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Ingång
Inget mindre än vår samlade livsmiljö är vad miljöpolitiken handlar
om. Ihärdigt försöker den lösa dagens utmaningar, men är samtidigt
framåtpekande eftersom det i stor utsträckning handlar om fram
tidens och därmed kommande generationers miljö. I själva verket är
det senare miljöpolitikens huvudpoäng.
Väsentliga och avgörande diskussioner om vår gemensamma miljö
påverkas direkt eller indirekt av beslut inom andra politikområden,
varför såväl miljöpolitikens framgångar som tillkortakommanden
i varierande grad bestäms av faktorer bortom miljöpolitikens egen
kontroll.
Miljöpolitiken har under det senaste halvseklet verkat på en arena
– en miljöpolitisk spelplan – som genomgått stora förändringar.
Denna spelplan har bytt regler, skiftat spelare, fått nya sidlinjer. Och
inte minst har den blivit större. Den forna, nationella spelplanen lyder
idag under EU-regler och såväl ambitionsnivån som de processer vilka
påverkar Sveriges miljö är globala.
Villkoren för miljöpolitikens spelplan har således förändrats radi
kalt. Samtidigt finns tydliga tecken som pekar på att miljöpolitiken
inte längre har samma verkanskraft som tidigare – höga ambitioner
och en repertoar med styrmedel och lagar till trots.
Miljöpolitikens spelplan är ett arbete som genomförts inom Miljö
forskningsberedningen med syfte att djupare förstå vad som lång
siktigt krävs för kvalitativa framsteg inom det miljöpolitiska fältet.
I denna bok, som skrivits gemensamt av forskarna och huvudsekre
teraren i beredningen, analyseras och diskuteras miljöpolitikens för
änderliga spelplan, dess framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer
samt förutsättningarna att utforma en handlingskraftig och verk
ningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter, nationellt såväl
som internationellt.
En odiskutabel utgångspunkt för studien är att omvärldskrafterna
blivit starkare. De problem som miljöpolitiken syftar till att undan
röja utgörs i allt högre grad också av konsekvenser av globala trender
som idag och än mer i framtiden kommer att påverka utvecklingen.
Dessa trender är långsiktiga samt djupgående och rör globalisering
7

och urbanisering, folkökning och teknologisk utveckling, klimatför
ändringar och skenande förluster av biologisk mångfald. Gemensamt
för dem är att de kan betraktas som utgångspunkter för all politik,
inklusive miljöpolitiken. Bland annat därför är det fel att betrakta
miljöpolitiken som ett slags särintresse.
Miljöproblemen är ofta överraskande komplexa och därmed också
miljöpolitiken. Den senare befinner sig dessutom i ständig utveck
ling i ett kraftfält mellan skiftande samhällsintressen och värderingar
som företräds av organisationer, medier, partier, enskilda tänkare
och opinionsbildande rörelser vilka drar åt olika håll och vars relativa
styrkor ständigt förändras. Detta kraftfält skiftar i betydande grad
från land till land vilket förklarar varför till synes likartade miljö
problem bemöts på varierande sätt i olika länder och under olika tider.
För att hantera miljöproblemen har miljöpolitiken utvecklat ett
institutionellt ramverk på flera nivåer: nationellt, inom EU och
globalt. Det finns för närvarande en tydlig dragning mot allt större
internationalisering av ramverket, vilket sker i takt med att mega
trender och miljöproblemen i deras kölvatten globaliseras. Samtidigt
finns tendenser till ökande integration mellan miljöpolitiken och
andra politikområden. Det råder också djupgående och inte sällan
oartikulerade målkonflikter – vilka ibland tassats förbi och nedtonats
inom miljöpolitiken.
Det har länge funnits en strävan att bredda den miljöpolitiska
spelplanen genom att införa miljöhänsyn i sektorer där de beslut
fattas som i praktiken har störst inverkan på miljösituationen.
Samtidigt är frågan om inte den integrationen borde drivas betydligt
längre. Miljöpolitiken bör rimligen integreras i samhällsutvecklingen
i stort och dess institutionella ramverk måste på samma gång sam
spela med och försöka långsiktigt inverka på de globala trenderna.
Och det handlar inte endast om att värna miljön; miljöpolitiken
måste lika mycket verka utifrån ett socialt perspektiv som beaktar
rättvisa villkor och allas tillgång till god och hälsosam livsmiljö. Håll
bar utveckling är fortfarande ett relevant mål men vi har idag en tyd
ligare bild än på 1980-talet att en ekonomisk expansion måste förhålla
sig till vissa ramar om vi inte ska underminera förutsättningarna för
framtida välfärd.
Miljöpolitikens mål måste genomsyra alla samhällssektorer och
samtliga nivåer av beslutsfattande. I sin strävan att förverkliga detta
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bör vi inte bli förvånade om även miljöpolitikens identitet kommer
att förändras under resans gång.
Miljöpolitikens spelplan består av två huvuddelar samt ett appen
dix. Den första huvuddelen består av elva rekommendationer från
Miljöforskningsberedningens forskare. Rekommendationerna kan
ses som ett koncentrat av de diskussioner och det tankeutbyte som
skett inom beredningen under arbetet med detta projekt, och samt
liga rekommendationer återspeglar resonemang som vidareutvecklas
i huvudtexten. Ambition har inte varit att täcka hela fältet, utan
snarare att göra nedslag vid några särskilt relevanta områden.
Rekommendationerna har arbetats fram gemensamt av forskarna i
Miljöforskningsberedningen och samtliga forskare står eniga bakom
formuleringarna.
Bokens andra huvuddel, med samma titel som projektet, är en längre
text som i tio kapitel diskuterar ett antal centrala teman inom miljö
politiken. I denna andra huvudtext hörs många röster som, utifrån
sina respektive perspektiv, samlats för att analysera och kommentera
den miljöpolitiska spelplanen. Även i denna del är texterna i grunden
gemensamma och uttrycker rakt igenom forskarnas kollektiva åsikt.
I kapitel 1 tecknas en historisk bakgrund till den miljöpolitiska
spelplanen med fokus på svenska förhållanden. Därefter, i kapitel 2,
vidgas perspektivet när internationaliseringen samt EU:s betydelse
för miljöpolitiken ställs i centrum. Ett svenskt paradnummer i miljö
politiken är kemikaliepolitiken och kemikaliefrågan behandlas ingå
ende i kapitel 3.
Det långa kapitel 4 innehåller fyra fallstudier: för det första be
handlas biologisk mångfald mot bakgrund av jordbrukspolitiken, för
det andra analyseras möjligheten att samförverkliga bevarande och
brukarvärden i skogen, för det tredje diskuteras en resurs vi ofta göm
mer bort – luften vi andas. Och för det fjärde diskuteras i korthet
frågan om det svenska fisket och vikten av lokal förvaltning.
Forskningens centrala roll är ett genomgående tema i hela boken
och lyfts bland annat fram i kapitel 5 där även relationen mellan kun
skap och politik i allmänhet och frågan om miljöpolitiken som forsk
ningsuppgift diskuteras. Möjligheten och värdet av samhällsekono
miska kalkyler på miljöområdet är ämnet för kapitel 6.
I kapitel 7 diskuteras styrning och beslutsunderlag, och i kapitel 8
analyseras mänskligt beteende i samband med främst klimatförhand
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lingar. Kapitel 9 handlar om Sverige som föregångsland i klimatpoliti
ken: kan Sverige gå före? bör vi gå före? Kapitel 10 fortsätter diskutera
klimatpolitiken fast från en annan aspekt, nämligen frågan om hur
konsumtion bör betraktas vid beräkning av utsläpp.
Boken avslutas med ett omfattande appendix bestående av
signerade bidrag med mer personliga reflektioner från några av bered
ningens forskare och dess huvudsekreterare. Det är inte nödvändigt
vis så att alla forskare i Miljöforskningsberedningen är eniga om allt
i detta appendix.
Miljöpolitikens spelplan är först och främst en gemensam produkt;
det är dess styrka. Att några av beredningens forskare även bidrar med
signerade texter – en möjlighet som varit öppen för samtliga – för
stärker insikten om att miljöpolitikens nya spelplan kommer att se
annorlunda ut än den vi vant oss vid.
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Rekommendationer från
Miljöforskningsberedningens forskare
1. Miljöpolitik måste handla om goda livsvillkor
Miljöpolitiken måste i högre grad än idag tydliggöra att miljöfrågorna
handlar om ansvaret för processer i naturen som bidrar med grund
läggande välfärdsfaktorer som tillgång på mat, vatten, råvaror och
drägliga livsvillkor – vilka samtidigt utgör förutsättningen för social
och ekonomisk utveckling. Kännedom om detta bör genomsyra hela
samhället.
Globalisering och fri rörlighet gör resurser tillgängliga för interna
tionell exploatering samtidigt som många miljö- och hälsoeffekter
förblir lokala. I andra fall är det tvärtom; lokal produktion och kon
sumtion ger svårförutsägbara spridningseffekter i tid och rum genom
att föroreningar sprids via varor vi handlar med, i vattnet och atmo
sfären samt genom näringskedjorna. Målet för miljöpolitiken måste
därför vara en hållbar utveckling såväl nationellt som globalt.
God miljö är ojämnt fördelad. Många tvingas leva i en undermålig
miljö; det finns regioner, städer och otaliga arbetsplatser som är ovär
diga miljöer för människor. Medan de fattigaste drabbas hårdast av
miljö- och klimatförändringar, tar de mest gynnade för sig av atmos
fären och annat miljöutrymme. Många av de mest drabbade har sam
tidigt påverkat miljön minimalt. Miljöpolitiken måste därför förhålla
sig till miljö i ett brett, socialt sammanhang, där frågor om rättvisa
och säkerhet är centrala.
En fördelningspolitiskt medveten och rättvisedriven miljöpolitik
har större förutsättningar att bli legitim och långsiktigt hållbar, både i
Sverige och globalt. Rättvisefrågorna hänger samman med ambitionen
att ge miljöpolitiken en större betydelse inom andra politikområden
som arbetsmarknad, transporter, sociala frågor, stadsutveckling och seg
regation. I ett brett geopolitiskt perspektiv är rättvisefrågorna centrala
för att komma vidare i politiska förhandlingar och bör därför också vara
del av diskussion kring utrikespolitik och säkerhet. Samtidigt är det av
central vikt att hänvisning till rättvisefrågor inte lättvindigt används
för att motverka verkningsfull miljöpolitik. Negativa fördelningseffek
ter bör istället kompenseras med andra åtgärder. Vi anser att en ny och
mer integrerad miljöpolitik förutsätter att ambitioner på andra centrala
politikområden förenas med miljöpolitikens agenda.
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2. Sverige bör gå före
Vi anser att det finns betydande skäl för Sverige som nation och til�
lika medlem av Europeiska unionen att visa ledarskap på miljöom
rådet, inte minst inom klimatpolitiken, men också på många andra
områden. Såväl de moraliska som de förhandlingsstrategiska skälen är
starka. Om exempelvis de stora och nya utsläppsländerna ska förmås
att välja en utvecklingsväg utan stora mängder fossila bränslen, måste
de gamla industriländerna gå före och visa hur denna utveckling kan
bli möjlig. Dessutom har Sverige, liksom alla industriländer, i detta
sammanhang förbundit sig att gå före. Den eventuella merkostnad
detta skulle innebära för Sverige framstår som högst rimlig.
Den svenska klimatpolitiken beskrivs ofta som ett föredöme efter
som våra utsläpp av växthusgaser reducerats under senare år. Svensk
arnas fotavtryck har emellertid inte minskat – utan tvärtom ökat –
eftersom en stor del av de varor vi konsumerar produceras i andra
länder. Vi menar att ett beräkningssätt som inte bara inkluderar de
utsläpp som härrör från nationalstaten Sverige utan även beaktar de
totala utsläpp som orsakas av den svenska befolkningen i stort, skulle
kunna fungera som en väckarklocka i miljödebatten samt generera ett
nytänkande inom miljöpolitiken. Samma synsätt bör tillämpas även
på annan resursanvändning och utsläpp av miljöföroreningar och an
dra hälso- och miljöstörande kemikalier. För detta krävs en förbätt
rad kunskapsbas. Det är dock viktigt att samtidigt ha klart för sig att
Sverige i första hand direkt råder över de egna nationella utsläppen
och att Sveriges internationella åtaganden, inklusive rapporterings
skyldigheter, i dagsläget avser utsläppen från det svenska territoriet.

3. Värna den biologiska mångfalden – och kunskapen om den
Den biologiska mångfalden fortsätter att drastiskt minska. Globalt
behöver anslagen till naturvård sannolikt öka med en tiopotens för
att möta bevarandemålet. Sverige har satsat omfattande resurser på
naturvård, men trots detta har inte målen om bevarande mötts.
För att uppfylla Sveriges åtagande i Nagoyaplanen under Konven
tionen om biologisk mångfald krävs en stärkt naturvård som både
riktar sig mot skyddad natur och fokuserar på mångfalden i brukade
landskap. Kunskapen om den biologiska mångfalden är fortfarande
bristfällig, framförallt globalt men även i Sverige, och inte minst när
det gäller arters genetiska diversitet. Det krävs ökad kunskap om vilken
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biologisk mångfald som finns, vilka hoten är och vilka relevanta
bevarandestrategier som behövs för att klara globala och lokala miljö
förändringar. Direkta och indirekta effekter av den pågående klimat
förändringen kommer att få svåröverskådliga konsekvenser för beva
randet av biologisk mångfald, och det krävs en omfattande vetenskap
lig analys av naturvårdens förmåga att hantera dessa förändringar.
De senaste åren har ökat vår insikt om betydelsen av biologisk
mångfald för ekosystemens funktion och produktion av varor och
tjänster. Även om forskning har klargjort tydliga kopplingar mellan
bevarande av mångfald och ekosystemtjänster, återstår dock ett om
fattande arbete med att förstå och synliggöra mångfaldens värden
för att detta skall påverka beslut hos enskilda aktörer. Samtidigt som
mångfaldens värden är svåra – om ens möjliga – att kvantifiera ekono
miskt, leder okunskap om dess ekonomiska betydelse till att aktörer
saknar incitament att bevara den. Det finns också ofta en asymmetri
mellan vem som vinner på att bevara mångfald för stärkta ekosys
temtjänster och vem som får stå för kostnaderna. Det krävs därför
ökad tvärvetenskaplig forskning som kombinerar naturvetenskapliga
insikter om organismers roll för ekosystemprocesser med humanis
tisk och samhällsvetenskaplig forskning om hur multifunktionella
landskap kan förvaltas.
Traditionell naturvård inriktad på att bevara arter och fokus på
mångfald för att gynna ekosystemprocesser och därmed värdefulla
ekosystemtjänster är två kompletterande perspektiv. Det förra tende
rar att fokusera på arter som är sällsynta och därmed – just nu – har
liten betydelse för viktiga ekosystemtjänster och det senare på att be
vara viktiga men generellt relativt vanliga arter i produktionsland
skap. Vi vill understryka behovet av bägge dessa perspektiv. Samtidigt
ser vi möjligheter att utveckla synergier mellan att synliggöra värdet
av biologisk mångfald i beslut, till exempel inom jord- och skogsbruk,
och stärkt traditionellt bevarande i ett förändrat klimat. Detta är möj
ligt eftersom traditionell naturvård gynnar viktiga ekosystemproces
ser och eftersom landskap som tillvaratar mångfaldens värden stärker
den traditionella naturvården.

4. Miljöpolitiken skall verka på alla plan
Dagens miljöproblem och den politik som behövs för långsiktigt
hållbar utveckling berör aktörer i alla delar av samhället och på alla
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beslutsnivåer. Vi anser därför att svensk miljöpolitik på ett skarpare
sätt bör skapa innovativa processer som diskuterar och finner lösningar
på de politiska låsningar som ofta karaktäriserar dagens miljö
politiska spelplan. Vi menar att sådana processer behövs både på lokal
och nationell nivå i vårt land för att kunna påverka den globala ut
vecklingen.
Sverige har spelat en historiskt viktig roll i arbetet med att utveckla
den internationella miljöpolitiken; dels genom stark forskning inom
centrala områden som klimat och kemikalier, dels genom att Sverige
tack vare skickliga diplomater och forskare kunnat dra nytta av att
vårt land haft högt förtroendekapital i världspolitiken. På flera områ
den har vi dessutom legat långt fram i arbetet med att omsätta löftena
i internationella avtal till praktiskt miljöarbete hemmavid. Vårt land
bör bygga vidare på denna tradition och ta på sig en mer drivande roll
i det internationella arbetet med miljö och hållbar utveckling, där det
mer än någonsin behövs innovativa lösningar för att miljöarbetet inte
ska fastna i geopolitiska motsättningar.
Medan de flesta industriländer har tämligen välfungerande institu
tioner för att hantera lokala och regionala miljöproblem, saknas ofta
kraftfulla institutioner på internationell nivå för att effektivt han
tera globala utmaningar, både vad gäller klimat och kemikalier. EU:s
miljöarbete visar att starka institutioner kan vara avgörande för att
nå framsteg med miljöarbetet. Det finns idag dessutom positiva erfa
renheter av hur internationellt miljöarbete baserad på stark forskning
kan leda till verkliga framgångar, som i det internationella arbetet mot
luftföroreningar, skydd av ozonlagret och begränsad användning av
långlivade giftiga ämnen.
Näringslivet har en central roll i miljöarbetet och vi anser att det
behövs nya innovativa fora för att engagera näringslivet – i hela dess
bredd – i miljöpolitiken på ett sätt som bidrar till effektivare arbete
för att nå miljömålen och för att bidra till Sveriges roll i det interna
tionella miljöarbetet.
Lokala initiativ världen över är ett uttryck för växande medveten
het om miljöproblemens omfattning och djup. En viktig aspekt av
detta är att den lokala kompetensens betydelse för global utveckling
erkänns. Kapaciteten för lokalt miljöarbete behöver stärkas i samma
anda som arbetet med lokalt Agenda 21 under 1990-talet. Målet är
att stödja kunskapsbyggande samt tankeutbyte mellan olika besluts
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nivåer med syfte att politiska åtgärder rörande vår gemensamma miljö
skall vara relevanta och dessutom uppfattas som angelägna och legi
tima. Detta arbete är angeläget inom Sverige, men också som en del
i svensk utrikes- och biståndspolitik.

5. Miljöpolitiken måste genomsyra alla politikområden
En samhällsomvandling av det slag som krävs för att de stora miljö
problemen skall kunna lösas är inte en uppgift för något enskilt poli
tikområde. Den måste med nödvändighet engagera samtliga sektorer
och alla delar av samhället.
Miljöpolitiken har visserligen en särskild roll eftersom det i hög
grad varit inom miljöpolitikens domäner som problemen formule
rats och konkreta lösningar föreslagits. Det har dock länge funnits en
medveten strävan att föra in miljöhänsynen i andra sektorer där de
beslut fattas som i praktiken har störst inverkan på miljösituationen.
Vi menar att det är viktigt att denna integration fortsätter.
Självklart måste de miljöpolitiska målen slå igenom i närings- och
finanspolitiken, men miljöfrågorna måste också få ökad betydelse
inom utrikes- och säkerhetspolitiken. Miljöpolitiken måste således
integreras i samhällsutvecklingen i stort och dess institutionella
ramverk måste på samma gång samspela med och försöka långsik
tigt inverka på de globala trenderna. Dess mål måste genomsyra alla
samhällssektorer och alla nivåer av beslutsfattande. I sin strävan att
förverkliga detta kommer miljöpolitiken – och därmed den miljö
politiska spelplanen – att påverkas och förändras i grunden.

6. Inrätta ett miljöpolitiskt råd knutet till Statsrådsberedningen
För att ge status och tyngd åt miljöpolitiken rekommenderar vi att det
inrättas ett miljöpolitiskt råd knutet till Statsrådsberedningen.
Vetenskaplig kunskap har haft avgörande betydelse för miljöpoliti
ken och kommer att fortsätta stå central i utvecklingen av den miljö
politiska spelplanen. Men konsensus om kunskapsläget räcker sällan
när det gäller att uppnå politiska beslut. Mer måste till.
När forskning efter andra världskriget erkändes som central drivkraft
för samhällsutveckling, säkerhet och välfärd inrättades i många länder
rådgivande organ och kraftfulla institutioner för att främja forskning,
så även i Sverige. På senare år, när konkurrenskraft och ekonomisk
tillväxt betonats alltmer som en önskvärd effekt av forskningen, har
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innovationspolitiska råd eller liknande organ inrättats i olika länder.
Institutioner av detta slag, ofta med regeringschefen som ordförande
och ibland med flera ministrar som ledamöter, kan bidra till att ge
frågorna tyngd i regeringsarbetet och förstärka samordningen
mellan olika departement. Det mobiliserar regering och myndigheter
och markerar, symboliskt och reellt, frågornas vikt i hela samhället.
Vi anser att miljö- och klimatfrågorna är viktiga nog för att moti
vera ett rådgivande organ av detta slag och på högsta politiska nivå. Ett
miljöpolitiskt råd skulle vara ett kraftfullt instrument för att i prak
tiken koppla olika politikområden till varandra och möjliggöra den
tvärgående samordning som krävs för att miljö och klimat skall främ
jas av beslut inom alla politikområden. Genom sin sammansättning
skall ett miljöpolitiskt råd vara ett forum där regeringens företrädare
kan möta ledande representanter för forskning, miljöorganisationer,
näringsliv och andra samhällsintressen. Genom hög och allsidig
kompetens och nära kontakt med internationella organisationer och
utvärderingsorgan kan det också möjliggöra att svensk miljöpolitik
får tät och naturlig kontakt med miljöpolitikens innovationer.

