En rättvis omställning, eller ”Just 
Transition”, handlar om klimatföränd-
ringar och jämlikhet. Om överenskom-
melserna i Parisavtalet nås kommer 

det leda till tre förändringar på arbetsmarknaden: 
jobb kommer att omvandlas, gå förlorade och nya 
jobb kommer att skapas. Internationella arbets-
organisationens (ILO) uppskattning är att en 
grön omställning kan skapa 24 miljoner nya jobb, 
medan sex miljoner jobb går förlorade.114  

Tanken är att alla jobb, gamla som nya, ska ha 
anständiga villkor utan att arbetstagare eller fack 
lämnas utanför, i enlighet med löftet i Agenda 
2030 om att ingen ska lämnas utanför. Detta 
kräver samstämmighet mellan flera olika poli-
tikområden och åtgärder. När jobb omvandlas, 
försvinner och skapas uppstår ett utökat behov av 
att säkerställa att arbetskraften har nödvändiga 
färdigheter för de nya och omvandlade jobben, 
och att det finns social trygghet för dem som 
förlorar sina jobb. 

Konceptet ”Just Transition” har tagits fram av 
fackföreningsrörelsen för att garantera att de mest 
utsatta människorna på arbetsmarknaden i länder 
med utbredd fattigdom inte hamnar i kläm. Det 
är numera ett etablerat policyverktyg.115 Idén om 
en rättvis klimatomställning baseras på visionen 
om att en sådan omställning inte bara är möjlig 
utan också nödvändig för att nå FN:s Globala mål 
för hållbar utveckling där miljömässig, ekonomisk 
och social hållbarhet binds samman. För att bygga 
samstämmig politik krävs en demokratisk process. 
I relation till frågor om arbete innebär detta social 
dialog och samarbete mellan arbetsmarknadens 
parter. Ett starkt stöd till dessa frågor i biståndet är 
avgörande för att möjliggöra en global omställning 
där miljö, klimat och social rättvisa hänger ihop.

Länder som är hårt drabbade av klimatförändring-
ar kommer att tyngas av en dubbel börda på grund 
av rådande coronapandemi. I dagsläget går det inte 

att förutspå omfattningen av konsekvenserna, men 
de mest sårbara grupperna på arbetsmarknaden 
riskerar att drabbas värst, inklusive kvinnor, mi-
grantarbetare och arbetstagare som är verksamma 
i den informella ekonomin. I de åtgärder som sätts 
in för en socioekonomiskt hållbar återhämtning 
måste hänsyn tas till klimatförändringarna och 
insatser göras för en rättvis omställning som inte 
lämnar någon utanför.

 SVERIGES POLITIK  

Under FN:s klimatmöte COP24 i Polen 2018 
skrev Sverige tillsammans med 53 andra länder 
under deklarationen Solidarity and Just Transition 
Silesia Declaration.116 Det innebär att länderna ska 
ta hänsyn till arbetstagarnas perspektiv i nationel-
la planer och strategier för klimatomställningen. 
Sverige har även undertecknat Climate Action 
for Jobs Initiative117 som lanserades under FN:s 
klimatmöte i New York i september 2019. Dessa 
politiska ställningstaganden är viktiga steg i rätt 
riktning.

Sverige har vidare visat 
ledarskap när det kommer 
till social dialog, det vill 
säga kontinuerligt samar-
bete och dialog mellan 
arbetsmarknadens parter

Sverige har vidare visat ledarskap när det kom-
mer till social dialog, det vill säga kontinuerligt 
samarbete och dialog mellan arbetsmarknadens 
parter, inte minst som initiativtagare till Global 
Deal. I Sveriges utrikesdeklaration 2020 upp-
märksammades också frågan om en rättvis om-
ställning, vilket är mycket välkommet. Sveriges 
klimatarbete är rankat högst i världen och 
Sverige har fördubblat sitt bidrag till den gröna 
klimatfonden. Givet Sveriges roll i den Gröna 
klimatfonden borde goda möjligheter finnas att 
driva ett arbete för en rättvis klimatomställning.
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