7. Miljöpolitikens kunskapsbas bör breddas ytterligare
Miljöpolitikens spelplan spänner över komplexa och komplicera
de sammanhang. Det handlar om samband mellan orsaker till och
konsekvenser av miljöpåverkan, ofta geografiskt åtskilda och med
betydande fördröjningar, men också om förmågan till riktade och
varaktiga förändringar i samhällets sätt att fungera; hushållens och
företagens sätt att leva, samt om nödvändiga förändringar är förenliga
med moral, trosuppfattningar, värden och annat som vägleder orga
nisationer, företag, stater – och oss individer. Miljöpolitikens traditio
nella kunskapskärnor inom naturvetenskapen måste utvecklas, men i
ökad omfattning få sällskap av kraftfull kompetens inom andra områ
den som humaniora och samhällsvetenskap samt ingenjörsvetenskap
och medicin. En rikare sammansatt kunskapsbas behövs för att svara
mot miljöpolitikens växande komplexitet. Redan idag ligger Sverige
i fronten när det exempelvis gäller tvärvetenskapligt inriktad miljö
forskning. Vi menar att denna positiva utveckling bör fortsätta.
Miljöpolitiken behöver kraftfull effektforskning som fastställer
konsekvenser av olika aktiviteter på människors hälsa och miljön. Det
som nu präglar forskningens utveckling är att frågorna har expan
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derat och handlar om processer över utdragna tidsperioder på global
nivå. Den planetära skalan har därmed blivit en nödvändig dimen
sion i miljöpolitikens spelplan. Det naturvetenskapliga underlaget för
dessa konsekvensbeskrivningar av samhällets förhållande till miljön
bör kompletteras med stärkta analyser av bakomliggande historiska
orsakssammanhang och konsekvenser av vårt utnyttjande av jordens
resurser – ett utnyttjande som för övrigt är synnerligen ojämlikt för
delat. Utmaningen är stor eftersom kunskapsutvecklingen skär över
nationer och språk, religioner och ekonomier vilka alla bär på vitt
skilda historiska och socio-kulturella erfarenheter. Miljöpolitikens
nya spelplan består av sådana komplexa samband.
En expansion av kunskapsunderlaget kommer att leda till att andra
slags frågor uppfattas som relevanta i miljöpolitisk mening. Detta är
en positiv utveckling som redan pågår. Miljöpolitikens fortsatta rele
vans är således, anser vi, helt beroende av att de frågor den ägnar sig
åt har förutsättning att åstadkomma verkliga förändringar i miljön.
Utan en bredare kunskapsbas kommer politiken inte nå sina mål.
Behovet att bredda miljöpolitikens kunskapsbas gäller också kun
skapens spridning i hela samhället. Först och främst måste kunskap
om miljön ha en framträdande plats i skolan och i högskolan, där nya
forskningsresultat kan spridas till stora och viktiga grupper. Också
studieförbunden har viktiga roller att spela för att nå ut till medbor
gare och det civila samhället. Kunskap om miljön är en del av vår
tids grundläggande medborgarkunskap som alla bör ha rätt till.
En bred och djup kunskap om miljön bland medborgare, företag och
organisationer är dessutom nödvändig för att ge legitimitet åt en aktiv
miljöpolitik.

8. Miljöfrågor bör vara en central del av forskningspolitiken
Forskningsbehoven inom miljöområdet är omfattande samtidigt som
medlen är begränsade. Därför behöver fördelningen till miljöforsk
ningen ses över.
En grundläggande utgångspunkt handlar om hur olika samhälls
aktörer ska kunna involveras utan att forskningens oberoende hotas.
Vi ser ett fortsatt behov av miljöforskning som drivs av forskarnas
prioriteringar parallellt med riktade satsningar utifrån samhällets
prioriteringar. Risken med ökande krav på medfinansiering är att det
med stor sannolikhet påverkar forskningen. Relevant forskning med
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resurssvaga intressenter – eller forskning som utmanar resursstarka
intressenter – riskerar att bli utan finansiering. Av det skälet behövs
flera slags finansieringsformer som medger alternativa frågeställningar.
Detta kan sannolikt genomföras med nuvarande finansiärer, men
kraven för att få finansiering behöver ses över.
Forskningsresultaten måste i större utsträckning implementeras i
samhället. Det räcker ofta inte med att innovationer inom teknik,
samhällsbyggnad, politik eller ekonomi tas fram för att de skall kom
ma till användning. Finansieringen av forskning och utveckling måste
sammantaget täcka hela spektret – från laboratorieskala till fullskala
– från mekanismer till samband i samhället och globalt – och även
inkludera förutsättningar för implementering. Forskningen har även
central betydelse för att upptäcka och förstå riskerna med nya pro
dukter, material och system. Exempelvis sker utvecklingen av nya
material idag ofta utan att miljö- och hälsoeffekter studeras. Därför,
menar vi, är det nödvändigt att forskningen också studerar relevanta
miljö- och hälsoeffekter, samt att oberoende experter har resurser att
undersöka möjliga effekter.
Sveriges möjligheter att påverka den internationella miljöpolitiken
är också kopplad till forskningspolitiken. När Sverige har haft ett in
flytande så har det oftast varit baserat på starka forskningsmiljöer som
kunnat skapa trovärdighet och formulera argument. Internationellt vik
tiga miljöfrågor behöver därför stödjas av excellent forskning i vårt land.
Staten och dess forskningsmyndigheter bör aktivt främja aktiviteter
för att långsiktigt utveckla och bredda miljöpolitikens kunskapsunder
lag. För miljöpolitikens fortsatta relevans och legitimitet, liksom när
det gäller förutsättningarna att nå svenska miljömål och deltagande
i den internationella kunskapsutvecklingen, är detta väsentligt. Såväl
inomvetenskapliga som tvärvetenskapliga miljöer är nödvändiga och
komplementära inslag i miljöforskningen som bägge behöver långsiktig
stabilitet i finansieringen eftersom kortsiktig extern finansiering ofta
inte är tillräcklig för att skapa nya excellenta miljöer.
En effektiv miljöpolitik förutsätter stark närvaro i den allmänna
forskningspolitiska planeringsprocessen. Detta är emellertid inte en
sektoriell fråga i snäv mening. I takt med att miljöfrågorna blivit inte
grerade samhällsproblem i nära anslutning till andra politikområden
rör det sig om en stor forskningspolitisk fråga som också måste han
teras som en sådan.
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9. Krav på miljöbedömningar måste införas
En förutsättning för att kunna följa upp miljömål och ta hänsyn till
potentiella miljöeffekter är att de analyseras och bedöms i samband
med beslutsprocessen. Idag saknas generella krav på miljöbedömningar
för statliga utredningar och propositioner, något som även gäller för
slag med tydliga potentiella miljöeffekter. När samhällsekonomiska
analyser krävs är det viktigt att dessa hanterar långsiktiga effekter
på ett adekvat sätt samt att kompletterande analyser tydliggör sådant
som inte enkelt låter sig kvantifieras monetärt. Det är därför viktigt
att separata miljö- och hållbarhetsbedömningar sker.
Samtidigt som användning av miljöbedömningar får en tydligare
roll, är det också viktigt att metodiken utvecklas så att bedömningar
kan göras effektivt. För att miljöaspekterna verkligen skall integreras
i beslutsfattandet anser vi att krav om miljöbedömningar i statliga
utredningar bör införas i Kommittéförordningen. Även för propo
sitioner bör det införas krav om miljöbedömningar vid förslag med
potentiella miljöeffekter.

10. Det behövs verkningsfulla och kostnadseffektiva styrmedel
Det finns många olika typer av styrmedel inom miljöområdet såsom
direkta förbud, regleringar, miljöskatter, överlåtelsebara utsläpps
rättigheter, pantsystem och miljömärkning. Detta illustrerar att det
nästan alltid finns olika sätt att hantera specifika miljöproblem. Vi
menar att man i valet mellan olika styrmedel i högre grad än idag
bör beakta två centrala kriterier. För det första måste styrmedlen ha
önskad miljöeffekt i praktiken, det vill säga nå de avsedda målen. För
de andra bör de vara kostnadseffektiva, så att den positiva effekten på
miljön blir så stor som möjligt för en given kostnad.
Inte sällan kan ett teoretiskt kostnadseffektivt styrmedel vara
svårt att politiskt implementera i praktiken, till exempel om det
kraftigt drabbar en konkurrensutsatt exportindustri eller visar
sig ha orimliga fördelningseffekter. Det är därför viktigt att man
vid bedömningar av kostnadseffektivitet jämför styrmedel som
är möjliga att införa. Man bör alltså inte utesluta ett visst styr
medel för att det finns ett styrmedel som teoretiskt har högre
kostnadseffektivitet om detta av olika skäl inte är genomförbart.
Vid bedömning av kostnadseffektivitet är det därför centralt att samt
liga effekter – positiva såväl som negativa – beaktas. Om hänsyn endast
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tas till en typ av effekter, exempelvis reducerade utsläpp av växthus
gaser, kan kostnadseffektivitetsberäkningarna bli helt missvisande.
För att nå de långsiktiga miljömålen krävs ofta åtgärder av flera slag.
De kortsiktiga prissignalerna behöver bli mer rättvisande än vad de
är idag, i linje med principen om att förorenaren betalar. Samtidigt
är det rimligt att anta att miljökostnaderna av olika skäl kommer att
öka, vilket innebär att dagens kostnader inte är rättvisande för fram
tidens. För att undvika att vi bygger in oss i återvändsgränder när det
gäller långsiktiga investeringar som görs i till exempel infrastruktur,
fabriker och fordon krävs därför tydliga signaler som gör att investe
ringarna blir i linje med de långsiktiga miljömålen.
Eftersom ny kunskap är en kollektiv nyttighet är det vidare samhälls
ekonomiskt effektivt att den delvis betalas av samhället, till exempel
i form av offentligt finansierad forskning och utveckling. Vi behöver
ofta flera olika typer av styrmedel för att nå de långsiktiga miljömålen
på ett klokt sätt och man bör naturligtvis också beakta nya innovatio
ner av exempelvis ekonomiska och informativa styrmedel. Dessutom
bör miljöpolitiken främja diskussioner som dels förankrar miljöarbe
tet i människors vardag, dels uppmuntrar till att se miljöns roll för
såväl nutida som framtida välfärd och rättvisa.

11. Tydligare miljökrav och samordning av miljömålen
Det svenska miljömålssystemet är en unik och central del av vår mil
jöpolitik. Systemet är värdefullt bland annat genom att det skapar en
gemensam målbild för olika aktörer. Utvärderingar av miljömålen
visar att vi har problem med att nå flertalet av dem. Det finns därför
behov av förändringar där ett tydligare ägandeskap kan vara en viktig
del. En väg är att stärka integreringen av miljöfrågor inom olika sam
hällssektorer genom ett förstärkt sektoriellt ägandeskap av miljö
målen och en förstärkt samordning. Även näringslivet bör engageras
starkare i arbetet med miljömålen, inte minst då med fokus på vad som
krävs för att nå de uppsatta målen.
Sveriges framtida miljöpåverkan är beroende av hur hela vårt sam
hälle utvecklas vilket dels styrs av hur miljömyndigheter agerar, men
också hur näringslivet utvecklas och hur vi som konsumenter för
ändrar vår livsstil. En samverkan kring hur vårt samhälle ska utveck
las krävs för att – så långt möjligt – skapa gemensamma värderingar,
engagemang och innovationskraft inom miljöpolitiken, näringslivets
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utveckling och medborgarnas agerande. Samtidigt är det viktigt att
inte samarbete med näringslivet ersätter kraftfulla styrmedel, och det
är viktigt att komma ihåg att målen för samhället och företag trots
allt skiljer sig kraftigt åt.
Genom att tydliggöra ägandet av miljömålen och ansvaret för att dem
kan miljöfrågor integreras i sektorspolitik och på olika nivåer i sam
hället. En väg kan vara att formulera sektorsmål för vissa miljöfrågor.
Mot sådana brukar anföras att de tenderar att ha låg kostnadseffektivi
tet. Det finns dock erfarenheter som pekar på att sektorsmål kan vara
en mer framkomlig väg politiskt. En politik för förändring kan därför
i praktiken kräva formulering av sektorsmål och sektorsspecifik politik.
Uppfyllelse av miljömålen samt att det sker på ett kostnadseffek
tivt sätt kräver att miljö- och hållbarhetsfrågorna samordnas centralt.
Statsrådsberedningen kan vara en lämplig plats. Detta kan också
kopplas till det miljöpolitiska råd som föreslogs ovan. Att rekrytera
vetenskaplig expertis till Statsrådsberedningen kan också vara ett sätt
att stärka det centrala hållbarhetsarbetet. Om en stärkt samordning
inte sker i Statsrådsberedningen så kan ett alternativ vara att Miljö
departementet får nya verktyg för samordning.
I direktiv till statliga utredningar och planeringsprocesser ställs
ofta ekonomiska krav. Det kan handla om att förslagen skall ligga
inom ett visst budgetutrymme eller krav på finansieringsplaner utifall
förslagen innebär ökade kostnader. Vi menar att det på motsvarande
sätt borde kunna ställas miljökrav i de statliga direktiven. Detta är
relevant inte bara för statliga utredningar utan även i andra samman
hang, exempelvis vid infrastrukturplanering och regional översikts
planering. I direktiv till utredningar och planeringsprocesser måste
miljökrav formuleras tydligare. Om det finns miljökrav behöver de
också utvärderas vilket ger en koppling till de miljöbedömningar som
föreslogs ovan.
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MILJÖPOLITIKENS SPELPLAN

KAPITEL 1

Den miljöpolitiska spelplanen
– en historisk bakgrund
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KAPITEL 1

Vid mitten av detta sekel kommer runt 10 miljarder människor bo
på vår planet. Samtidigt finns en ambition att den extrema fattig
domen ska vara nästintill utraderad vid den tidpunkten. Denna am
bition framstår idag som realistisk. I själva verket kommer sannolikt
större delen av världens befolkning att om några årtionden tillhöra
eller närma sig en relativt välmående medelklass. För att detta ska
vara möjligt att uppnå och dessutom uthålligt måste mänsklighetens
påverkan på jordens resurser och ekosystem hållas inom vissa gränser.
En rad trender som kännetecknar dagens utveckling måste brytas.
Det mest drastiska exemplet är kanske att de globala utsläppen av
växthusgaser måste mer än halveras.
Betydligt mer nytta ska således åstadkommas med betydligt mindre
negativ påverkan på de livsnödvändiga systemen. Hur ska detta
genomföras? Ja, redskapen finns till stor del redan. Uppgiften är möj
lig men inte enkel. Världen, som vi känner den, måste i väsentliga
avseenden förändras. Det låter drastiskt. Å andra sidan kommer värl
den under det kommande halvseklet att genomgå stora omvälvningar,
oavsett vilka åtgärder som vidtas. Utmaningen är att med den teknik
och de styrmedel som står till buds driva utvecklingen i en riktning
som är långsiktigt hållbar. Målet är att nå välfärd för alla människor
och att göra det på ett sätt som inte berövar kommande generationer
handlingsutrymme.
En samhällsomvandling av detta slag är naturligtvis inte en upp
gift för något enskilt politikområde. Den måste med nödvändighet
engagera alla sektorer och alla delar av samhället. Det politikområde
som diskuteras i den här skriften har dock en särskild roll. I hög grad
har det hittills varit inom miljöpolitikens domäner som problemen
formulerats och lösningar föreslagits. Dessutom är uppgiften betyd
ligt mer långtgående än att sörja för att en stor världsbefolkning ska
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kunna existera. När människan nu har gjort sig själv till den viktigaste
danande och omvandlande faktorn på vår planet kan uppgiften inte
bara handla om överlevnad.
Vi lever i den antropocena eran – men vad är det människan vill
göra med planeten? Levande ekosystem och planetära processer är en
förutsättning för dagens samhällen. Till det som är nödvändigt för
vår långsiktiga existens måste vi också lägga att naturen är en källa
till inspiration, upplevelser och rekreation. I alla dessa funktioner ut
gör den ett rikt arv som ska överlämnas till kommande generationer.
Det ankommer på miljöpolitiken att bidra till en bred samhällelig
diskussion som utvecklar och formulerar gemensamma värderingar
som grund för miljöpolitikens mål.
Miljöpolitiken är således det område som utifrån vetenskapliga rön
och samhällets ideal och normer ska verka för ekosystem som långsik
tigt kan generera ekosystemtjänster och där människors hälsa utsätts
för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva
påverkan på hälsa främjas. Detta politikområde diskuteras mellan
olika aktörer som skiftar över tiden. Deras interaktion sker, skulle
man kunna säga, på en spelplan. Och det är denna spelplans förutsätt
ningar, villkor och framtid vi analyserar i denna skrift.

Miljöpolitikens utveckling
När tankar om naturskydd först framträdde i slutet av 1800-talet var
målet i första hand att skapa reservat och att skydda enskilda anslående
objekt. Naturklenoderna uppfattades som ett nationellt arv som skulle
bevaras åt kommande generationer. Synsättet växte fram vid sidan
av en vidare, och delvis annorlunda idé som handlade om bevarandet
och vården av landets naturresurser. Skogsvårdsrörelsen var en viktig
exponent för denna idé. Ett landmärke var skogsvårdslagen från 1903
som bland annat stipulerade återplanteringskrav efter avverkning.
År 1909 antogs naturskyddslagen. Landets nio första nationalparker
bildades samma år liksom även Svenska Naturskyddsföreningen.
Det fördes också en intressant idédiskussion inom naturvården
som fortfarande är både aktuell och relevant. Frågan gällde själva
syftet med naturvården, om naturen ska bevaras för sin egen eller för
människans skull. På det stora hela, men med en hel del nyanser, blev
svaret att naturen skulle bevaras för människan. Naturområden kunde
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undantas från samhällets ekonomiska anspråk men syftet var lika
fullt att tillfredsställa människans långsiktiga behov.
I nära anslutning till denna fråga diskuterades människans roll
i naturskyddet. Det fanns i naturvårdsrörelsens barndom en bristande
förståelse för hur det svenska landskapet utvecklats och därmed för
mulens och liens fundamentala roll. När de första nationalparkerna
bildades upphörde därför den aktiva hävden på Ängsö och i Garp
hyttan. Med tiden rättades detta till och ängsbruket blev en del av
naturvården, men spörsmålet om människans betydelse och roll
i landskapet diskuteras flitigt än idag.
I början av 1960-talet genomgick naturvården en förvandling. Indu
strisamhällets baksida började bli alltmer uppenbar och välfärdssam
hällets framväxt och miljöproblemens allvar skapade en ny situation.
Vetenskapliga rön och en snabbt växande genre av miljölitteratur gav
bränsle åt en betydande opinionsbildning. Rachel Carsons bok Silent
Spring (Tyst Vår) från 1962, brukar ofta nämnas som den kanske vik
tigaste väckarklockan. I boken beskrev marinbiologen Carson vad hon
uppfattade som förödande effekter av användandet av bekämpnings
medel, bland annat DDT. I Sverige fick denna litteratur en stark för
ankring, men det fanns också flera litterära föregångare som Harry
Martinson, Elin Wägner och Albert Viksten samt ornitologen Erik
Rosenberg. Den senare brukar beskrivas som den svenska fältorni
tologins fader. När han på 1960-talet noterade hur exempelvis gul
sparvarna blev färre tolkades det – helt korrekt skulle det visa sig –
som ett resultat av kvicksilverbetat utsäde.
Även vissa politiker var tidigt ute. I april 1961 dök miljöproblem för
första gången på allvar upp i en valrörelse, närmare bestämt i Västtysk
land. Willy Brandt uttalade sina berömda ord om att himlen över Ruhr
måste bli blå på nytt: Der Himmel über dem Ruhrgebiet muss wieder blau
werden. Detta mål formulerades således året före Rachel Carson kom
med sin bok. Det första verkligt viktiga internationella miljöavtalet
slöts 1963 och handlade tidstypiskt nog om kärnvapen. Det partiella
provstoppsavtalet om förbud mot kärnvapenprov i atmosfären slöts
således nio år före FN:s miljökonferens i Stockholm 1972.
Miljöorganisationerna började nu växa, få sällskap av nya organisa
tioner och med tiden framstå som folkrörelser. På det institutionella
området tas viktiga steg. År 1963 klev Ingemar Eidem från industrin
in till finansminister Gunnar Sträng med ett förslag om att skapa
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ett gemensamt miljöforskningsinstitut, IVL, för industrin och
staten. IVL grundades 1966 och Olof Palme rekommenderade att
IVL skulle läggas under jordbruksdepartementet. Året efter skapades
Naturvårdsverket. Vidare gavs Länsstyrelserna och kommunerna
viktiga roller. Nya regelverk beslutades, bland annat fick Sverige en
Miljöskyddslag 1969.
Det är svårt att idag föreställa sig hur allvarlig miljösituationen i
själva verket var under sextiotalet i stora delar av den då industrialise
rade världen. Vissa regioner i Europa plågades av giftig smog. Bekämp
ningsmedel som DDT och kvicksilver orsakade omfattande fågeldöd
och många arter försvann snabbt ur vår fauna. Industriers och hus
hållens avlopp rann orenat ut i vattendragen. Skogs- och jordbruket
genomgick en snabb rationalisering och resultatet blev ett föränd
rat och delvis utarmat landskap. I många länder, inte minst i Sverige,
rasade en hård strid om utbyggnaden av vattenkraft.
I vårt land fanns endast fyra outbyggda älvar kvar. Vattenkrafts
intresset hade alltid varit starkt och till och med Stora Sjöfallet – ett av
landets praktfullaste och mäktigaste naturobjekt av närmast ikonisk
betydelse – exploaterades utan större motstånd omkring 1920, trots
att det låg inom en nationalpark. Med tiden vände vinden. En stark
opinion växte fram för att skydda de återstående älvarna och rönte
framgångar bland annat efter en bitter och långdragen strid om Vin
delälvens framtid. Många miljöengagerade människor fick också lära
sig samiskt klingande namn när de 1970 demonstrerade under bande
rollen Rädda Kaitum, rädda Sjaunja! för att förhindra en exploatering
av dessa norrbottniska stormyrar och taigaområden.
Vattenkraftsstriden kom för lång tid att prägla miljödebatten
och miljöopinionen i Sverige. Med tiden blev de fyra outbyggda äl
varna skyddade som nationalälvar och andra miljöstrider har sedan
dess kommit i förgrunden. Men vattenkraftsfrågan ligger och pyr på
djupet i det svenska miljömedvetandet och kan nog snabbt blossa
upp igen om nya exploateringsplaner väcks till liv.
De nya myndigheterna fick börja med en storstädning som många
gånger gav stor effekt – ofta kanske större än väntat. Måns Lönnroth,
före detta statssekreterare på Miljödepartementet och vd för miljö
forskningsstiftelsen Mistra, har berättat hur han år 1985 lyssnade på
ett samtal mellan Ingvar Carlsson och Valfrid Paulsson. Ingvar Carls
son: Nå Valfrid, hur går det nu med miljöpolitiken? Valfrid Paulsson
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skall ha svarat: Jo tack, storstädningen är avklarad. Med det menade
han att industrins utsläpp gått ner kraftigt. Fem år senare kunde
miljöminister Birgitta Dahl säga: Inom tio år skall industrins utsläpp
vara nere på ofarliga nivåer.
Samtidigt som gamla problem stökades undan fick vi upp ögonen
för nya. Under 1970-talet handlade det om försurningen, under
80-talet om hotet mot ozonskiktet och slutet av 80-talet började även
klimatfrågan framstå som alltmer alarmerande. Samtidigt kom nya
kemikalier som gavs snabb och global spridning, inte minst genom
växande konsumtion och handel. Dessutom ökade hoten mot den
biologiska mångfalden allt snabbare, framför allt i ett internationellt
perspektiv – något vi kommer att se närmare på i kommande kapitel.
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KAPITEL 2

Från gränsöverskridande
luftföroreningar till europeisk
integration
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KAPITEL 2

Miljöpolitiken har under det senaste halvseklet blivit alltmer internationell. Det började med insikten på 1960-talet om att föroreningar
inte stannar vid nationella gränser när försurningsfrågan på allvar
stod på den politiska dagordningen. Orsakerna till att just svenska
sjöar, och sjöar i de övriga skandinaviska länderna hade blivit så sura
att fisken dog är komplexa, men när forskarna insåg att regnvattnet
innehöll höga halter av svavelsyra blev det uppenbart att Sveriges
miljö i hög grad påverkades av svavelhaltiga utsläpp från eldning av
kol och olja i Storbritannien och kontinenten. När FN kallade till den
första internationella miljökonferensen i Stockholm 1972 var försurningsfrågan given på dagordningen. Ett av de viktigaste resultaten av
konferensen blev principen att ett land har ansvar för miljöeffekterna
av sina utsläpp även utanför sina egna gränser.
Men Stockholmskonferensen handlade inte bara om gränsöverskridande föroreningar. Den innebar också inledningen på miljöfrågans
integrering i världspolitiken. Vid tiden för Stockholmskonferensen
var de hårda motsättningarna mellan Väst och Öst fortfarande högst
levande, men ännu viktigare för den gryende internationella miljö
politiken var den ökande spänningen mellan Nord och Syd. Där fanns
en fundamental motsättning i synen på utveckling som har kommit
att prägla miljöpolitiken inom alla områden.
Medan miljöengagemanget i industrivärlden, med en växande
miljörörelse, ofta handlat om en reaktion mot den tillväxtideologi
som karaktäriserat utvecklingen, såg många länder i Syd tillväxt som
en förutsättning för att komma tillrätta med miljöproblemen. Den
globala miljöpolitiken har på många plan handlat – och handlar alltjämt – om att hitta sätt att överbrygga denna motsättning.
Frågan om gränsöverskridande luftföroreningar har sedan Stockholmskonferensen utvecklats till att omfatta en rad olika ämnen
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vilka också upptagits i flera internationella avtal. Bland de långväga,
hälsovådliga luftföroreningarna riktades uppmärksamheten även
mot kväveoxider och deras bidrag till övergödning av mark och hav.
Under 1990-talet blev det uppenbart att även organiska miljögifter
som PCB och DDT kunde spridas över stora områden, i princip över
hela jorden. Bland annat var – och är – halterna av dessa miljögifter
mycket höga i djur och människor runtom i Arktis, trots att det saknas
lokala utsläppskällor. Mycket av giftet i de norra polarområdena kommer i själva verket från biocidspridning i Ostasiens jordbruk.
Det fanns även en växande oro över den globala spridningen av
kvicksilver. På exempelvis Färöarna noterades såpass höga halter
metylkvicksilvers hos befolkningen att det fanns anledning att oroa
sig för hjärnans utveckling hos foster och spädbarn. Den viktigaste
direkta källan befanns vara det kött från grindval som ingår i den
traditionella mathållningen. För att skydda barnen har man nödgats ta till kostrekommendationer, framför allt för gravida kvinnor;
alltså omfattande förändring av urgamla traditioner. Hur kvicksilvret
hamnat i grindvalarna är en berättigad fråga, och svaret är föga överraskande att det rest långväga från sina ursprungskällor som bland
annat är koleldning och guldutvinning på andra sidan jorden.

Nya konventioner och ramavtal
År 1992, två decennier efter Stockholmskonferensen, var det återigen
dags för världens länder att samlas kring miljöfrågorna. Slutet på det
kalla kriget hade öppnat för nya möjligheter och det fanns en känsla
av optimism kring internationellt samarbete. De miljöpolitiska framgångarna under 1980-talet hade skapat förutsättningar att formulera
en global miljöpolitik, fast nu handlade det inte enbart om miljön.
Temat speglade den världspolitiska förändring som skett sedan Stockholmskonferensen, inte minst med tredje världens allt starkare röster,
och fokus låg nu på miljö och utveckling. Mötet som ägde rum i Rio
de Janeiro blev också en politisk väckarklocka för att i internationella
avtal kraftsamla runt hoten från klimatförändringar, sjunkande biologisk mångfald, minskande skogar, ökenspridning och så vidare.
Trots tidvis knepiga förhandlingar med starka motsättningar, inte
minst mellan Nord och Syd, kom tre globala miljöavtal på plats: FN:s
klimatkonvention, United Nations Convention on Climate Change,
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konventionen om biologisk mångfald, Convention on Biological Diversity, samt ökenkonventionen, United Nations Convention to Combat
Desertification. För skogsfrågorna var motsättningarna alltför stora
och det stannade därför vid en principöverenskommelse utan samma
institutionalisering i den internationella politiken som en konvention innebär. Dessutom kom man överens om handlingsprogrammet
Agenda 21 som visserligen inte var bindande på samma sätt som konventioner men som ändå angav en gemensam inriktning.
De ovan nämnda konventionerna var så kallade ramavtal vilka
angav målen för politiken utan att i detalj styra vilka medel som skulle
användas. Konventionerna kan kanske bäst beskrivas som ett slags
minsta gemensamma nämnare i en tid då USA:s president offentligt
deklarerade att den amerikanske livsstilen inte var förhandlingsbar
– samtidigt som tredje världens representanter dels krävde ansvar
i frågan om i-ländernas historiska utsläpp, dels krävde att få öka de
egna utsläppen för att gynna sina växande ekonomier.
Inom konventionen om biologisk mångfald kom debatten att
handla om vem som skulle äga och kunna dra ekonomisk nytta av
naturens genetiska rikedom – mot bakgrund av den växande bioteknikindustrin. Här kom dessutom andra frågor snabbt upp på dagordningen som tydligt visade att miljöpolitiken inte kunde hanteras
separat från andra politikområden. Frågan om äganderätt kopplades
snabbt samman med dispyter kring patentlagstiftning och snart nog
till frihandelsförhandlingarna inom GATT.
Kopplingen till de politiskt känsliga jordbruksfrågorna blev också
tydlig. Frågor om matsäkerhet och livsmedelsförsörjning har alltid
varit centrala, nationella intressen, samtidigt som livsmedelsförsörjningen blivit alltmer sammanflätad med överstatlig handel av varor
och en global jordbruksindustri med starka multinationella företag.
Bioteknikens genombrott komplicerade bilden ytterligare eftersom
det ekonomiska värdet av genetisk mångfald började bli alltmer
uppenbar.
Agenda 21 satte upp långsiktiga mål och riktlinjer för arbetet med
hållbar utveckling och hade bland annat skrivningar om hur arbetet
skulle bedrivas gemensamt av världens regeringar, regioner och viktiga samhällsgrupper. I Sverige sjösattes ett ambitiöst program med
syfte att lokalt arbeta med Agenda 21, och nya resurser gav en skjuts
till kommunernas miljöarbete. Mötet i Rio 1992 och de framsteg som
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gjordes där illustrerar hur stora historiska skeenden kan samspela på
ett sätt som öppnar nya möjligheter att föra miljöpolitiken framåt.
Ambassadör Bo Kjellén, som ledde den svenska delegationen i Rio,
lyfte bland annat fram FN:s starka normativa roll under perioden
samt att många nya tankar fick avtryck i internationell lagstiftning.
Förhandlingarna var förvisso hårda, men de ledde framåt.
De nya ideal som institutionaliserades i Rio var bland annat idén om
gemensamt ansvar för jorden miljö samt att ansvaret vilade särskilt
tungt på den industrialiserade världen. Inom ramen för tankarna på
hållbar utveckling befästes också normen om ett gemensamt ansvar
för social och ekonomisk utveckling. Tankarna hade sin grund i den
genomgripande förändring och utveckling som skett i synen på miljö
och utveckling, och som väsentligen hängde samman med Tredje
världens starkare röst i det internationella samtalet. Miljöfrågornas
globalisering handlade alltså inte bara om vår gemensamma atmosfär
och natur, utan lika mycket om ett slags erkännande av kolonial
epokens politiska historia och konsekvenser.

EU-samarbete och
klimatfrågan i världspolitikens fokus
De nya problemen hade benägenheten att bli alltmer globala och komplexa och att i allt högre utsträckning vara en funktion av samhälls
utvecklingen i stort. Successivt har därför miljön blivit föremål för ett
omfattande internationellt institutionsbygge. I detta har EU spelat
en nyckelroll. Efter den första fasens storstädning i Europa lades
under 1980-talet grunden för en europeisk miljöreglering inom EU.
Den institutionalisering som påbörjades har successivt förstärkts.
Efter Sovjetimperiets fall utsträcktes utvecklingen till Östeuropa,
vilket fick mycket stora och positiva effekter för hela Europas miljö,
även om somliga delar av miljön också drabbades hårt. Samtidigt med
denna utveckling inom EU såg under 80-talet ett stort antal regionala samarbetsavtal dagens ljus om bland annat Rhen, Nordsjön och
Östersjön. En särskild framgång blev Montrealprotokollet vilket
syftade till att skydda ozonskiktet.
Miljöfrågan flyttades under 80- och 90-talen högt upp på den
politiska agendan inom unionen. Samtidigt försvagades i mitten av
90-talet USA:s intresse för miljöfrågorna, åtminstone internationellt.
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Från 1990 talet och framåt har klimatfrågan seglat upp som en dominerande faktor inom miljöpolitiken och en allt viktigare fråga i världspolitiken överlag. Denna globala ödesfråga har kommit att utvecklas
till ett alldeles eget politikområde och de stora klimatkonferenserna
står numera i fokus för såväl världens ledare som media, vilket fick sin
tydliga illustration i Köpenhamn 2009. I denna fråga har EU framstått som en alltmer drivande kraft.
En brytpunkt i den internationella klimatpolitiken skedde under
våren 2001 när en ny administration under president George Bush
vände ryggen mot den internationella klimatprocessen överhuvud
taget och Kyotoprotokollet i synnerhet. Inför EU:s ambassadörer förklarade presidentens säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice att: Kyoto
was dead on arrival with this administration. Detta ledde dock till en
febril aktivitet från EU:s sida och under Sveriges ledning, som då innehade ordförandeskapet för unionen. EU lyckades uppbåda tillräckligt
stöd från världens övriga länder för att Kyotoprotokollet skulle kunna
räddas och omsider träda i kraft – trots motstånd från USA.
För EU har miljöpolitiken, och då särskilt klimatfrågan, således
kommit att bli ett så viktigt område att det i någon mån definierar
unionen. Miljö och klimat är därmed ett slags svar på frågan varför
EU behövs. Dessutom är klimatfrågan ett av de få områden där EU har
kunnat demonstrera sin potentiella betydelse på världsarenan – när
nu unionen kan hålla samman och tala med en röst.

Miljöarbetet idag – organisation, mål och principer
Som nämnts lades grunden för det moderna miljöarbetet i Sverige
under 60-talet. Därefter följde en konsolidering av miljövårdens
organisation och arbetssätt. Utvecklingen drevs i hög grad på av den
växande miljöopinionen som fick sin prägel av de olika miljöfrågor
som successivt avlöste varandra. Och det institutionella bygget fortsatte. Av stor betydelse var inrättandet av Kemikalieinspektionen år
1986 och antagandet av Lagen om kemiska produkter vilken reglerade
kemikalieanvändningen.
Ursprungligen sorterade miljöfrågorna under Jordbruksdepar
tementet. Den första januari 1987 inrättades emellertid ett Miljö
departement i form av Miljö- och energidepartementet. Den administrativa närheten till jordbruksfrågorna lever dock fortfarande
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kvar i Riksdagen där miljöfrågorna hanteras av Miljö- och Jordbruks
utskottet.
Utvecklingen av miljöpolitiken var inte enbart institutionell.
I grunden, såväl i Sverige som internationellt, låg också en idéutveckling samt en förändring av arbets- och förhållningssätt. Viktiga principer formulerades. Värd att särskilt framhålla är försiktighetsprincipen som innebär att osäkerhet inte får vara en förevändning för att
inte agera. Egentligen beskriver förstås principen ett förhållningssätt;
människan ska inte förändra de fysikaliska och biologiska systemen
om det inte är möjligt att med rimlig säkerhet förutse effekterna.
Särskild försiktighet ska tillämpas då effekterna kan bli irreversibla.
Grundtanken är att en generation inte har rätt att beröva kommande generationer möjligheter och förutsättningar. Vid prövningen
av miljöfarlig verksamhet tillämpas principen att ny verksamhet
ska använda Bästa Tillgängliga Teknik, Best Available Technology. En
viktig princip i sammanhanget är också att förorenaren skall betala:
den så kallade PP-principen, Polluter Pays Principle.
Av och till pågår en diskussion om huruvida principen att föro
renaren skall betala är tillämpbar mer generellt, till exempel gentemot de areella näringarnas miljöpåverkan och stora konsekvenser
för biologisk mångfald. Inom kemikaliepolitiken där Sverige tidigt
var ett föregångsland utvecklades substitutionsprincipen som innebär att farliga ämnen ska ersättas med mindre farliga så fort sådana
uppstår för samma användningsområde. Sverige har drivit på för att få
genomslag för denna princip inom EU och trots stor tveksamhet rönt
framgång på flera områden, exempelvis ifråga om biocider.
Att de ovan nämnda principerna ofta har ett stort stöd innebär
dock inte att de alltid tillämpas i praktiken. Det är ganska sällan förorenaren betalar och ny teknik och nya kemikalier och material sätts
på marknaden utan att ha testats. Om de testas och det finns misstankar om farliga effekter kan det ändå ta lång tid innan åtgärder sätts in.

Mål om hållbar utveckling
Sverige har formulerat ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål,
med etappmål och strategier, som numera utgör grunden för miljö
arbetet. Miljökvalitetsmålen är avsedda att styra inte bara Miljö
departementets myndigheter utan även alla andra myndigheter
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vars verksamhet berör miljön. 26 myndigheter har i dag ett utpekat
ansvar i miljömålssystemet och ska verka för att generationsmålet och
miljökvalitetsmålen nås. En del etablerade arbetssätt kommer säkert
att fortsätta utvecklas, till exempel systemet med miljökvalitetsmål
och sektorsintegrering. Samtidigt finns ett flöde av nya begrepp som
ekosystemtjänster, grön kemi och infrastruktur, samt ekosystem
ansatsen.
Överhuvudtaget har miljöfrågan successivt kommit att inlemmas
i de övergripande globala diskussionerna om hållbar utveckling.
Konkret har detta kommit till uttryck i besluten från Rio + 20 mötet
år 2012 att utveckla Sustainable Development Goals till år 2015. Dessa
mål ska bygga på de så kallade millenniemålen och framförallt komplettera dessa med en miljödimension. Delvis vid sidan om denna
politiska process pågår ett arbete inom vissa forskargrupper att formulera gränser för mänsklighetens utveckling – de planetära gränserna.
Det handlar även om de värderingar som bör vägleda mänskligheten
i förvaltningen av planeten. Dessa politiska och vetenskapliga processer har sin utgångspunkt i insikten att mänsklighetens strävan efter
välfärd åt allt fler måste göras förenlig med god hushållning av jordens
resurser och bevarande av de fundamentala livsprocesserna.
Idag är många väsentliga miljöfrågor föremål för någon form av
internationell process. Mål ställs successivt upp på område efter område och på olika nivåer. Under klimatkonventionen har parterna
efter svåra förhandlingar kunnat enas om att den globala genomsnittstemperaturen inte ska få överstiga två grader över den förindustriella
genomsnittstemperaturen. För biologisk mångfald formulerades en
rad mål under Konventionen för biologisk mångfald vid partsmötet
hösten 2010, de så kallade Aichi-målen. Enligt en strategisk plan
som är kopplad till dessa mål och som antogs samtidigt med dem ska
parterna skydda minst 17% av landarealen.
Samtidigt som allt fler frågor är globala ökar kraven på lokalt engagemang – vilket ofta är en förutsättning för att finna en gemensam
syn på utmaningarna – för att ta tillvara lokal kunskap och implementera olika lösningar. Det ligger en spänning inbyggd i miljöpolitiken
mellan det globala och lokala. Många miljöproblem kan bara förstås
i ett globalt perspektiv och kräver globala överenskommelser, regelverk och institutioner. De konkreta åtgärderna måste dock allt som
oftast ske på en mycket lokal, ibland individuell nivå där förståelsen
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för globala problem och processer liksom incitamentet att bidra
kan vara begränsad. Dagens stora miljöproblem kan endast hanteras
effektivt om alla nivåer från den globala till den lokala agerar med ett
visst mått av synkronisering och samordning.

Europeiska unionens roll i miljöarbetet
EU har alltså med tiden fått en allt viktigare roll i miljöarbetet, såväl
inom unionen som på den internationella arenan. För att förstå hur
denna roll utvecklats behöver vi återigen gå tillbaka till den mycket
allvarliga miljösituationen i Europa som rådde i början av 1960-talet.
Ett antal länder, däribland Sverige, började då vidta åtgärder för att
hantera miljöproblemen och miljövård av modernt snitt såg därmed
dagens ljus. Efterhand blev det nödvändigt att tackla miljöfrågorna
också på EU-nivån och det finns flera skäl till detta. Redan från början
var det uppenbart att miljöproblemen är gränslösa. Ett bra exempel
är luftföroreningarna där det var tydligt att exempelvis den långt
gående försurningen av skogar och sjöar i centrala Europa och på den
skandinaviska halvön krävde kraftfulla åtgärder i Storbritannien och
i Östeuropa.
Det stod således klart att många allvarliga miljöproblem i Europa
måste tacklas samlat och någorlunda koordinerat. Vidare skulle en
situation där Europas länder går fram vart och ett för sig leda till olika
regelsystem och standarder. Olikheterna kunde i sin tur utvecklas till
problem för handeln. Naturligtvis finns ofta misstankar om att miljömotiverade åtgärder i själva verket är handelshinder i syfte att främja
ländernas egna ekonomiska intressen. Till detta kommer insikten att
miljöförstörande företag kan spela ut länder mot varandra om inte
dessa samordnar sin politik. Länder kan i en sådan situation rentav
använda sig av lågt ställda miljökrav för att dra till sig olika verksamheter. Detta kan leda till att miljöproblem, i stället för att lösas, exporteras till de länder som erbjuder företagen de lägsta kraven.
De skäl som ligger bakom harmoniseringen av miljöarbetet inom
EU är dessutom drivande bakom EU:s engagemang i det internationella
miljösamarbetet. EU är en organisation där medlemsländerna har
gett ifrån sig viss suveränitet för att kunna åstadkomma en starkare
gemensam respons på miljöproblemen – ofta starkare än vad något
enskilt medlemsland skulle kunna genomföra på egen hand. Erfaren39

heterna från denna interna EU-process har inneburit vissa särdrag
i EU:s internationella miljöengagemang.
För EU är det naturligt att söka internationell samordning. Den
europeiska erfarenheten är sådan att samordning behövs om miljöproblemen ska kunna hanteras ambitiöst och kostnadseffektivt. Till
detta kommer att det för EU är naturligt att samordningen kodifieras
med bindande regelverk och att det finns påföljder för länder som
bryter mot reglerna. Unionen är ju i sig själv baserad på sådana avtal
och att ge upp självbestämmande samt acceptera påföljder är något
EU:s medlemsländer tvingats acceptera för att unionen skall fungera.
Många andra länder uppfattar bindande avtal som backas upp
av en stark efterlevnadsmekanism som ett besvärligt ingrepp i den
nationella integriteten och suveräniteten. Några länder tycks ha särskilt svårt att acceptera detta på miljöområdet, i synnerhet inom klimatpolitiken. Detta gäller inte minst stora länder som USA, Ryssland,
Japan och Kina. I viss mån torde detta bero på att klimatpolitiken rör
fundamentala frågor kring energi, ekonomisk tillväxt och utveckling.
Samtidigt är dessa länder i vissa andra sammanhang, till exempel
i handelsorganisationen WTO, villiga att acceptera stränga påföljdssystem. Kanhända anser de att miljöområdet inte är såpass politiskt
viktigt att folkrätten på det området förtjänar att förses med tydliga
konsekvenser.

Harmoni en förutsättning
EU:s strävan efter internationell samordning är således en drivande
kraft bakom unionens höga profil i internationella processer. En annan
är självklart den starka miljöopinion som finns i flera tongivande
EU-länder. Därtill kommer att USA efter sekelskiftet har tonat ner
sitt internationella engagemang på miljöområdet. Inom klimatförhandlingarna fick EU axla ledartröjan efter att den nytillträdda
administrationen under president George Bush vände ryggen åt Kyoto
protokollet. Idag står det klart att utan EU:s engagemang skulle förhandlingsprocessen under Klimatkonventionen ha havererat år 2001.
Det är tack vare EU som det idag finns en internationell förhandlingsprocess på klimatområdet. EU är också den enda part av betydelse som på ett tydligt sätt, på detta område, vill låta binda sig själv
under internationell lagstiftning. Det som kan sägas om agerandet
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på klimatområdet är giltigt också för flera andra internationella
miljörelaterade processer.
För att fullt ut förstå EU:s agerande såväl internt som i de internationella miljörelaterade förhandlingarna behöver man dock lyfta fram
ytterligare en aspekt. Tack vare den långtgående miljölagstiftningen
har många miljöproblem minskat väsentligt. Samtidigt är särskilt
klimatförhandlingarna en arena, kanske den enda inom utrikespoli
tiken, där EU tack vare sin enighet och sina högt ställda ambitioner
har kunna spela en viktig roll. Detta har varit viktigt för unionens
självkänsla, dess identitet. Och miljön, särskilt i samband med klimatet, har kommit att bli ett svar på frågan vad EU ska vara till för.
I sammanhanget är det viktigt att understryka att EU:s ledarskap
i klimatarbetet inte bara visar sig på den internationella nivån.
Unionen har också haft en viktig roll för att minska de egna utsläppen.
År 2012 var utsläppen av växthusgaser från EU 21,7% lägre än år 1990.
Utsläppen per person har minskat från tolv till nio ton. Den viktigaste förklaringen till denna utveckling är enligt EU-kommissionens
bedömning de utsläppsbegränsande åtgärder som vidtagits inom
unionen. Utan EU:s framförhandlade mål, lagstiftning och institu
tioner, hade det knappast varit möjligt att åstadkomma utsläppsminskningar i den storleksordning som nu skett.
Betydelsen av ett aktivt EU visar sig dock på i stort sett alla områden där det förekommer ett internationellt miljörelaterat samarbete.
Mycket talar dessutom för att EU:s betydelse bör öka. Det finns
viktiga politikområden inom EU där miljöaspekterna hittills inte
varit tillräckligt framträdande, till exempel jordbruks- och fiskeri
politiken. Samtidigt som det finns skäl att kritisera EU:s agerande på
dessa områden kan vi nog utgå från att miljöperspektivet bara kan slå
igenom där om beslut att så ska ske fattas på EU-nivån. Det skulle med
all sannolikhet vara omöjligt att få ett tillräckligt genomslag för miljöfrågorna inom jordbruket och fisket utan en EU-gemensam politik på
dessa områden. Dessutom är det bara EU som har potential att driva
miljöfrågorna inom de internationella processer som har betydelse för
jordbruk och fiske.
Det är emellertid en öppen fråga i vilken utsträckning EU även i
framtiden kommer att orka vara en ledande part. De grundläggande
positioner som unionen fram till för något år sedan förhandlat under
utvecklades i allt väsentligt när organisationen bestod av 15 västeuro41

peiska nationer. Idag är EU betydligt mer komplex och exempelvis
den ambitiösa klimatpolitik som unionen hittills förknippats med är
långtifrån förankrad i de östeuropeiska länderna. Polens hållning är
till exempel tydligt skeptisk.
Dessutom kommer kravet vara starkt på EU att kompromissa i
grundläggande frågor som rör kommande avtals juridiska status och
bindning. En överenskommelse på klimatområdet måste, för att vara
effektiv, inbegripa USA och Kina. USA har hittills pläderat för en
ganska löslig ordning, en så kallad pledge and review, som innebär att
länder frivilligt åtar sig vissa mål och att det de åstadkommer över
vakas internationellt – fast utan konsekvenser om målen inte nås.
Kina, liksom övriga snabbt växande u-länder, vill gärna ha bindande
regler för i-länder – fast inte för sig själva.
Samtidigt är EU:s klimatpolitik starkt institutionaliserad och fortfarande uppbackad av viktiga länder som Tyskland och Frankrike, varför det kommer att vara svårt att ändra politiken i grunden. Det som
nu sker är dock att enigheten minskar, vilket gör det svårare för EU
att tala med en röst. Därmed försvagas inte endast EU, utan också hela
den internationella förhandlingsprocessen. Bra internationella avtal
på miljöområdet kan, som världen ser ut idag, endast åstadkommas
om EU tar på sig en ledande roll. Detta i sin tur förutsätter att någorlunda harmoni och konsensus råder inom unionen.

Sveriges roll inom Europeiska unionen
Frågan är hur Sverige kan och bör agera inom Europeiska unionen.
Inför anslutningen 1995 rådde viss oro om att medlemskapet skulle
leda till att Sverige måste acceptera lägre krav och ambitioner på vissa
områden. Oron och tvivlet handlade om i vilken utsträckning vi skulle
kunna fortsätta att vara ett föregångsland på miljöområdet om vi gick
in i unionen. Idag, efter snart 20 år som medlemsland, går det att på
flertalet områden tämligen tydligt se hur det gick och vad medlemskapet konkret inneburit.
Den långtgående harmoniseringen inom miljöområdet är, som tidigare nämnts, en förutsättning för EU:s framgångar såväl inom unionen
som internationellt. Dock bygger framgångarna på att det finns länder
som dels kan gå före på en del områden, dels kan verka för ambitiösa
EU-regler. Möjligheterna att gå före varierar mellan olika områden.
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Det är stor skillnad på lagstiftningens frihetsramar mellan å ena sidan
kemikaliekontrollen, där harmoniseringen kanske är som mest långtgående och å andra sidan markanvändningen eller energipolitiken,
där medlemsländerna fortfarande har kvar sitt självbestämmande.
Avgörande är om ett område täcks av en EU-lagstiftning, hur hel
täckande den är och i vilken utsträckning den i sig inrymmer möjligheter för medlemsländerna att agera på egen hand. Inte sällan finns
en gråzon och ofta görs olika tolkningar. Sverige har på flera områden
prövat gränserna, med varierande framgång. Det viktigaste för ett
land som Sverige är att försöka påverka de områden som omfattas av
en långtgående EU-lagstiftning.
Hur går det då till när ett medlemsland försöker genomdriva sina
önskemål ifråga om en EU-lag i vardande? Det första man måste
känna till är att lagstiftningsprocesser inom EU initieras av Kommissionen – och första steget för ett medlemsland som försöker
genomdriva ändringar är därför att presentera och argumentera för
sak gentemot denna. Mycket ofta är Kommissionens initiativ endast
en respons på viljeyttringar från medlemsländerna, formulerade i så
kallade rådslutsatser.
När Kommissionen lagt ett förslag vidtar en förhandlingsprocess
i den rådsarbetsgrupp som berörs och där företrädare för samtliga
medlemsländer är representerade. Efter vanligtvis långa diskussioner
levererar gruppen en kompromiss med några centrala frågor, ofta de
mest politiska och principiella, som gruppen inte lyckats lösa. Dessa
går vidare till nästa instans, Corepe – Comité des représentants permanents, ”Ständiga representanternas kommitté” – som oftast lyckas
gallra bland de olösta frågorna. I bästa fall går således endast ett fåtal
frågor vidare till miljörådet där miljöministrarna sitter. Dessa kommer till slut fram till ett samlat resultat som då blir EU-rådets förslag.
Detta går därefter till EU-parlamentet och eventuellt till en förlikningsprocess mellan rådet och parlamentet.
Medlemsstaterna och i slutskedet parlamentarikerna har genom
hela denna process stora möjligheter att påverka utfallet. Framgång
kräver dock att man finner likasinnade, det vill säga förmår bilda
allianser med andra länder. För att finna samarbetsparters är det dock
viktigt att kunna urskilja hur länders intressen ser ut, vilka positioner
de har och hur de agerar, strategiskt och taktiskt för att få genomslag
för sin politik.
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Formeringen av nationella positioner i klimatfrågan
Nationerna går in i förhandlingsarbetet med skiftande positioner och
strategier, men med det gemensamma syftet att få största möjliga
utdelning för landets politik. Det kan verka svårt att begripa hur ett
lands positioner mejslas fram, i botten ligger dock alltid det som brukar beskrivs som nationella intressen vilka mestadels är ekonomiska,
men lika gärna kan vara säkerhets- eller geopolitiska. Det är viktigt
att ha i minnet att ett lands nationella intressen alltid tolkas genom
ett raster av kulturella föreställningar och moraliska värderingar.
Objektiva intressen finns inte.
Ovanpå nationella intressen ligger idéer som utvecklas genom opinionsbildning och samhällsdiskussion. Hur sådana idéer växer fram
skiljer sig föga överraskande åt bland EU:s medlemsstater. I många
länder förekommer ytterst lite av icke-statligt förmedlat opinionsbildning. I demokratiska länder kan ibland de ideella intressena överskugga de strikt nationell. Detta kan vara svårt att förstå för länder
som saknar fri opinionsbildning och leder inte sällan till förbistring
i kommunikationen mellan länderna. Som exempel tolkas EU:s ambitiösa mål på miljöområdet ofta som förtäckt imperialism och ett sätt
att gynna egna, ekonomiska intressen.
På klimatområdet ser medlemsländernas roller mycket olika ut
innanför den sektor som omfattas av utsläppshandel respektive utan
för densamma. För den handlande sektorn avgörs en total ram för
utsläppen i förhandlingar mellan medlemsstaterna. När ett beslut om
ramen väl fattats har medlemsstaterna små möjligheter att påverka
utsläppen ytterligare under den period som omfattas. Dock lär förhandlingarna om nästa periods utsläpp påbörjas direkt efter beslutet
i en rullande process.
Ovanpå denna process ligger diskussionerna om de långsiktiga
målen för EU:s utsläppsreduktioner, vilka ska ligga till grund för
besluten om de utsläpp som tilldelas den handlande sektorn. Medlemsländernas roll består således i att delta i en rullande förhandling
om gemensamma och successiva utsläppsreduktioner. Däremot kan
de inte ingripa i den handlande sektorns utsläpp under perioderna.
De har dessutom små möjligheter att påverka utsläppen från de verksamheter som ingår i den handlande sektorn inom det egna landet.
Desto större är möjligheterna utanför den handlande sektorn,
inte minst då energipolitiken kanske är den minst harmoniserade.
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Medlemsländerna har velat värna sin frihet på det området, vilket
är en av orsakerna till att Kommissionen inte föreslagit något mål
för energisparande och heller inget bindande mål avseende förnybar
energi.
Medlemsländernas möjligheter att driva sina egna intressen i internationella förhandlingarna varierar. Inom ett antal förhandlingsprocesser är EU:s agerande helt och hållet harmoniserat. EU företräds i
en komplicerad balans av ordförandeskapet och Kommissionen och
ibland av förhandlare på olika förhandlingsområden som utses av
dessa. Agerandet i klimatförhandlingarna kan tjäna som exempel på
hur det oftast går till i förhandlingar under globala FN-konventioner.
EU:s positioner utvecklas i en omfattande process som börjar i
Bryssel i miljörådet. Denna rådsformation utarbetar, ofta ett par
gånger om året, rådslutsatser som ger de övergripande riktlinjerna
för EU:s agerande i förhandlingarna. Med dessa slutsatser som grund
utvecklas mer detaljerade positioner inom olika rådsarbetsgrupper,
främst en som har den långa akronymen WPIEI/CC, Working Party
on International Environmental Issues/Climate Change med ansvaret
att driva själva förhandlingsarbetet på plats. Det är således i denna
grupp EU:s agerande koordineras.
Spelplanen för Sveriges internationella engagemang på miljöområdet har både formellt och praktiskt förändrats i grunden efter inträdet
i EU. Överlag deltar vi idag i en gemensam ansträngning med poten
tiellt väsentliga vinster för miljön när medlemsländerna kan enas om
en ambitiös och effektiv politik, men med motsvarande risk för bakslag när det inte är möjligt.
Sverige har på många områden små möjligheter att agera nationellt
och gå före på det viset vi ofta önskar. Förmodligen är det emellertid
så att denna möjlighet var mer begränsad än de flesta insåg redan före
medlemskapet. Tidigare kunde visserligen Sverige införa betydligt
hårdare krav på miljöfarliga verksamheter, men riskerade att dessa
verksamheter då flyttade till länder med lägre krav. Delvis på grund
av detta hade Sverige före medlemskapet endast i undantagsfall en
radikalare miljölagstiftning. Den svenska politiken anpassade sig då
– liksom nu – i hög grad till omvärlden, vilket understryker insikten
om att enskilda länder har svårt att driva sin egen politik i en alltmer
globaliserad värld. Ett lands möjligheter att verkligen påverka sin
framtid ligger därför i hög grad i samarbete med andra länder.
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Det internationella samarbetets framtid
Även frågor som förfaller lokala och där de åtgärder som krävs i första
hand behöver ske på lokal nivå, som exempelvis bevarande av ängsmarker och värdefulla skogsområden, har i själva verket viktiga
internationella dimensioner. De ekosystem som då ska bevaras utgör
endast delar av betydligt större sammanhang. Djur och växter känner
inga nationsgränser och de påverkas nästan alltid av de stora globala
miljöförändringarna.
En effektiv hantering av miljöproblemen förutsätter således långtgående internationellt samarbete. På miljöområdet har det internationella samarbetet i hög grad sin grund i det ramverk av miljökonventioner som såg dagens ljus vid Rio-konferensen år 1992 om miljö
och utveckling. Denna konferens ägde rum vid ett världshistoriskt
vägskäl. Med det kalla krigets slut öppnades dörren för internationellt
samarbete på en ny grund. När låsningen mellan Väst och Öst upphörde och maktpolitik kunde ersättas av samarbete och förhandlingar
ökade möjligheten att basera arbetet i internationella frågor på lag
och rätt. Detta stimulerade det normativa arbetet inom FN. Med de
konventioner som etablerades i Rio de Janeiro år 1992 lades en grund
av principer och regelsystem för ett internationellt svar på de globala
miljöproblemen.
Detta gällde kanske alldeles särskilt på klimatområdet. Utmaningen
är där att nå det så kallade tvågradersmålet, det vill säga att jordens
medeltemperatur inte ska öka med mer än två grader. För att nå detta
mål behöver de globala utsläppen först halveras och sedan närma sig
noll. Samtidigt måste de klimatförändringar som är oundvikliga, oavsett hur mycket utsläppen minskas, hanteras solidariskt med effektiva
anpassningsåtgärder.
En halvering av utsläppen kräver långtgående och koordinerat
internationellt samarbete. Det underlättar för det första väsentligt för
länder att ställa upp ambitiösa mål och ta på sig substantiellt betydelse
fulla åtaganden om det sker inom ramen för ett internationellt juridiskt bindande avtal som ställer rimliga och rättvisa krav på alla länder.
Vidare behövs stabila, långsiktiga och internationella spelregler för de
investeringar och för den tekniska utveckling som krävs. Uppgiften
underlättas dessutom i hög grad om kostnadseffektiva åtgärder, bland
annat ekonomiska styrmedel, kan etableras på internationell nivå.
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KAPITEL 3

Kemikaliepolitiken och
kemikalieproblemet
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Kemikalier är ett mångtydigt begrepp. I den offentliga diskussionen
används det ibland som samlingsnamn för kemiska ämnen vilka
underförstått är framställda av människan, skadliga för hälsan och
ofta helt onödiga. Ur ett vetenskapligt perspektiv består såväl vi själva
som naturen och samhället omkring oss av kemiska ämnen eller
kemikalier. Här väljer vi dock att använda ordet kemikalier som en
samlande beteckning för ämnen som används för specifika syften,
som produceras av människor eller bildas som biprodukter eller ned
brytningsprodukter till följd av mänskliga aktiviteter, som förekom
mer i samhället och i miljön i nivåer högre än de naturliga nivåerna
och som, slutligen, kan utgöra en risk för negativ påverkan på eko
systemen eller människors hälsa.

Vad krävs för att minska
riskerna med skadliga ämnen?
Kemikaliefrågan har under de senaste åren blivit alltmer diskuterad
men är på inget sätt ny. Förgiftningsskandaler med kvicksilver, dioxiner,
kadmium, arsenik med flera har uppmärksammats länge, och effekter
på människa och ekosystem har dokumenterats sedan 1960-talet.
Rökgasrening och avloppsvattenrening installerades då i stor om
fattning som lösning på punktvisa utsläpp från industrier. Specifik
användning av vissa mycket giftiga kemikalier inom till exempel
jordbruket var också ett uppmärksammat problem och flera av dem
förbjöds, som DDT och kvicksilver.
Idag ligger fokus på de diffusa utsläppen, det vill säga på de kemika
lier som inte kommer från en punktkälla utan frigörs från olika typer
av varor, produkter och processer. I vissa fall sker utsläppen direkt till
vatten i andra fall frigörs kemikalier under användningen, som bio
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cider i utomhusfärg, bly i kaffekokare och vattenledningar och mjuk
görare från plastgolv, för att bara nämna ett par exempel. Vi männi
skor kan exponeras direkt via produkterna eller indirekt via vatten,
luft och föda. Här är det viktigt att notera att den kommunala
avloppsvattenreningen inte är utformad för att ta bort kemikalier,
utan endast för att avlägsna närsalter, syrekonsumerande organiskt
material och sjukdomsframkallande mikroorganismer. Vissa kemika
lier försvinner i reningsprocesserna men merparten släpps ut i vatten
dragen tillsammans med det renade avloppsvattnet. Motsvarande
gäller för dagvattenhanteringen där merparten av kemikalierna släpps
direkt ut i vattendragen via dagvattnet eftersom befintliga dagvatten
system är konstruerade för att fördröja vattnet, inte rena det.
Många kemikalier är reglerade men än så länge utgör de endast en
bråkdel av alla de ämnen som förekommer i våra varor och produkter.
Till exempel kan ett stort antal miljöföroreningar påvisas i maten vi
äter. Dessa tillförs växtbaserad föda framför allt genom de bekämp
ningsmedel som används under odlingen samt genom föroreningar i
mark och luft. Animalisk föda tillförs kemikalier via djurfodret, men
också genom olika processteg, som exempelvis lagring i plastförpack
ningar. Även maten för våra allra yngsta medborgare har visats inne
hålla diverse miljögifter (Ljung et al. 2011). Och även om de toxiska
effekterna av dessa föroreningar oftast inte innebär någon akut hälso
risk kan det påverka utveckling och hälsa på längre sikt.
Kemikalieområdet är komplicerat av flera olika skäl. Ett uppenbart
skäl är det stora antalet ämnen som används i samhället. Kemikalie
inspektionen (2011) har uppskattat att mellan 30 000 och 100 000 olika
ämnen används inom EU i volymer över ett ton per år. Till det kom
mer ytterligare ämnen som används i mindre volymer, ämnen som
inte tillsätts medvetet men som bildas som biprodukter vid förbrän
ning och andra processer. En annan komplicerande faktor är bristen
på information om hälso- och miljöeffekter av dessa ämnen.
Vidare pågår utsläpp i samband med tillverkning, användning och
avfallshantering som följer varierande lagstiftning från land till land.
Osäkerheten kring hur många kemiska ämnen som används kan också
ses som en illustration till kunskapsläget om kemikalieanvändningen
i samhället. Och om vi inte ens vet om en viss kemikalie används är
det naturligtvis svårt att ha kunskap om utsläpp och möjliga effekter
på hälsa och miljö.
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Exponering och risker
Som framgått ovan sker kemikalieexponeringen på olika sätt. Vi
människor utsätts mer eller mindre frivilligt för kemikalier när vi
använder varor och produkter och gör olika aktiviteter. Hudkräm i
ansiktet, juicen vi dricker, napparna barnen suger på och partiklarna
vi inandas är några exempel. De akuta hälsoriskerna är inte stora, men
de risker som orsakas av lång exponering, också för låga doser, får mer
och mer uppmärksamhet. Främst handlar det om risk för allergier,
cancer, reproduktionsskador och hormonstörande effekter. Ofta kan
exponeringen inte förutses av konsumenterna, eftersom flertalet pro
dukter inte har märkning som informerar om vilka kemikalier som
ingår. Ett aktuellt exempel är bisfenol A i nappflaskor.
Även om exponeringen är möjlig att identifiera och övervaka, åter
står identifiering och kvantifiering av riskerna med de enskilda kemi
kalierna, liksom med olika blandningar som vi och miljön exponeras
för. Metodproblemen är stora och de tester på djur eller celler som görs
initialt – åtminstone av kemikalier som används i större mängder eller
som man vet har vissa egenskaper – ger begränsad information sam
tidigt som effekter hos människor eller miljön ofta inte kan påvisas
förrän efter lång tids exponering. Bedömning av risker för miljö och
hälsa blir därför oftast en kontinuerlig process, och det som initialt tros
vara säkert kan mycket väl komma att ändras när underlaget blir bättre.
Ett konkret exempel i detta sammanhang är hanteringen av bly.
Så gott som all bensin hade tidigare tillsatser av bly. Halten halverades
1974 från 0.8 till 0.4 g/l och sjönk ner till 0.15 g/l 1981. Bilavgasutred
ningen (SOU 1983:28) rapporterade hälsoriskerna med bly men det
var inte förrän 1987 som blyfri bensin introducerades på marknaden.
Utvecklingen med nya bilmotorer gick snabbt och 1994 förbjöds blyad
bensin. Undersökningar i södra Sverige har påvisat en parallell minsk
ning av halten bly i barns blod (Stromberg, Lundh med flera 2008).
Minskningen har dock fortsatt långt efter utfasningen eftersom det
tar lång tid för bly i mark och damm att spolas bort och bäddas in i
skyddande lager. Parallellt har en utveckling av hälsriskbedömningen
av bly pågått. År 1985 var bedömningen att blodhalter under 300 µg/l
inte skadade barns nervsystem. Efter ökad epidemiologisk forskning
sänktes den nivån 1991 till 100 µg/l.
Efter genomgång av den vetenskapliga litteraturen vid EFSA,
den europeiska livsmedelsmyndigheten, gjordes 2010 bedömningen,
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utifrån senare tids epidemiologiska studier, att det inte finns någon
tröskel alls under vilken bly inte skadar barnens utveckling (EFSA
2010). En lågrisknivå skulle kunna motsvara en blyhalt i blodet på
12 µg/L, vilket är den genomsnittliga halten hos svenska barn idag.
Den nya riskbedömningen resulterade i fördjupade ansträngningar att
identifiera källor och att finna metoder att undanröja dem. Exemplet
är väldokumenterat beroende på all den forskning som genomförts
med avseende på hälsoeffekter av bly vid exponering tidigt i livet.
Sannolikt är utvecklingen av riskbedömningar inte unik för bly.
Toxiska mekanismer och förlopp är komplicerade och svåra att förutse
utifrån dagens testmetoder. Framför allt gäller det vid exponering
under fosterstadiet eller småbarnsåren då många synnerligen delika
ta organ och funktioner programmeras och utvecklas. Förändringar
i denna tidiga utveckling kan skada barnets hälsa och funktion,
exempelvis olika hjärnfunktioner, men för vissa ämnen visar sig
hälsopåverkan först långt senare i livet, i form av exempelvis ökad
risk för diabetes, hjärt-kärlsjukdom och cancer. Särskilt problematiskt
är det därför med de kemikalier som finns i barnens miljö. Leksaker
och andra produkter som de dagligen kommer i kontakt med kan
fortfarande innehålla skadliga kemikalier, till exempel mjukgörande
ftalater i plastdockor och bly i halsband.
Ett område som fått alltmer uppmärksamhet under de allra senaste
åren är hormonstörande ämnen. En ny rapport från FN:s miljö
program UNEP och världshälsoorganisationen WHO, State of the
Science of Endocrine Disrupting Chemicals – 2012, som framtagits av
ett antal ledande forskare, presenterar nya belägg för kopplingar
mellan hormonstörande kemikalier och olika folksjukdomar. Många
av människans funktioner styrs av olika hormoner som produceras
av endokrina organ som hypofysen, sköldkörteln, bisköldkörtlarna,
binjurarna och könskörtlarna.
Hormonerna är avgörande för exempelvis utvecklingen från
embryo till vuxen individ, ämnesomsättning, fortplantning, immun
försvar och blodtryck samt störning av de endokrina systemen vilket
kan ge upphov till sjukdomar som diabetes, vissa former av cancer
(som bröst- och prostatacancer) och fetma – vilka samtliga ökar i stora
delar av välden. Kända hormonstörande ämnena är till exempel olika
bekämpningsmedel, PCB, DDT, ftalater, bromerade flamskydds
medel, samt metaller som arsenik, bly och kadmium.
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Mycket talar för att hormonstörande ämnen ger skadliga effekter vid
mycket låga koncentrationer och att barnets tidiga utveckling är en
alldeles särskilt känslig period. Men, som påpekas i FN-rapporten,
ytterligare kraftfull forskning behövs för att förstå sambanden mellan
olika kemikalier, hormonstörningar och specifika sjukdomar. Därför
måste testmetoder utvecklas som gör det möjligt att identifiera hor
monstörande kemikalier redan innan de kommer ut på marknaden.

Varför använder vi så mycket kemikalier?
Kemikalier behövs för att varorna och produkterna vi använder ska
få vissa önskade egenskaper. De tillförs i stort sett alla sorter av varor:
konserveringsmedel och färgämnen i mat, flamskyddsmedel i texti
lier och elektronik, samt biologiskt aktiva ämnen och dofter i hygienoch rengöringsprodukter och så vidare. Plastmattan ska vara mjuk och
smidig och inte spricka, alltså behövs mjukgörare som ftalater. Nack
delen är att de inte är helt inkorporerade i strukturen och därför fri
görs under mattans livstid. Motsvarande gäller för hårdgörarna, som
bisfenol-A i nappflaskor. Dessa behövs för att plasten ska få stadga,
men även de frigörs under användningen av nappflaskan.
Industrin är uppfinningsrik är det gäller att skapa behov. Ett exem
pel på detta är införandet av det bakteriedödande ämnet triklosan
i skärbrädor och disktrasor. Nu skulle det bli lättare att hålla god
hygien i köket, var löftet. Problemet är bara att ett kök aldrig är bak
teriefritt. Däremot vill vi inte ha sjukdomsframkallande bakterier
i köket. Genom att ta bort de naturliga bakterierna med triklosan
skapades dock en grogrund för dem vi inte vill ha. Tidigare hade vi
bekämpat de oönskade bakterierna genom att diska skärbrädorna och
tvätta disktrasorna, då behålls nämligen de naturliga bakterierna som
hjälper oss att bekämpa de sjukdomsframkallande. Nu skulle det inte
längre behövas. Resultatet blev tvärtom. Och som om inte det var nog
riskerar vi att det bildas resistenta bakterier vilka vi inte kan bli av
med. Ett förhållande som för övrigt även torde gälla för nano-silver
i tvättmaskiner, kylskåp, träningskläder. Tanken i det fallet är att
träningskläderna inte ska lukta illa lika fort om bakterierna bekämpas
med nano-silver och att vi inte behöver tvätta lika ofta. Dessutom
skulle vi kunna sänka tvättemperaturen, vilket skulle ge positiva
energibesparingar.
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Dagens direktiv och styrmedel
– fördelar och begränsningar
REACH, Regulation of the European Parliament and of the Council
concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction
of Chemicals, ersatte stora delar av de kemikalieregler som gällde före
den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Därmed överfördes ansvaret för
framtagande av information om hälso- samt miljöaspekter till till
verkare och importörer av kemiska ämnen, vilka måste registrera
dessa ämnen hos europeiska kemikaliemyndigheten, ECHA. Särskilda
regler gäller för ämnen vilka klassificeras som cancerframkallande,
mutagena, reproduktionstoxiska samt för ämnen som är mycket
giftiga för vattenlevande organismer och därigenom kan förorsaka
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Med införandet av REACH
togs många steg framåt. Åtskilliga problem kvarstår dock, bland annat
när det gäller bristande kunskap om testmetoder och bedömningar.
Ett annat problem är att det endast omfattar ämnen som tillverkas
eller importeras över en viss gräns, vilket innebär att ämnen som
används i mindre mängder inte registreras och inte behöver testas.
I REACH finns regler om registrering, vissa informationskrav och
tillståndsprövning av ämnen som har särskilt miljö- eller hälsofarliga
egenskaper. Sådana ämnen sätts upp på en kandidatlista och överförs
sedan till en bilagelista med en tidtabell för tillståndsprövningen. Det
arbetet går mycket långsamt. Några uppgifter från Kemikalieinspek
tionens rapport Bättre EU-regler för en giftfri miljö (2012) illustrerar
förhållandet. Enligt rapporten hade 73 ämnen förts upp på kandidat
listan, sex ämnen fanns på bilagelistan med en tidtabell, men ingen
tillståndsprövning hade ännu genomförts. Samtidigt som det finns
ett stort antal ämnen i användning sker alltså tillståndsprövningen
ytterst långsamt, ämne för ämne. Den nyligen tillsatta utredningen
för Bisfenol A illustrerar detta utdragna arbetssätt.
CLP-förordningen, som styr klassificering, märkning och förpack
ning av kemiska ämnen och blandningar, ska garantera att EU-med
borgarna får tydlig information om vilka risker som är förknippade
med kemikalier genom klassificering och märkning. Baserat på in
formation från industrin ska farliga kemikalier även märkas enligt
ett standardsystem för att deras verkningar inte skall vara okända av
dem som handskas med kemikalierna. Fortfarande är det dock den
tillgängliga kunskapen om eventuella risker som ligger till grund för
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märkningen. Uppenbart är att otillräcklig kunskap om eventuella
risker även leder till brister i märkningen. I dagsläget gäller märkningen
kemiska produkter, men inte varor. Som en följd av detta saknas
regler för märkning av exempelvis kläder, möbler, byggnadsvaror
eller leksaker.
EU beslutade 2000 om Ramdirektivet för vatten. Enligt direktivet
ska medlemsländerna senast år 2015 uppnått målet med god kemisk och
biologisk vattenstatus för samtliga vatten, det vill säga för såväl grundsom yt- och kustvatten. God vattenstatus innebär att påverkan av
mänsklig aktivitet är liten och begränsad. Direktivet innehåller en lista
med ett 40-tal prioriterade ämnen, varav 14 är farliga ämnen, samt ett
mindre antal ämnen som hålls under uppsikt. Beaktat det mycket stora
antal kemikalier som är i bruk utgör listan endast ett pyttelitet urval.
Inledningsvis skulle kartläggning av status genomföras, något som
sedan skulle efterföljas av förvaltnings- och åtgärdsplaner. Detta har
varit en stor utmaning och vi kan konstatera att målet inte kan uppnås
till 2015, eftersom i stort sett inga åtgärdsprogram alls har igångsatts.
Detta beror bland annat på att det saknas kunskap om vilka åtgärder
som är effektivast och kan implementeras till en rimlig kostnad.
Processen för att prioritera vilka kemikalier som ska tas upp på lis
tan tar hänsyn till såväl riskerna för ekosystem och människors hälsa
som graden av geografisk spridning. För att ett ämne ska betraktas
som prioriterat måste det utgöra en risk i stora delar av EU, inte endast
i enskilda vattensystem. Dock kan varje vattendistrikt själv identifiera
så kallade River Basin Specific Pollutants som därmed blir prioriterade
inom det området. En stor utmaning är att utveckla prioriteringspro
cesser samt kunskap och verktyg som stödjer en snabbare identifiering
av vilka ämnen som bör åtgärdas.
Under 2013 beslutades om EU-gemensamma gränsvärden för tolv
nya prioriterade ämnen och ämnesgrupper vilka utgör en risk för vat
tenmiljön. Dessa tolv ska ingå i bedömningen av ett vattens kemiska
status enligt ramdirektivet för vatten.
Kemikalieanvändning regleras dessutom i en mängd andra regel
verk, bekämpningsmedlen har exempelvis sitt regelverk och tillsatser
i livsmedel sitt. För flera sektorer finns dessutom speciella produkt
regler.
I Naturvårdsverkets årliga uppföljning av Sveriges miljökvalitets
mål och etappmål 2014 – avsnittet om Giftfri miljö som tagits fram
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av Kemikalieinspektionen – finns många exempel på hur EU arbetar
mer strategiskt i fråga om kemikalieproduktionen. Från 2013 gäller
sålunda en ny kosmetikaförordning i EU, vilken innehåller skärpta
säkerhetskrav och strängare kontroll av färgämnen, konserverings
medel och UV-filter. Även nano-material som används inom kosme
tiska produkter omfattas av dessa regler.
EU:s nya direktiv om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk
utrustning har införlivats i svensk lagstiftning. Förslag till svenskt
genomförande av WEEE-direktivet (Direktiv 2012/19/EU om avfall
som innehåller elektrisk och elektronisk utrustning) har tagits fram
och syftar till att minska miljöpåverkan från elavfall.
Det nya leksaksdirektivet började gälla fullt ut sommaren 2013,
vilket inneburit kraftigt stärkta regler på leksaksområdet. Sverige
driver på och bidrar med förslag till att ytterligare begränsa biocid
behandlade leksaker.
Regeringen har vidare beslutat om en nationell handlingsplan för
hållbar användning av växtskyddsmedel för perioden 2013–17. Upp
daterade riskbedömningar av kadmium, bland annat av EFSA, har
visat att kadmiumexponeringen i Europa, inklusive Sverige, behöver
sänkas. Naturvårdsverket har därför i samråd med Kemikalieinspek
tionen, Livsmedelsverket och Jordbruksverket gjort en genomgång
av exponering för kadmium via livsmedel och redovisar förslag till
etappmål, åtgärder och styrmedel. Uppenbart är att det behövs lång
siktiga åtgärder och att det är mycket svårt att på kort sikt minska
befolkningens exponering för kadmium via livsmedel.
Av beskrivningen ovan framgår att kemikalieanvändningen i sam
hället är en komplex fråga. Några punkter kan illustrera förhållandet:
• Samhället använder en stor mängd kemiska ämnen, det exakta
antalet är okänt. Nya ämnen tillkommer ständigt.
• Kunskap om användning, effekter och utsläpp finns endast för ett
begränsat antal ämnen. En samlad bild av de samlade effekterna
saknas.
• Många initiativ för reglering av kemikalier pågår. Det leder till bättre
kunskaper och minskade risker, men regleringsarbetet är fram
för allt fokuserat på ett begränsat antal ämnen och tillämpnings
områden.
• Politiskt uppsatta mål om giftfri miljö och god vattenstatus nås ej.
• Ny kunskap om kemikaliers effekter pekar mot att de kan uppträda
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vid lägre nivåer än tidigare bedömningar gjort gällande. Samtidigt
är det är svårt att definiera tröskelnivåer under vilka inga effekter
alls uppträder.
Befintlig kunskap om effekter av kemikalier är primärt baserad på
studier av enskilda ämnen, medan kunskapen om effekter av bland
ningar i stort sett saknas.
För många processer och varor krävs inga tillstånd för att använda
specifika kemikalier.
Kemikaliepolitik handlar främst om att begränsa användning
av specifika ämnen i specifika tillämpningar. Andra typer av
styrmedel som ekonomiska och informativa används i mindre
utsträckning.
Den splittrade bilden av många och varierande trender leder till
väldigt olika uppfattningar om risknivåerna. De offentliga diskus
sionerna kan därför ofta bli polariserade vilket kan härledas till
olika syner på risker och paradigm kring beslutsfattande.

Hur kan olika samhällssektorer
bidra till en säkrare kemikaliepolitik?
Forskarna har en ytterst viktig roll när det gäller att ta fram ny
kunskap inom detta område. Ett aktuellt exempel är påvisandet av
förhöjda halter av arsenik och olika tungmetaller i barnmat (Ljung
med flera 2011), som följdes upp av Livsmedelsverket (Livsmedels
verket Rapport 1-2013, Contaminats and minerals in food for infants
and young children, Parts 1, 2 and 3). Detta resulterade i en pågående
översyn inom EU av lagstiftningen för vissa tungmetaller.
Kemikalieforskningen i Sverige har haft ett stort fokus just på
att identifiera och kvantifiera riskerna och där finns det fortfarande
mycket att göra. Den så kallade åtgärdsforskningen har inte alls
haft samma omfattning och skulle behöva stärkas betydligt. Detta
får dock inte ske på bekostnad av riskforskningen. För ett bredare
ansvarstagande i kemikaliefrågan behövs även forskning som ur ett
vidgat perspektiv kan belysa själva bruket; vilken påverkan det har
för producenter, konsumenter och samhället i stort, vilka funktioner
kemiska tillsatser har i våra produkter och livsmedel samt ekonomiska
aspekter som styr vilka kemikalier som används.
En analys av kemikalieanvändningens nyttoaspekter behövs för att
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sätta risker och åtgärdskrav i ett större perspektiv, göra det lättare att
identifiera alternativ samt utföra konsekvensbedömningar av förbud,
restriktioner eller andra styrmedel.
Som beskrivits ovan är kemikaliefrågan både komplex och kompli
cerad vilket gör den till en verklig utmaning för forskarvärlden. Forsk
ning om kemikalier utförs ofta inom väl definierade discipliner, som
till exempel human- och ekotoxikologi. Många rapporter publiceras
om specifika kemikaliers miljö- och hälsopåverkan utan att man för
den skull känner till, eller ens diskuterar, orsakerna till att expone
ringen inträffat och varför kemikalierna läcker ut i miljön.
Forskning med ett bredare fokus blir snabbt komplex men ger sam
tidigt möjlighet att koppla ihop olika kunskapsdelar för ett effektivare
och mer relevant beslutsfattande. För forskarvärlden är en integrerad
forskning av detta slag en stor utmaning som kräver samarbete mellan
olika discipliner. Forskarna kan dock inte själva åstadkomma detta.
Det krävs också politisk vilja att avsätta medel till miljöforskning med
speciellt fokus på kemikaliers hälso- och miljöpåverkan.

Myndigheter – information om
användning, utsläpp och alternativa val
Tillkomsten av miljömålen, framför allt målet om giftfri miljö, har
ökat samhällets fokus på hälso- och miljöfarliga kemikalier. Det finns
en uttalad målsättning att så långt det är möjligt minimera förekom
sten av ämnen i miljön som kan hota människors hälsa och den bio
logiska mångfalden. Konstaterandet att det fortfarande saknas kun
skap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påver
kar människors hälsa och miljön är därför synnerligen viktig. Förutom
att kunskapsnivån angående kemiska ämnens inneboende egenskaper
måste öka markant för att möjliggöra bästa möjliga riskbedömningar,
måste även konsumenterna bli varse den bristfälliga kunskap som
råder kring väldigt många kemikalier och kemiska produkter.
Kemikalieinspektionen arbetar kontinuerligt med att dokumentera
och registrera kemiska ämnen i produkter och över 12 000 ämnen
som ingår i kemiska produkter finns idag i produktregistret. Ännu
fler ämnen ingår i till exempel bilar, kläder, plastartiklar och bygg
nadsmateriel. Hur många okända ämnen som kommer in i Sverige
via importerade varor är okänt. Ytterligare kemiska ämnen bildas
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oavsiktligt i industriella processer och vid förbränning. Även här
krävs mer kunskap – av vilket följer att myndigheter som arbetar med
kemikaliefrågor måste ha tillräckliga resurser.

Ökad kunskap utbildning i hälso- och miljökunskap
Bland de preciseringar som regeringen nyligen fastställt för miljö
kvalitetsmålet Giftfri miljö ingår Kunskap om kemiska ämnens miljöoch hälsoegenskaper samt Information om farliga ämnen i material och
produkter. Man poängterar vikten av att relevant information om
varors innehåll av farliga ämnen finns tillgänglig under varans hela
livscykel, från tillverkare och importörer till distributörer, inköpare,
konsumenter och avfallshanterare. Tillgång till information är en för
utsättning för att den som använder varan ska kunna hantera even
tuella risker med farliga ämnen Information behövs också för att göra
det möjligt för distributörer att följa gällande regler.
Information om kemikalier bör genomföras på många olika nivåer
och genom olika fora, inte minst genom allmän utbildning på olika
nivåer i skolan och högskolan. Även kurser riktade till myndighets
personer och allmänheten bör kunna bidra till ökad kunskap om far
liga kemikalier samt kemikalieproblematiken i bredare sammanhang.
Lättillgänglig information bör finnas tillgänglig för allmänheten.
Ett bra exempel är Kemikalieinspektionens webbplats för konsu
mentinformation, med fokus på kemiska ämnen och produkter. Råd
och tips bör tas fram och spridas till hela befolkningen så alla kan
bidra till en säkrare och hållbarare miljö.
I dagsläget är det dock svårt för många att få tillgång till informa
tion som medger aktiva val. Ett exempel är att det saknas regler kring
märkning av varor, vilket innebär att det inte finns rimliga möjligheter
för konsumenter att välja eller välja bort varor med farliga ämnen.
Även i upphandlingssammanhang kan det vara svårt för inköpare att
få information om innehåll i olika kemiska produkter och varor.

Miljöorganisationer – information,
miljömärkning och opinionsbildning
Bland dem som utöver myndigheterna har påtagit sig en roll som
informatörer finns flera miljöorganisationer. Svenska naturskydds
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föreningen var föregångare internationellt när föreningen introduce
rade Bra miljöval, en miljömärkning som syftar till att hjälpa konsu
menterna att göra miljömedvetna val, men också att pressa industrin
att minska miljöbelastningen.
Miljömärkningen har fördelen att hårdare krav kan ställas när det
gäller frågan om kemikaliers giftighet. Istället kan försiktighetsprin
cipen tillämpas, vilket i praktiken innebär att den organisation som
utfärdar miljömärkning själv bedömer om tillräckliga bevis finns.
Detta förutsätter förstås att det finns ett vetenskapligt underlag
samt kompetens inom organisationerna att göra bedömningar på ett
adekvat och transparent sätt.
Kraven på kunskap och dokumentation om risker bör i ett tro
värdigt miljömärkningssystem inte vara lägre än i andra lagstiftande
beslut om kemikalier. Däremot kan ett miljömärkningssystem utfor
mas så att de administrativa delarna av lagstiftningsprocessen und
viks, vilket gör att konsumenter snabbare ges möjlighet att undvika
varor och produkter med innehåll av oönskade ämnen.
Man måste dock fråga sig om det finns potentiellt negativa konse
kvenser av miljömärkning. Det finns en risk att produkterna fördyras
med följd att inte alla kan välja dem. Miljömärkningen av tvättmedel
på 80-talet visade dock att producenterna snabbt anpassade sig och att
prisökningen blev kortvarig.
Det finns forskning som pekar på att effekterna av miljömärkning
är begränsade då den främst fungerar som informationskanal för de
som vill handla miljövänliga produkter. Nya kunder lockas emeller
tid inte, och de miljömärkta varorna förblir därmed nischprodukter.
Detta förstärks också av att stora företag ofta har som policy att inte
miljömärka sina produkter, även när de uppfyller kriterierna. Positiv
miljömärkning kan därmed vara ett instrument, men inte hela lös
ningen.

Näringslivets roll
Det finns idag en rad goda exempel på företag som aktivt arbetar med
att både redovisa information om kemikalier i produkter, kemikalie
användning i processer, och som arbetar aktivt för att minska använd
ningen av kemikalier med känd eller misstänkt påverkan på miljö
och hälsa. Det finns dock ett stort utrymme för förbättring av såväl
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transparens som ambition att minska användningen av farliga kemi
kalier inom industri och handel. För miljöpolitiken gäller att stödja en
förhöjd ambitionsnivå genom dialog och samarbete med näringslivet.

Vägar framåt
Som framgått krävs ett fortsatt arbete kring kemikalier inom flera
olika områden. Både myndigheter och forskning måste fortsätta att
arbeta på olika fronter. Samtidigt som det pågår är det också viktigt att
utvärdera om de paradigm som kemikaliearbetet idag arbetar inom är
tillräckliga eller om det behövs nya angreppssätt. Några aspekter som
bör beaktas listar vi nedan:
• Kemikaliearbetet på myndighetssidan handlar väsentligen om att
reglera en kemikalie i taget samt ofta begränsat till specifika pro
duktgrupper och användningsområden. Detta leder till ett lång
samt arbete. Ett sätt att påskynda processen kan vara att behandla
grupper av kemikalier med liknande egenskaper samtidigt.
• För vissa grupper av kemikalier, exempelvis bekämpningsmedel,
krävs tillstånd före användning. För många andra tillämpnings
områden gäller i praktiken det omvända. Därför vore det relevant
att pröva om man för vissa tillämpningar och typer av kemikalier
kunde införa omvänd bevisning.
• Inom kemikalieområdet används främst juridiska styrmedel. Det
kan dock finnas en stor potential att även använda ekonomiska
styrmedel. Exempelvis kan det gälla tillåtna ämnen med farliga
egenskaper vars risker behöver begränsas genom minskad använd
ning. Ekonomiska styrmedel bör kunna nyttjas för specifika kemi
kalier eller bredare för grupper av ämnen.
• För att konsumenter och uppköpare ska kunna göra medvetna
val krävs relevant information. Ett exempel skulle kunna vara obli
gatorisk märkning av varor som innehåller farliga kemikalier som
uppfyller vissa kriterier över en viss nivå.
• För att minska framtida risker med kemikalier krävs nytänkande
inom såväl forskningen som på beslutsnivån. Behoven av en ökad
kunskap om kemikalieanvändningens orsaker, riskerna och såväl
tekniska som icke-tekniska åtgärder är mycket stora och forsk
ningen kommer därför att ställas inför stora utmaningar för att
skapa ett kunskapsunderlag för framtida beslutsfattande.
62

•

Det är angeläget att sätta prislappar på de hälso- och miljöeffek
ter som kemikalier orsakar. Till exempel visar en beräkning vid
Kemikalieinspektionen – en av de första i sitt slag – att det kad
mium vi får i oss via maten ökar risken för benskörhet och olika
sorters frakturer till en kostnad för samhället av nästan fyra
miljarder kronor per år.
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KAPITEL 4

Miljöfrågans komplexitet
– jordbruket
Vad krävs för att bevara den biologiska mångfalden?
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KAPITEL 4

Den biologiska mångfalden hotas globalt, regionalt och lokalt av
exploatering av orörd natur, intensivare jord- och skogsbruk, överutnyttjande av biologiska resurser, klimatförändringar, effekter av
miljögifter och andra föroreningar samt medveten eller omedveten
spridning av främmande arter. Eftersom många av jordens arter är
mer eller mindre okända, om ens upptäckta, är det svårt att ge en
exakt siffra på hur stor andel av arterna som är hotade. En uppfattning om situationens allvar kan man dock få av tillståndet för relativt
kända artgrupper; Internationella naturvårdsunionen, IUCN, anger i
sin rödlista att var sjunde fågelart och var femte däggdjursart är hotad
av utrotning. Eftersom effekten av en global utrotning är irreversibel
är detta ett dystert konstaterande. Till detta kommer regionala och
lokala utdöenden. I Sverige där vi har en förhållandevis god kunskap
om vår biologiska mångfald är till exempel cirka 900 arter akut eller
starkt hotade enligt senaste rödlistan från ArtDatabanken.
Frågan om bevarande av biologisk mångfald, som hamnade i fokus i
och med FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992, har idag
delvis hamnat i skymundan av klimatfrågan. Trots alla strategier och
målsättningar som arbetats fram sedan Rio-konferensen, finns det
inget som tyder på att hoten mot den biologiska mångfalden undanröjts.
I en nära framtid tillkommer dessutom den pågående klimatförändringen som ett avgörande hot mot den biologiska mångfalden. Direkt,
genom att arter som inte klarar av att anpassa sig till ett förändrat klimat
evolutionärt eller genom ändrade utbredningsområden riskerar att utrotas. Indirekt, eftersom åtgärder för att ställa om till ett samhälle som
i ökad omfattning bygger på bioenergi riskerar att leda till ett intensivare utnyttjande av skog och jordbrukslandskap för att producera den
nödvändiga råvaran, med minskad biologisk mångfald som följd. Det är
därför viktigt att vi ställer oss frågan om och i så fall hur bevarande av
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biologisk mångfald kan integreras med en effektiv klimatpolitik, så att
dagens biologiska mångfald bevaras för framtida generationer.
Ett grundläggande dilemma är konflikten mellan bevarande av
biologisk mångfald och behovet av att tillgodose behovet av mat och
bioenergi till en växande befolkning i ett förändrat klimat genom ett
allt intensivare jord- och skogsbruk. Globalt, regionalt och nationellt
har framförallt jordbrukets utveckling varit en avgörande orsak till
förlust av biologisk mångfald, liksom förvandlingen av naturskogar
till plantageskogar (Pereira med flera 2012). Vi illustrerar här konflikten med jordbrukets utveckling eftersom mycket av debatten internationellt kretsat kring detta, men resonemangen är likartade när det
gäller skogsbruket.
Jordbrukets expansion på bekostnad av naturliga habitat är en av de
största anledningarna till förlust av biologisk mångfald. I regioner som
Europa med en lång historia av jordbruk, där den biologiska mångfalden anpassat sig till och samexisterar med odlingen, har dessutom
ökad odlingsintensitet medfört en andra våg av förlust av biologisk
mångfald. Ökad produktion av mat och bioenergi tycks alltså ske på
bekostnad av biologisk mångfald. Men jordbrukets beroende av naturliga ekologiska processer, så kallade ekosystemtjänster, visar samtidigt
på en möjlig väg ur detta dilemma. Många ekosystemprocesser som
understödjer odlingen – näringsämnescirkulation, vattenreglering,
biologisk kontroll av skadegörare, pollinering – är beroende av olika
aspekter av den biologiska mångfalden i jordbrukslandskapet och
hotas därför av ett allt intensivare jordbruk. Den intressanta frågan
blir då om det finns en väg som förenar ökad produktion av mat och
bioenergi å ena sidan och bevarande av biologisk mångfald å den
andra, genom att biologisk mångfald i ökande utsträckning utnyttjas
som en resurs i jordbruksproduktionen (Macfayden med flera 2012).

Mångfalden kan inte enbart
bevaras av kortsiktiga utilitaristiska skäl
Naturliga ekosystemprocesser ersätts i modernt jordbruk till viss del
med externa insatser, varav en del inte är långsiktigt hållbara. Inten
sivt utnyttjande av jorden, så att markens kolförråd och associerad
biologisk mångfald minskar, kan åtminstone delvis kompenseras
genom ökad användning av konstgödning, men med övergödning som
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oönskad sidoeffekt. Minskad biologisk kontroll av skadegörare, som
ett resultat av att habitat där naturliga fiender till dessa skadegörare
trivs har gått förlorat, kan på kort sikt ersättas med kemiska bekämpningsmedel, men på längre sikt kan resistens utvecklas hos skade
görarna, och andra organismer – inklusive oss själva! – kan drabbas
av bekämpningsmedlen.
Det pågår därför en intensiv forskning kring möjligheterna att i
ökande grad utnyttja naturliga ekosystemprocesser i jordbruket, för
att ersätta miljöbelastande insatser av konstgödning och bekämpningsmedel – så kallad ekologisk ersättning – eller till och med för att
öka produktionen jämfört med konventionellt jordbruk – ekologisk
intensifiering (Bommarco med flera 2013). Till exempel ökar odlingen
av pollinerade grödor som raps, samtidigt som både odlade och vilda
populationer av pollinatörer minskat i många intensivt odlade landskap. Genom att bevara livskraftiga populationer av pollinatörer
i jordbrukslandskapen och låta dem utföra ekosystemtjänsten pollination av grödor kan vi potentiellt öka skördarna av dessa.
Utnyttjandet av naturliga ekosystemprocesser för att stärka en
uthållig jordbruksproduktion kan gynna bevarandet av arter på
två sätt. För det första kan de åtgärder som krävs för att bevara och
utveckla ekosystemprocesserna i sig gynna bevarandet av biologisk
mångfald (Pywell med flera 2012). Till exempel är bevarandet av
naturliga inslag i jordbrukslandskapet, som naturbetesmarker, ett
effektivt sätt att bevara livskraftiga populationer av pollinatörer som
i sin tur kan pollinera grödor. Bevarandet av naturliga miljöer i landskapet gynnar inte bara viktiga pollinatörer av grödor som humlor,
utan samma naturliga inslag gynnar även annan biologisk mångfald,
exempelvis fjärilar och fåglar.
Dessutom kan biologisk mångfald i sig vara värdefullt att bevara
för att därmed stärka gynnsamma ekosystemfunktioner (Cardinale
med flera 2012). Detta motiverar åtgärder för att bevara en mångfald av arter i landskapet trots att där pågår intensiv odling. Ett antal
forskningsprojekt har utvärderat vilken effekt biologisk mångfald
som sådan har på olika ekologiska funktioner som är viktiga för jordbruket. Resultaten av försöken har varierat. Funktioner knutna till
produktion av biomassa har visat sig gynnas av biologisk mångfald i
storskaliga försök, medan resultat för andra funktioner som biologisk
kontroll och pollinering är mindre entydiga.
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Problemet i alla dessa utvärderingar är att biologisk mångfald och dess
effekter inte enkelt låter sig fångas i experiment. För det första är det
naturligtvis inte så att högre biologisk mångfald, oavsett vilka arter
det rör sig om, alltid gynnar ekosystemtjänster. Ökad pollinering av
en gröda kräver ökade populationer av just de bin och blomflugor som
besöker och därmed pollinerar denna gröda, medan ökade popula
tioner av andra pollinerare inte har någon betydelse. För det andra
betyder sammansättningen av biologiska samhällen mer för funktionen än antalet arter i sig. Pollinering av vissa grödor gynnas av en
funktionell mångfald av pollinatörer, det vill säga inte bara en mångfald arter utan arter med olika egenskaper som effektivt kan pollinera
olika delar av blomman. Detta kan exempelvis vara en kombination
av bin och blomflugor.
Ökad biologisk mångfald ökar normalt, men inte alltid, sådan
mångfald av egenskaper som påverkar ekosystemprocesser. För det
tredje, effekten av biologisk mångfald behöver inte visa sig omedelbart, utan istället kan mångfalden fungera som en försäkring om vissa
arter drabbas av stora populationsförändringar. Naturliga pollina
törer i USA blev sannolikt viktigare när tambiet drabbades av popula
tionsstörningar (Colony Collapse Disorder). Att vetenskapligt påvisa
sådan så kallad resiliens är dock förenat med praktiska svårigheter,
när forskningen är begränsad i tid och av resurser. Det finns dock en
stor samstämmighet bland mångfaldsforskare om att olika aspekter
av biologisk mångfald gynnar jordbruksproduktionen, men exakt hur
och i vilken omfattning är fortfarande en omdebatterad fråga.
Slutsatsen är att det finns stora möjligheter att integrera bevarande
av biologisk mångfald i jordbrukslandskap, som ett sätt att understödja en långsiktigt hållbar produktion (Pascual och Perrings 2007). Av
rent egenintresse kan då lantbrukare förmås att vidta åtgärder för att
öka den biologiska mångfalden på gården, eftersom detta leder till en
högre, tryggare och mer miljövänlig produktion. För att detta skall ske
på ett effektivt sätt krävs dock en ökad forskning om hur mångfaldsbevarande och gynnande av naturliga ekosystemprocesser effektivt
kombineras med ett modernt jordbruk.
För många ekosystemtjänster gäller dock att en enskild lantbrukare
inte omedelbart kan tillgodoräkna sig positiva effekter av att gynna
dem, till exempel genom att bevara högre biologisk mångfald. Många
tjänster genereras på skalor som är större än den enskilda gården, bland
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annat därför att organismer som utför tjänsterna rör sig över större
skalor än den enskilda gården (Bullock med flera 2011; Cong med flera
2014) Pollinatörer respekterar knappast ägogränser och en humla kan
flyga flera kilometer i jakten på föda. Många ekosystemtjänster som
genereras i jordbrukslandskapet är dessutom till nytta för samhället
i en mycket vidare mening, och blir allt viktigare i ett förändrat
klimat, till exempel våtmarker som reglerar vattenavrinning och
lagring av kol i marken för att reglera klimatet. Här blir den privata
vinsten för lantbrukaren som understödjer dessa tjänster liten till
mikroskopisk i relation till kostnaderna för bevarandet, trots att värdet
på tjänsterna är mycket stort.
För att integrera bevarandet av biologisk mångfald och gynnande av
ekosystemtjänster med jordbruksproduktion krävs en förändring
av jordbrukspolitiken. För närvarande är stärkandet av ekosystemfunktioner baserade på naturlig biologisk mångfald inte en integrerad
del av jordbrukspolitiken. Lantbrukare förutses bedriva sitt lantbruk
under ett regelverk som maximerar tillåten miljöpåverkan och samhället kompenserar ytterligare åtgärder utöver dessa ramar med så
kallade miljöersättningar. Dessa miljöstöd har kritiserats för att inte
vara baserade på aktuell forskning (Kleijn och Sutherland 2003).
Nyligen kopplades det arealbaserade stöd lantbrukare får – gårdsstödet
– till vissa miljökrav, den så kallade förgröningen av den europeiska
jordbrukspolitiken. Men trots att förgröningen uttryckligen fokuserar på ekosystemtjänster, är inte heller denna verkar tydligt förankrad i aktuell forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Varken nuvarande miljöstöd eller förgröningen beaktar åtgärder för
att gynna biologisk mångfald som ett sätt att potentiellt stärka eko
systemfunktioner i jordbrukslandskapet och riskerar därför att bli
suboptimala eftersom synergieffekterna mellan bevarande av mångfald och gynnande av ekosystemtjänster inte tas tillvara fullt ut
(se nedan). En effektiv jordbrukspolitik måste istället gynna samverkan
mellan lantbrukare, på skalor relevanta för ekosystemprocesser, så
att biologisk mångfald och jordbruksproduktion integreras till stöd
för både privata ekosystemtjänster – för jordbruksproduktion – och
allmänna ekosystemtjänster – till exempel vattenreglering, klimatreglering, rekreation.
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Mångfalden kräver både
reservat och integrerat bevarande
Kan nyttan av biologisk mångfald, i form av stärkta ekosystemfunktioner och resiliens till nytta för till exempel jord- och skogsbruk,
leda till att vi bevarar den biologiska mångfalden i alla dess facetter?
Behöver vi verkligen alla arter? Behöver vi flugblomstret, som avsöndrar sitt feromon för att locka grävstekelhanar som istället för att
träffa på en parningsvillig hona luras att pollinera blomman?
Det beror naturligtvis på vad vi menar med ”behöver”! Vi behöver
definitivt inte alla arter för att upprätthålla de ekosystemprocesser
som gynnar ekonomiskt viktiga näringar, eftersom många arter är för
sällsynta och specialiserade för att, oavsett sina egenskaper i övrigt,
ha någon kvantitativ betydelse för jord- och skogsbruk. Men arter har
också positiv betydelse för oss människor utan att vara till direkt ekonomisk nytta. Arter ger oss naturupplevelser, som att begrunda flugblomstret i den lokala våtmarken och förundras över dess anpassning.
Eller ängens fjärilar som minner om det kulturlandskap som vårdades
av våra far- och morföräldrar. För de flesta arter gäller dock snarast att
vi inte vet om vi behöver dem eller inte, vare sig nu eller i framtiden.
Detta indikerar att ett nyttobetonat perspektiv aldrig kommer att
räcka för att bevara den samlade biologiska mångfalden nationellt eller
globalt. I botten måste det istället finnas ett etiskt ställningstagande.
Vi vill, liksom Konventionen om biologisk mångfald som Sverige och de
flesta av världens stater undertecknat, bevara arter till framtida generationer oavsett om de är nyttiga eller inte. Ett ansvarsperspektiv och
ett nyttomaximerande perspektiv ersätter inte varandra, utan är två
olika fundamentala skäl till varför vi vill bevara biologisk mångfald.
För att uppfylla Konventionen om biologisk mångfald och alla de
strategier om bevarande av biologisk mångfald som följt i dess spår,
krävs en riktad insats. Även om mycket kan göras i produktionslandskapen, krävs riktade insatser för att bevara miljöer som är livsavgörande för sällsynta organismer (Macfayden med flera 2012). Många
hotade arter är specialister knutna till miljöer som hotas av landskapens omvandling; nationalparker, reservat, Natura 2000-områden,
fågelskyddsområden och andra typer av områdesskydd är därför en
nödvändig del av bevarandet av biologisk mångfald.
År 2001 etablerade EU ett mål att hejda förlusten av biologisk mångfald till år 2010 och ett år senare enades en stor del av värdens länder
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om en strategisk plan för att bromsa förlusten av biologisk mångfald
till detta år. Detta blev till en tummetott – tidpunkten har passerats
och målen har inte nåtts, inte i Europa och än mindre globalt. Denna
strategiska plan har ersatts av Nagoya-planen, där världens länder
enats om 20 mål, de så kallade Aichi-målen, som skall uppnås senast
2020. Även om Nagoya-planen betonar att den biologiska mångfalden
skall bevaras genom att dess värden integreras i planeringsprocesser
och nationalräkenskaper, betonar Nagoya-planen också värdet av
områdesskydd. Minst 17% av världens landområden och minst 10%
av kust- och havsområden skall omfattas av områdesskydd!
Kommer Sverige och EU att leva upp till dessa mål? Även om en
del av kostnaderna av att bevara biologisk mångfald kan räknas hem
genom stärkta ekosystemtjänster, är det ingen tvekan om att det är
stora kostnader förenade med den ökade avsättning av mark för bevarande som krävs för att uppfylla målen. Därför handlar detta om hur
vi, medborgare och politiker, värderar bevarandet av mångfalden och
Sveriges internationella åtaganden gentemot andra samhällsmål.

Tvehövdad strategi
Internationellt förs en debatt bland forskare och politiker som handlar om vi bäst bevarar biologisk mångfald genom att områdesskydd
kombineras med intensivt odlade jord- och skogsbrukslandskap som
förser oss med råvara på så liten yta som möjligt (”land-sparing”), eller
om det är mer effektivt att integrera bevarandet av biologisk mångfald med produktionen i jord- och skogsbruk (Fischer med flera 2014).
Debatten kompliceras av att det delvis är en skalfråga; bevarande
av en våtmark i jordbrukslandskapet kan betraktas som separerad
eller integrerad naturvård beroende på vilket rumsligt fokus man har.
Men framförallt är dikotomin överförenklande, eftersom de två
strategierna påverkar varandra.
I regelbundet störda produktionslandskap – plöjda, gallrade, kalhuggna – är den biologiska mångfalden ofta beroende av att det finns
mer permanenta habitat som kan fungera som spridningskällor för
biologisk mångfald. Bevarandet av traditionella naturbetesmarker,
genom subventioner av miljöstöd, bidrar exempelvis till att bevara
livskraftiga populationer av pollinatörer i intensivt odlade landskap.
Detta innebär att en strategi för att avsätta skyddade eller vårdade
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områden på olika rumsliga skalor (”land-sparing”) också bidrar till
att upprätthålla en funktionell biologisk mångfald i det vidare land
skapet (”land-sharing”).
Möjligheten att bevara biologisk mångfald i ett skyddat område
påverkas också av hur det omgivande landskapet sköts (Clough med
flera 2014). Ett skyddat område omgivet av ett mindre intensivt utnyttjat landskap kommer därför att ha ett högre bevarandevärde.
Detta beror på att arter i de skyddade områdena utnyttjar det vidare
landskapet, till exempel för spridning eller födosök. Därför kommer
en strategi för att behålla funktionell biologisk mångfald i det vidare landskapet (”land-sharing”) att positivt påverka möjligheten att
bevara arter i skyddade områden (”land-sparing”).
Dessutom är motsättningen mellan strategierna falsk i den mening
att en strategi som integrerar den biologiska mångfaldens värden
i planering inte innebär en kostnad för samhället i stort. En strategi
som synliggör den biologiska mångfaldens värden, kommer rimligen
att leda till att större hänsyn tas till bevarande av biologisk mångfald
och samtidigt ge upphov till ökade resurser för att bevara den biologiska mångfald som inte klarar sig utan riktade insatser.
I ett förändrat klimat är det dessutom möjligt att de synergistiska
effekterna mellan de två strategierna blir ännu tydligare. Naturvården
kan bidra till att bevara livskraftiga populationer med större möjlighet
att anpassa sig till klimatförändringar, så att en funktionellt viktig
biologisk mångfald bevaras i produktionslandskapen (Gitay med flera
2002). En integration av biologisk mångfald i produktionslandskapen
kan bidra till att dessa blir ”permeabla” för organismers spridning, när
de potentiella utbredningsområdena påverkas av klimatförändringen
(Heller och Zavaleta 2009). Detta skulle i så fall kunna bidra till att
begränsa den förväntade trivialiseringen av fauna och flora i klimatförändringens spår, där generalistiska arter har lättare att anpassa sig
än specialister, liksom till att öka resiliensen hos ekosystemfunk
tioner i produktionslandskapen.
Med jordbruket som exempel, har vi här pekat på att det krävs en
strategi där synergieffekter mellan traditionell naturvård och gynnande av ekosystemtjänster utnyttjas för att skapa resurser för att bevara biologisk mångfald av både nyttoskäl och etiska skäl. Även om
resonemanget handlade om jordbrukslandskapet, kan de överföras
på andra landskap som skogen eller urbana landskap. Reservat är en
73

nödvändig del av bevarandet av biologisk mångfald i skogen, men
mångfalden i den vanliga skogen genererar stora osynliga värden och
hänsyn i skogsbruket kan ha en stor betydelse för bevarandet i ett
förändrat klimat. Urbana miljöer hyser ofta en rik biologisk mångfald och gröna strukturer kan gynna både bevarande och ekosystemtjänster. Genom att synliggöra värdet av ekosystemtjänster och öppet
diskutera etiska ställningstagandet i frågan om bevarande av biologisk
mångfald går det att på basis av aktuell forskning utveckla kostnads
effektiva strategier för bevarande.
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Miljöfrågans komplexitet
– skogen
Är skogsbruk bra för klimatet
och dåligt för mångfalden – eller tvärtom?

Skogen förser oss med förnybar energi och förnybara råvaror. Just nu
utvinner vi lika mycket energi från skogen som från vattenkraft och
kärnkraft tillsammans. Skogen är alltså en viktig anledning till att
nästan hälften av all energi vi använder i Sverige kommer från förnybara källor. Växande skog binder koldioxid. Med skogsskötselmetoder
som vi redan idag känner till skulle vi kunna öka tillväxten i skogen
betydligt mer och därmed binda ännu mer koldioxid. Om vi dessutom
såg till att använda den råvara som då blev tillgänglig för att byta ut
fossila bränslen och material skulle vi inom 50 till 100 år kunna reducera våra klimatutsläpp till noll.
Men vad händer med skogens alla andra värden om vi skulle välja
denna framtid för skogen? Drygt hälften av alla hotade arter i Sverige
är knutna till skogen. För sin fortlevnad är dessa arter beroende av
strukturer som murknande stammar på marken, döda stående träd,
riktigt gamla och grova träd, åldrade löv- och blandskogar. För att
dessa ska bildas krävs dessutom att skogen blir störd av vindfällen,
snöbrott och bränder samt blir besökt av allehanda insekter och
svampar. Störningarna behöver dessutom ske vid olika intervall
och enligt skilda tidsskalor.
Under de drygt 100 år som gått sedan skogsbruket industrialiserades
har de flesta av dessa strukturer som gynnar den biologiska mångfalden blivit allt sällsyntare i det svenska skogslandskapet. Den skogsvårdslag som infördes 1993 kommer på 50–100 års sikt visserligen att
leda till att flera av dessa strukturer blir vanligare än vad de är idag och
några av de arter som är hotade idag kommer tack vare detta säkert
att öka. Men trots att många skogsägare har höga ambitioner för sin
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naturvårdshänsyn kommer en brukad skog antagligen aldrig kunna
härbärgera samma mångfald av liv som en obrukad skog.
Av Sveriges landareal är 60% skog, vilket betyder 28 miljoner hektar
skogsmark. Ungefär fem miljoner av dessa består av skog som växer
väldigt lite, mindre än 1 m3 stamved per hektar och år. Denna skog
ligger på myrmark och bergsknallar och på denna får man inte bedriva skogsbruk, även om marken inte uppbär något formellt skydd
mot brukande. 23 miljoner hektar skogsmark benämns som produktiv
skogsmark. På den växer det mer än 1 m3 stamved per hektar och år.
Drygt 800 000 hektar av denna skogsmark har formellt skydd mot
brukande och finns inom nationalparker och naturreservat. Nyligen
tog regeringen beslut om att skydda ytterligare 150 000 hektar produktiv skogsmark på detta sätt. Skogsägare har även åtagit sig att frivilligt
avstå från att bruka sin mark, för närvarande uppgår den arealen till
ungefär 1 miljon hektar skog.
Totalt sett är ungefär 8,5% av den produktiva skogsmarken undantagen från skogsbruk tack vare formella och frivilliga åtgärder. Om
man även räknar in skog som växer väldigt lite i arealen så är drygt
25% av skogsmarken undantagen från skogsbruk. Fast räcker detta för
att rädda den hotade artmångfalden? Och kan vi samtidigt som vi
skyddar dessa, och i framtiden kanske ännu större arealer, bedriva ett
skogsbruk som förser oss med den energi och de råvaror vi behöver?
Dessa komplexa frågor måste hanteras av dagens beslutsfattare och
deras val kommer att få stora konsekvenser för kommande generationers möjligheter att använda och bruka skogen.
Hållbart skogsbruk inbegriper såväl ekologiska som ekonomiska
och sociala aspekter. Det har emellertid olika innebörd för olika
kategorier av skogsägare och även för de intressenter som inte själva
äger skog, men har åsikter om hur den bör brukas. I Sverige äger
privatpersoner ungefär hälften av skogsmarken, privatägda skogs
bolag ungefär en fjärdedel medan staten, kommuner och kyrkan äger
den resterande andelen. Föga överraskande har dessa ägare inte samma
syn på hur skogen ska brukas och de har också olika förutsättningar
både när det gäller skoglig kunskap och ekonomiska möjligheter att
bedriva skogsbruk. De intressenter som har åsikter om hur skogen bör
brukas har även de många varierande agendor. Bland intressenterna
finns miljörörelsen, turistföretagare, rennäringen och det tätortsnära
friluftslivet – för att bara nämna några.
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Det är alltså inte konstigt att det är svårt att nå enighet kring skogsbrukets färdriktning. För att komma ur den rådande, låsta situationen
om framtidens skogar och skogsbruket i vårt land behöver vi finna nya
processer för förnuftiga och legitima beslut. En utmaning för skogspolitiken är således att de ansatser för naturresursförvaltning som
skogsbruket hitintills vilat på samt de arenor som funnits för diskussion och beslut både kan fortleva och vidareutvecklas.

Skogen – ett komplext socialekologiskt system
För de flesta är det självklart att skogsbruk sker i ett socialekologiskt
system och den politik som styr skogsbruket vilar ofta på någon
eller några av tre definierade ansatser: ekosystemansatsen, resiliens
ansatsen samt adaptiv skötsel. Ekosystemansatsen är den som hitintills oftast använts för att försöka uppnå målsättningarna med hållbart skogsbruk, medan resiliensansatsen är den som senast tillkommit. Ekosystemansatsen har haft stort inflytande på hur hållbart
skogsbruk utövas runt om i världen och har sitt idémässiga ursprung
i FN:s konvention för biologisk mångfald.
Den övergripande målsättningen är att integrera skogens bevarande
med dess nyttjande (www.cbd.int/ecosystem/principles.shtml) och
ekosystembaserad förvaltning har implementerats både i policy och
i aktiv förvaltning runt om i världen. Både ekosystemansatsen och
resiliensansatsen förespråkar adaptiv skötsel som en metod att uppnå de övergripande målsättningarna med respektive ansats. Alla tre
ansatserna är applicerbara på komplexa socialekonomiska system och
kan alltså användas för att angripa problem relaterade till hela den
palett av målsättningar som karaktäriserar hållbart skogsbruk: hög
trädtillväxt för skörd av råvara till timmer, pappersmassa och bio
energi, bevarande och ibland restaurering av skogens biodiversitet,
kolinlagring i vegetation och mark för att motverka klimatförändringen, vardagsrekreation och turism, kultur och estetik.
En viktig utmaning med samtliga ansatser är att skogen i
Sverige till största delen ägs av enskilda individer och privata företag.
Medan det sammanhang dessa ansatser utvecklats i ofta har varit
statsägda skogar, måste vi i Sverige anpassa ansatserna till en miljö
av företrädesvis privat ägande. Hitintills har certifieringen av
skogsbruket av organisationer som exempelvis FSC, Forest Steward
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ship Council, varit ett viktigt verktyg för intressenternas inflytande
över ägarna.
I Sverige kan man säga att en variant av ekosystemansatsen infördes 1993 med den Skogsvårdslag som då antogs. I dess portalparagraf
likställs produktions- och miljömålen för skogsbruket. Den tidigaste
versionen av Skogsvårdslagen kom redan 1905 och innebar att den som
skördade skog också skulle ansvara för återväxten. Även efterföljande
versioner av Skogsvårdslagen var inriktade på uthållig skogsproduktion. På så sätt innebar Skogsvårdslagens ändring 1993 ett systemskifte. För plötsligt blev skogens miljövärden lika viktiga som skogens
produktionsvärden och skogsbruket skulle flermålsanpassas.
Skogsvårdslagens utveckling speglar den historiska utvecklingen
för skogsbruket. I Sverige var sedan sent 1800-tal den ekonomiska
aspekten av skogsbruket helt dominerande och det ansågs att skogsbruket var hållbart så länge det levererade ett kontinuerligt flöde
av råvara. Detta gällde för Sverige likaväl som för andra länder med
skogsarealer tillräckligt stora för att göra skogsbruk till en attraktiv
ekonomisk verksamhet. Det viktiga var att skogsproduktionen var
hållbar, hur själva skogsbruket gick till var av underordnat intresse.
Sedan 1970-talet har det emellertid pågått en breddning av begreppet hållbart skogsbruk och idag lyder den mest använda definitionen:
The stewardship and use of forests and forest lands in a way, and at a
rate, that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity,
vitality and their potential to fulfil, now and in the future, relevant eco
logical, economic and social functions, at local, national, and global levels,
and that does not cause damage to other ecosystems (Wilkie med flera
2003). Definitionen tydliggör att hållbart skogsbruk har att hantera
ett komplext system av många olika komponenter.
Utvecklingen från det endimensionella målet om hållbar skogsproduktion till det flerdimensionella målet om hållbart skogsbruk
pågår fortfarande i Sverige. För att möta den utmaning det innebär
att förvalta ett komplext system är teorin, likaväl som den praktik
dagens skogsbruk och skogsskötsel vilar på, under kritisk granskning
och vidareutveckling. Sett i ett historiskt perspektiv är det möjligen
inte överraskande att det idag råder delade meningar om 1993 års
Skogsvårdslag lett till att skogens miljö- och produktionsvärden är
likställda, samt om ekosystemansatsens övergripande målsättning om
att integrera skogens bevarande med dess brukande är uppnådd.
78

Resiliensansatsens förs fram som ett mer slagkraftigt alternativ till
ekosystemansatsen vad gäller naturresursförvaltning. Den utgår
ifrån att hållbar naturresursförvaltning har att hantera inte bara de
utmaningar som redan idag finns definierade, utan även ännu okända
miljöförändringar och framtida behov av naturresursen ifråga. Resiliens beskrivs i detta sammanhang som ett systems kapacitet att
hantera förändring under fortsatt utveckling; i ett resilient system
innebär störning förnyelse snarare än förödelse. Man utgår även ifrån
att det finns så kallade trösklar vilka är irreversibla när ett ekosystem
väl tippat över.
En framgångsrik applicering av resiliensansatsen på skogsbruk
förväntas leda till att skogen blir mer motståndskraftig mot miljöförändring och störning, det vill säga att systemet flyttar längre bort
från trösklarna. Det skulle kunna innebära att skogens kapacitet ökar
att i en osäker framtid behålla grundläggande ekosystemstrukturer
och funktioner. Hittills har resiliensansatsen bidragit med intressant
nytänkande kring hur man i naturresursförvaltning kan förbereda
för snabba och oväntade miljöförändringar. Innan den kan appliceras
på praktiskt skogsbruk måste dock bättre metoder utvecklas för att
analysera om skogens resiliens ökar eller minskar till följd av en given
brukandestrategi.
Intressanta fall i sammanhanget är om skogsbruket i ett social
ekologiskt systemperspektiv kan betraktas som resilient mot bakgrund av de våldsamma vinterstormar som drabbat södra och mellersta
Sverige under de senaste åren. Effekterna förstärktes av att marken
inte varit tjälad och stormen år 2005 – Gudrun – fällde träd i syd
svenska skogar motsvarande en nationell årsavverkning. Stora skador
på skogen resulterade i att många skogsägares ekonomier slogs i spillror, trots att man på ett mycket effektiv sätt lyckades hantera det stora
flöde av virke som behövde transporteras från skogen till industrin.
Idag nästan tio år senare växer ny skog där stormen drog fram, och
även de flesta skogsägarna är tillbaka i verksamheten. Överraskande
nog har i stor utsträckning gran planterats på de arealer där stormen
drog fram, trots att granen var en av orsakerna till att så stora områden drabbades av stormen. Att skogsägarna trots risken för framtida
stormskador valde gran trots att Skogsstyrelsen informerade om
möjligheterna med alternativa trädslag och utdelade statligt stöd för
att återbeskoga med dessa, berodde bland annat på att detta medförde
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en risk skogsägarna kände till och var van vid att hantera, medan
alternativa trädslag upplevdes som en okänd risk och därför valdes
bort. Framtiden får utvisa hur klokt det var.
Både ekosystemansatsen och resiliensansatsen förespråkar adaptiv
skötsel som metod. Adaptiv skötsel etablerades inom naturresursförvaltning under sent 1970-tal och utgår från att osäkerhet i natur
resursförvaltningssystem kan reduceras med hjälp av hypotesbaserade
experiment. Detta innebär förstås att själva osäkerheten först måste
definieras noggrant, varefter experiment utförs med syfte att reducera den definierade osäkerheten. När experimenten väl gett resultat
ändras förvaltningen för att bättre avspegla det nya kunskapsläget.
En viktig komponent i den iterativa process av förvaltning och experimenterande som förespråkas i adaptiv skötsel är intressenternas
engagemang och direkta delaktighet. Som metod för att hantera
osäkerheter och risker på grund av klimatförändringen finns idag
adaptiv förvaltning på många håll runt om i världen.

Ett nationellt skogsprogram
för att bättre möta framtiden
I Sverige fick Skogsstyrelsen och Sveriges lantbruksuniversitet under
2013 i uppdrag från regeringen att implementera en modell för adaptiv
skötsel i skogsbruket. Uppdraget ska redovisas för regeringen 2015 och
pågår alltså i skrivande stund. Den kritik som förts fram mot adaptiv skötsel i skogsbrukssammanhang handlar om att det är svårt att
hantera de rums- och tidsskalor som är aktuella. När nu en modell för
adaptiv skötsel ska implementeras blir det en viktig fråga. En annan
utmaning är utvecklingen av en strukturerad besluts- och lärandeprocess som på ett konstruktivt sätt involverar och engagerar skogens
ägare och intressentgrupper.
Regeringsuppdraget om att implementera adaptiv skogsskötsel är
ett bland många aktuella aktiviteter inom skogspolitiken. Den process som just nu får mest uppmärksamhet är organisationen för ett
nationellt skogsprogram. Flera viktiga europeiska skogsländer har
redan nationella skogsprogram och målet med ett samlat nationellt
skogsprogram är att skapa en långsiktig och strategi för hur den
svenska skogen. Förhoppningen är att ett sådant program ska kunna
bidra till en bättre samsyn mellan ägare och intressenter om skogens
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roll i samhället. Likaså finns en förhoppning om en tydligare länk
mellan beslutsfattarna och skogssektorn, vilket i sin tur skulle kunna
öka kraften i miljö- och skogspolitikens genomförande.
Att nationella skogsprogram finns i flera EU-länder avspeglar att
beslut om skogen och skogsbruket primärt uppfattas som nationella.
Möjligen styrks detta av att förhandlingarna som har pågått sedan 2011
om ett gemensamt och juridiskt bindande styrdokument för skogsbruket i Europa (www.forestnegotiations.org) just nu vilar på grund
av att de förhandlande länderna inte kan komma överens. Den nationella synen på skogspolitiken står i bjärt kontrast till det internationella synsätt som annars präglar den miljöpolitik som berör skogen.
I likhet med de flesta andra EU-länder implementerar alltså Sverige,
genom de svenska miljömålen, en internationell miljöpolitik i skogen
– medan den politik som fokuserar på skogen som produktionsresurs
förblir nationell.
Utvecklingen för svenskt skogsbruk och den miljö- och skogspolitik
som styr den överensstämmer, som antytts ovan, i mångt och mycket
med den internationella. I ett europeiskt perspektiv spelar dock skogen en större ekonomisk roll i Sverige än i de flesta andra länder och
många länder är dessutom beroende av Sverige för import av skogsprodukter. Efter Ryssland är Sverige Europas viktigaste skogsland och
10% av Sveriges exportinkomster kommer från skogen medan nästan
75% av exporten sker till länder inom EU.
I Sverige liksom i övriga Europa och världen ställs ett skogsbruk som
är gynnsamt för klimatet och förser oss med förnybar energi och förnybara råvaror i kontrast mot ett skogsbruk som skyddar stora arealer
skog, gynnar skogarnas artmångfald och skönhet samt är en bas för
småföretagande inom bland annat turistbranschen. I viss mån är dock
motsättningen konstruerad eftersom den långsiktiga produktionen
kräver ett bevarande av ekosystemtjänster. Det finns också en samsyn
om att skogsbruket både ska vara hållbart och resilient för såväl skogsekosystemets, människornas och framtidens skull.
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Miljöfrågans komplexitet
– luften vi andas
Sjukdomar, besvär och död

Trots åtskilliga nationella och internationella konventioner och åtgärder på många plan smutsar luftföroreningar fortfarande ner vår jord,
påverkar klimatet och ekosystemen, dödar genom framför allt hjärtkärlsjukdom och cancer, samt försämrar vår livskvalitet.
Det har nyligen uppskattats att luftföroreningar globalt sett leder
till nästan fem miljoner dödsfall – 8,3% av samtliga dödsfall årligen –
och 86 miljoner förlorade friska år, så kallade Disability-Adjusted Life
Years, eller DALYs (Prüss-Usün med flera 2011). De största skurkarna
är föroreningar utomhus, föroreningar inomhus från eldning av fast
bränsle för värme och matlagning, passiv rökning, samt spridning av
vissa kemikalier. WHO beräknar att luftföroreningar bidrar till att
3,7 miljoner spädbarn varje år föds alldeles för tidigt och därför inte
överlever. I Sverige, som har betydligt bättre luftkvalitet än många
andra länder, beräknar man ändå att luftföroreningarna förkortar
medellivslängden med sex månader, cirka 200–300 fall av lungcancer
per år, samt sänkt lungfunktion hos barn och ungdomar (Miljö
hälsorapporten 2013, Karolinska Institutet). Även många djur påverkas naturligtvis av luftföroreningar.
En vuxen människa andas ca 10–20 m3 luft per dag, beroende på
fysisk ansträngning; ett litet barn betydligt mer, ca ½ m3 per kg kroppsvikt och dag. Barnen utsätts delvis för andra föroreningar än vuxna.
Små barn i barnvagn är i direkt nivå med bilarnas avgasrör och de får
i sig mer uppvirvlade partiklar från marken. Luftföroreningar utgör
komplexa blandningar. Partiklarna i luften anses orsaka störst hälso
problem, framför allt i tätorter. Mycket små partiklar, som tränger
långt ner i lungorna, bildas vid all förbränning. Förutom partiklar,
kan luften innehålla en rad giftiga ämnen som polycykliska aroma82

tiska kolväten (PAH), olika lättflyktiga organiska ämnen (VOC), samt
olika tungmetaller. Luftföroreningar kan även indirekt påverka människors utveckling och hälsa. Ett exempel är kvicksilver som efter
utsläpp från till exempel kolförbränning, småskalig guldbrytning
eller olika industriella processer, kan sprids långväga och omvandlas
i jord och vatten till metylkvicksilver, som ansamlas i fisk. Många
studier har påvisat samband mellan intag av metylkvicksilver och
påverkan på foster och barns kognitiva utveckling.

Lokala utsläpp – global påverkan
Utsläpp av luftföroreningar är till stora delar kopplad till förbränning
för framställning av energi, vare sig det rör sig om stora kolkraftverk
som försörjer oss med el och värme i storskalig infrastruktur, fordon
som står för våra transporter eller eldning av ved och andra bränslen
för matlagning och värme. Förbränning av hushålls- och jordbruks
avfall samt mer eller mindre naturliga skogsbränder bidrar också.
Utöver olika bidrag från förbränning bidrar även industriella utsläpp av flyktiga organiska ämnen, jordbrukets utsläpp av ammoniak
och lokal påverkan av biltrafikens slitage på vägar som ger upphov till
partiklar i urban miljö. För att få bukt med luftföroreningsproblemet
behöver vi alltså arbeta med forskning och åtgärder inom en rad olika
sektorer. I Sverige och EU ligger fokus idag på urban luftkvalitet och
åtgärder för att minska utsläpp från trafiksektorn. I utvecklingsländer
tillkommer såväl hushållens eldning av kol och biobränslen för matlagning och värme som storskalig utbyggnad av förbränningsanläggningar för energiproduktion, oftast med kol som bränsle.
De stora utmaningarna för miljöpolitiken är således även utmaningar för andra politikområden som energi, transporter och naturligtvis ekonomisk utveckling och tillväxt.
Ut ett nationellt perspektiv ligger utmaningarna kanske främst på
området urbana transporter och fortsatt internationellt samarbete
inom EU och CLRTAP. De problem vi har i Sverige med för höga
halter av luftföroreningar i urban miljö orsakas både av lokala transporter och långdistanstransport från Kontinenten. För framför allt
ozon finns även en global påverkan då ozonbildande ämnen kan transporteras långa sträckor.
Åtgärdsarbete på klimatområdet har i de allra flesta fall en positiv
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inverkan även på luftföroreningar och då framför allt när förbränning
av fossila bränslen ersätts med energiproduktion baserad på förbränningsfri energi från sol och vind. För biobränslebaserad energiproduktion är dock de positiva synergierna beroende av hur förbränningen
sker – småskalig vedeldning kan till exempel ge upphov till stora
partikelutsläpp.
Vissa luftföroreningar påverkar även klimatet genom att bidra till en
förändrad strålningsbalans och därmed en påverkan på temperaturen.
Här har Sverige varit en av de drivande länderna i ett globalt politiskt
initiativ, Climate and Clean Air Coalition (CCAC) där åtgärdsarbete
mot utsläpp av sot, partiklar och metan står i fokus. Klimatpåverkan
av luftföroreningar är samtidigt ett område där forskningen utvecklas
snabbt och Sverige bör, för att kunna fortsätta driva och utveckla
regionala och globala initiativ på detta område, även satsa på forskning som syftar till att förklara orsakssamband och identifierar relevanta åtgärder.
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Miljöfrågans komplexitet
– fisket
Lokala populationer,
lokal förvaltning och lokala exempel

Över historisk tid har miljöpolitikens spelplan tenderat att bli alltmer
nivåuppdelad – lokal nivå, nationell nivå, mellanstatlig nivå, överstatlig nivå et cetera – och ständigt mer specialiserad med bland
annat miljödepartement, miljöminister, miljöforskningsinstitut och
så vidare. Kanske är detta en absolut nödvändig förändring för att
möta miljöfrågornas ökade komplexitet, men i denna förändring har
ansvar och handlingskraft blivit allt otydligare. Istället för åtgärder
bollas ansvaret ofta mellan nivåer.
Att de svåra miljöfrågorna vanligtvis är integrerade i större frågor
gör att miljöbeslut behöver tas som integrerade delar av i till exempel
finanspolitiska, bostadspolitiska, arbetsmarknadspolitiska och inte
minst transportpolitiska beslut. Men med en uppdelning av ansvar
mellan olika departement saknas incitament och även möjligheter för
helhetstänkande och integrerade beslut.
Fiske är en aktivitet där ansvaret över historisk tid bollats allt längre
bort ifrån utövarna. Det svenska fisket var tidigare, under efterkrigs
tiden och några decennier framåt, styrt av lokala krafter. Utövarna
hade mycket att själva säga till om när det gällde sin egen verksamhet
och förvaltningen byggde på erfarenheter och lokalt kunnande, liksom på sociala strukturer och social kontroll.
Denna förvaltning gled senare över till att bli en nationell förvaltning, och med Sveriges inträde i EU, en del av EU:s Common Fisheries
Policy, CFP. I takt med att kontrollen flyttades ifrån aktörerna eroderade de lokala strukturerna och känslan av lokalt ansvar för resursen.
Som vi idag kan konstatera har CFP:n inneburit en katastrof för det
europeiska fisket, och lika illa har det gått för det nationella svenska
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fisket. Hade de många fiskbeståndens kollapser kunnat undvikas med
ett bibehållet lokal ansvar?
Utgångspunkten för EU:s CFP har varit att Europas bestånd av
fisk delas mellan många länder, eftersom fisken simmar runt över
som man tror stora områden. Genom att dela upp bestånden i kvoter
mellan länderna reglerades fiskeuttaget på en nivå, vilket var lägre än
den nivå fiskeribiologerna angav som biologiskt hållbar – och betydligt lägre en den nivå som skulle gett den högsta möjliga produktionen
av fisk.

Traditionellt fiske i Västerhavet
Delvis byggde hållning med stora fiskeområden och stora bestånd på
att det tidigare fanns en explicit vetenskaplig uppfattning att fiskepopulationerna kunde uppfattas som sammanhängande snarare än
isolerade och att fiskeripolitiken följaktligen skulle bedrivas enligt
storskaliga och övergripande principer. Hos lokala fiskare fanns dock
en utbredd uppfattning att fiskbestånd också var lokala och hade olika
egenskaper i olika områden, vilket dock var en uppfattning som saknade vetenskapligt stöd. Detta ledde till väldiga förvaltningsområden,
som exempelvis hela Nordsjön. Senare års genetiska forskning visar
emellertid att många fiskarter – troligen de flesta – är uppdelade i
lokala och geografiskt strängt avgränsade bestånd.
Denna nya kunskap ger tanken om lokal förvaltning starkt stöd.
Men finns de sociala strukturer inom fiskerinäringen som behövs för
lokal förvaltning ännu kvar? Det traditionella fisket runt Kosteröarna
är ett exempel; där fanns överenskommelser bland yrkesfiskarna långt
före statliga regelverk, motiverade av en vilja till ett långsiktigt gott
fiske i området. Antalet fiskedagar begränsades och mindre redskap
användes, allt grundat i egna erfarenheter efter tidigare överutnyttjande och räkfiskets kollaps.
Inför bildandet av Kosterhavets nationalpark kom tidigare informella regler och starka sociala strukturer att utgöra grunden för
en unik process där det lokala och småskaliga yrkesfisket till sist
blev en försiktig tillskyndare till parkbildningen och inte minst till
utvecklingen av nya lokala förvaltningsformer med öppenhet och full
insyn.
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Förvaltningsformer
Långsiktighet i förvaltningen och kunskap byggt på många generationers beprövade erfarenhet har i många fall gått förlorad idag. Inte på
grund av brist på utövare eller brist på samspel mellan generationer,
utan främst på grund av att ansvaret har flyttats allt högre upp och
längre bort ifrån utövarna – tvärtemot tanken på sektorsansvar och
lokalt ansvar.
Inom fisket har man idag förstått att storskalig förvaltning, CFP,
inte fungerar och därför finns idag ett visst politiskt stöd för för
valtning på lägre nivåer. EU:s införande av lokala rådgivande kommittéer är ett exempel. Ytterligare en insikt är den stora utmaningen
i att utöva meningsfull myndighetskontroll inom fiskerinäringen som
inte kostar mer än vad näringen inbringar i intäkter. Idag har fiskerinäringen den förmodligen mest komplicerade och detaljerade styrningen av alla näringsgrenar och den är trots detta ständigt anklagad
för fusk. När den så effektiva och nog så billiga sociala kontrollen
inom näringen ersattes av statlig kontroll ledde detta till en synner
ligen omfattande apparat med ständigt ny lagstiftning, uppgraderade
kontrollrutiner och inte minst politisk oenighet om vad som ska vara
tillåtet och inte.
Som exempel på styrkan i en social kontroll visar forskning att
marina reservat där visst fiske är tillåtet fungerar bättre än reservat
med totalt fiskeförbud. Skillnaden förklaras av den sociala kontroll
som utövas av näringen i reservat med visst fiske.
Fisket är ett intressant exempel då problemen med att förvalta en
gemensam resurs inte är unikt för fisket utan idag är mer aktuellt än
någonsin. Garret Hardin, som skrev artikeln The tragedy of the com
mons påpekade redan 1968 att miljöproblem är av samma karaktär
som fiske eftersom det handlar om nyttjande av en gemensamt ägd
resurs. Kan vi klara en bra förvaltning av fiskbestånden är vi kanske på
rätt spår även för vissa miljöproblem, även om miljöproblemens tidsoch rumsskala genererar stora utmaningar. Här behöver vi i många
fall ingå i samma sociala strukturer som medborgare i många andra
länders och framtida generationer.
Den misslyckade fiskeriförvaltningen ger oss också en insikt om
miljöpolitikens förhållningssätt gentemot vetenskaplig kunskap. För
fisket innebar det en katastrof att fiskeministrarna inom EU ansåg att
forskarnas vetenskapliga underlag om beståndsstorlekar och möjligt
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uttag av fisk var förhandlingsbara. En liknande inställning tycks råda
när det gäller klimatförändringar. Vi kan naturligtvis inte förhandla
oss till hur mycket uppvärmning planeten tål, däremot kan vi förhandla om hur vi ska fördela problemen. Att blunda för detta innebär att problemen överlämnas till framtida generationer i framförallt
fattiga länder.
För fiskets del torde det i praktiken vara möjligt att bryta ner förvaltningen av resurserna till såpass små områden att lokala förvaltningsformer kan fungera, exempelvis genom etablering av olika former av ägande med geografisk förankring. Huruvida det även går det
att skapa former för lokal och kollektiv förvaltning med syfte att lösa
de stora globala miljöutmaningarna är dock en öppen fråga.
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Förhållandet mellan kunskap,
forskning och miljöpolitik
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KAPITEL 5

Från första början har miljövården haft ett nära förhållande till veten
skapen. Många miljöfrågor har väckts inom forskarsamfundet. Forsk
ningen är inte bara nödvändig för att kartlägga och förstå miljöpro
blemen och dess konsekvenser, den behövs också vid utformningen
av de åtgärder som krävs för att minska problemen.
Kunskapsutvecklingen och forskningen genomgår en mycket
snabb internationell utveckling. Forskningen har vuxit exponentiellt
sedan renässansen vilket innebär att över 90% av alla forskare som
varit verksamma i världshistorien är verksamma just nu. Sverige är
ett av de länder i världen som satsar mest forskningsmedel per per
son och den offentligt satsade forskningen uppgår till drygt 30 mil
jarder kronor per år. Miljöforskningen uppgår till cirka 10% av den
totala forskningsvolymen, det vill säga cirka tre miljarder kronor per
år. Forskningen i Sverige motsvarar dock endast cirka 1% av världens
forskning. För att vi i Sverige ska kunna ta del av och medverka i den
omfattande forskningen som äger rum internationellt och inom EU
måste vi ha en stark nationell forskning.

Forskningens centrala betydelse
Ett problem för dagens och framför allt morgondagens forskning är
nedrustningen av den naturvetenskapliga utbildningen. Det har inte
bara resulterat i en akut brist på lärare inom dessa områden. Det finns
även en uppenbar risk att utvecklingen inom de naturvetenskap
liga forskningsområdena i framtiden kommer att dämpas radikalt.
Det måste snabbt till en betydande stimulans till ökat intresse för
naturvetenskap på alla nivåer, från grundskolan till universiteten och
forskningen.
Produktionen av vetenskapliga resultat blir allt mer omfattande.
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Och resultaten, vilka metaforiskt kan betraktas som pusselbitar,
blir samtidigt allt mindre och pusslets totala storlek blir allt större.
Problemet är inte bara brist på pusselbitar utan att för få lägger
pusslet; vi får allt svårare att hantera det vi i någon mening redan vet.
Detta är särskilt tydligt inom miljöområdet där pusslet ofta består
av bitar från skilda discipliner, som naturvetenskap, humaniora och
teknik. Det räcker alltså inte med en stark forskning, vi måste också
ha institutioner och organisationer som gör synteser och äger kom
petens att ställa samman resultaten så de blir tillgängliga för miljö
arbetet och miljöpolitiken.
Klimatforskningen har utvecklats till ett av de största forsknings
områdena någonsin. För att sammanfatta vetenskapens ståndpunkt
om klimatförändringarna och för att formulera tydliga budskap från
vetenskapssamfundet till den politiska sfären bildades år 1988 FN:s
mellanstatliga klimatpanel IPCC, Intergovernmental Panel on Climate
Change. Organisationen har under årens lopp producerat en rad
rapporter av stor betydelse, bland annat fem utvärderingsrapporter
som utgjort grunden för klimatförhandlingarna. Det går att se en
tydlig, nästan cyklisk interaktion mellan IPCC:s rapporter och den
politiska utvecklingen i förhandlingarna. Erfarenheterna av IPCC
och dess betydelse för förhandlingsprocessen har stimulerat till
diskussioner om att bilda likartade organ inom andra områden av
miljöpolitiken. Bildandet av IPBES, Intergovernmental Platform on Bio
diversity and Ecosystem Services, som ska tolka och översätta vetenska
pens rön ifråga om biologisk mångfald, är en sådan.
Forskning och miljöövervakning är således viktiga för miljöpoliti
ken. Sannolikt kommer detta att förstärkas ytterligare i takt med att
miljöproblemen blir alltmer komplexa och globala. Till synes enkla
frågor om tillståndet i miljön kräver omfattande forskning för att få
svar. Sveriges roll på det internationella området kommer i viss ut
sträckning påverkas av våra bidrag till den vetenskapliga utvecklingen
men givetvis också av våra miljöpolitiska ambitioner och hur vi förmår
förverkliga dessa. Inom landet kommer miljömyndigheterna behöva
en solid kunskapsförsörjning för att möta miljöproblemen och för att
kunna hävda miljöintresset mot andra samhällsintressen.
Forskarna har haft en avgörande betydelse för kunskapen om
miljöproblemen. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att under
naturskyddets och senare miljövårdens mer än sekellånga historia har
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många bidragit med både kunskap och engagemang. Dit hör författare,
konstnärer och fotografer, professionella grupper som ingenjörer,
läkare och jägmästare, och inte minst naturvårdsorganisationerna,
fackliga organisationer och den naturintresserade allmänheten. Det
var exempelvis i hög grad fågelskådare och fältbiologer som slog larm
om biocider och skogsskövling under 60-talet. Och när miljöorgani
sationerna tillväxte kunde de spela en allt viktigare roll för folkupp
lysning och opinionsbildning och gör det fortfarande.

Miljöpolitikens sektorsintegration och utveckling
Hoten mot miljön uppstår ofta – men långt ifrån alltid – inom områden
där miljöpolitikens direkta inflytande är begränsat. Det kan handla
om transport- och energisektorn, jord- och skogsbruket. Under miljö
politikens domäner ligger visserligen regelverket Miljöbalken samt
myndigheter som Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten
samt Kemikalieinspektionen. Inte desto mindre är ansatsen i Sverige
och många andra länder att i hög grad lägga ansvaret för miljöfrågorna
på de sektorer där de beslut fattas som har störst miljöpåverkan. En
viss tendens finns således att gå i riktning mot en ökande integration
mellan miljöpolitiken och andra politikområden. Frågan är emellertid
om integrationen inte borde drivas betydligt längre. Miljöpolitiken
måste rimligen integreras i samhällsutvecklingen i stort och dess
institutionella ramverk måste på samma gång samspela med och för
söka långsiktigt inverka på de globala trenderna. Målen bör genom
syra alla samhällssektorer och alla nivåer av beslutsfattande. I sin
strävan att förverkliga detta kommer miljöpolitiken i sig att förändras.
Under det halvsekel som förflutit sedan den moderna miljöpoli
tiken föddes har detta politikområdes allmänna villkor varit under
kontinuerlig och snabb förändring. Utvecklingen har skett i ett kraft
fält mellan olika samhällsintressen och skiftande värderingar, före
trädda av organisationer, medier, partier och andra opinionsbildande
rörelser vilka drar åt olika håll och vars relativa styrkor är i ständig
förändring. Detta kraftfält ser olika ut i olika länder och förändras
över tiden.
Trots goda ambitioner och trots en ständigt växande repertoar av
instrument och styrmedel har miljöpolitiken en verkningskraft som
fortfarande är otillräcklig. Det finns rentav tecken som tyder på att
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miljöpolitikens möjligheter att påverka utvecklingen har avtagit
under senare år.
Omvärldskrafterna blir allt starkare och övergripande trender som
globaliseringen, urbaniseringen, den tekniska och ekonomiska ut
vecklingen liksom förstås befolkningsutvecklingen i stort utövar en
fundamental påverkan på miljösituationen och förutsättningarna för
miljövården. Hur miljöpolitikens spelplan uppstått, vad som känne
tecknar den och vilka som är dess huvudsakliga utvecklingslinjer och
spelare är därför angelägna frågor att söka besvara. En studie av detta
slag motiveras således av att miljöpolitiken skall kunna förbli effektiv
men helst också stärkas i framtiden.

Förhållandet mellan kunskap och politik
En viktig förändring i förutsättningarna för miljöpolitiken under
senare år är omvandlingen av vad man kunde kalla politikens kun
skapsunderlag. Vi syftar här inte i första hand på förändringarna i
kunskapen om natur, miljö och klimat, som varit både betydande och
väsentliga. Vi tänker istället främst på den växande användningen av
icke-naturvetenskaplig kunskap. I grunden ingår detta i en utveckling
som det är svårt att inte bejaka, nämligen att så mycket kunskap som
möjligt skall användas för att belysa ett problem och vägleda policy.
Den moderna miljöpolitiken, som vid det här laget har hunnit få
bortåt ett halvt århundrade på nacken – Naturvårdsverket grundades
1967 – har under hela sin existens vilat tungt på expertis, särskilt inom
naturvetenskap.
Ordet miljö definierades som något därute i naturen som människor
påverkat, ofta negativt. Föroreningar, gifter, jordförstörelse, så kallad
rubbad ekologisk balans tillhörde kärnområdena i den första genera
tionen av miljöproblem. Det var ekologer, hydrologer, naturgeografer,
kemister, biologer och andra specialister som tog sig an dessa frågor.
Med tiden vidgades miljöns expertis. Medicin och teknik fick
en större roll, eftersom miljö påverkade hälsa och eftersom teknisk
utveckling framstod som central för lösning av vissa typer av miljöpro
blem. Efterhand som miljöns problempanorama växte och problemen
uppfattades som mer komplexa blev det oundvikligt att koppla miljö
påverkan till samhällsutvecklingen och vissa samhällsvetenskapliga
discipliner kunde erbjuda relevant kunskap.
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Denna process är långtifrån avslutad. Ändå kvarstår viktiga drag
i den struktur för miljöns expertis som byggdes upp under miljö
politikens inledningsperiod med rådgivning, myndigheter, utbild
ning och forskning. Men sambandet mellan kunskapen om miljön
och hur miljöproblem, som i grunden är samhällsproblem, blir lösta
förblir vagt och nyckfullt. Detta har förstås många orsaker, inte minst
sådana som har att göra med politik, makt och ekonomiska intressen.
Alla krafter i alla samhällen är inte särskilt angelägna om att prioritera
miljö. Så var det 1967 och så är det 2014.

Kunskapsgapet måste tätas
I den utsträckning som framgångsrik hantering av miljöproblem är en
fråga om kunskap – för det är den också – kan man undra om vi verk
ligen har den kunskapsstruktur som är mest lämpad för denna hante
ring. Den miljöpolitiska spelplan som vi tecknar i denna skrift visar i
själva verket att svaret på den frågan är nej. Vi behöver mer integrativ
kunskap som kan knyta samman det stora vetandet om miljöns egen
skaper och funktionssätt med kunskap om samhällen, kulturer, företag
och olika drivkrafter för mänskligt beteende så att politik och åtgärder
kan ges ett kraftfullare stöd och bättre idéer. Detta i sin tur förutsät
ter inte bara att vi vidmakthåller och utvecklar de redan existerande
kunskapsbaserna utan också att de eftersatta kunskapsområdena inom
främst humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning kan stärkas.
Detta har inte prövats i så stor skala tidigare, men på senare år har en
hel del hänt. Sociologisk forskning har kunnat visa hur mycket ålder
och generation betyder för människors benägenhet att återvinna,
filosofisk forskning har formulerat nya utgångspunkter för hur vi skall
se på rättvisa mellan generationerna, historisk forskning har visat hur
centrala begrepp som marknad och tillväxt fått stort inflytande över
politiken under andra halvan av 1900-talet. Forskning om lingvistik
och retorik har avslöjat propaganda hos klimatförnekande företag och
lobbyorganisationer. Bakgrundsrapporter till nya forskningsinitiativ
i de nordiska länderna (Norsk Forskningsråd, Formas/Mistra) pekar
på framtida tillämpningar av humanistisk miljöforskning inom
exempelvis konsumentinformation, rättighetsfrågor, djurstudier,
artikulation och bedömning av sociala och kulturella värden hos land
skap och arter, energisparande och mycket annat.
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I förhållande till den nya miljöpolitikens spelplan finns med andra ord
ett stort kunskapsgap som måste tätas. Enkelt uttryck handlar det om
kunskap som rör människor, samhällen, kulturer – allt det som avgör
hur och varför de snart tio miljarderna människor på jorden påverkar
miljön så mycket att man numera börjat tala om den innevarande
geologiska perioden som Antropocen. Kunskap av detta slag har varit
eftersatt, men är nödvändig för miljöpolitiska framsteg.
Samtidigt finns tecken på att en vändning kan vara på gång. På
många håll där ny expertis formas spirar en diskussion om de exis
terande kunskapsbasernas otillräcklighet. Universitet, forsknings
finansiärer och breda grupper inom miljörörelser, internationella
organisationer, näringsliv och myndigheter uttrycker behov av en bre
dare sammansatt kunskap för att underlätta miljövänligt beteende
och beslutsfattande. Också inom forskarsamhället självt förekommer
en aktiv rörelse som bland annat syns i form av fler och fler samarbeten
mellan olika kategorier av forskare med fler samförfattade artiklar där
naturforskare, samhällsforskare och humanister arbetar tillsammans.
Några samhällsvetenskapliga kunskapsområden, exempelvis eko
nomi, beteendeforskning/psykologi och statsvetenskap/governance
har visserligen utvecklat miljöpolitiskt relevant kunskap sedan gan
ska lång tid. Det finns dock behov av att analysera miljöfrågor i ett
djupare kulturellt och historiskt sammanhang, där religioner, värde
ringsmönster och tänkesätt och deras effekter bland annat på kon
sumtionsvanor, analyseras.
Det är heller inte givet att all kunskap som olika discipliner fram
ställer bidrar till miljöproblemens förståelse eller lösning, i alla fall inte
omedelbart. I kunskapens stora ekosystem förekommer mångfald och
vi vet att kunskap har olika konjunkturer. Den engelske ingenjören
G. S. Callendars klassiska artikel från 1938, The artificial production of
carbon dioxide and its influence on temperature, om en pågående global
uppvärmning orsakad av koldioxid ignorerades av dåtidens forskar
samhälle. Rachel Carsons kritik 1962 av kemiska bekämpningsmedel
möttes i början av hån från ledande kemister. Flera framstående eko
nomer föreslog länge att det var bättre att skjuta upp det mesta av
klimatåtgärderna tills vi blir rikare och därför hade mer resurser att
ta itu med dem – alltså: först tillväxt, sedan bättre miljö. På senare
tid, inte minst efter Sternrapporten 2006, anser dock alltfler ekono
mer att det är viktigt att omgående vidta långtgående åtgärder för att
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hantera klimatfrågan. Många inom kulturvetenskaperna har rentav
levt i övertygelsen om att miljörelevant forskning är något de inte ens
behöver ägna sig åt eller begära resurser för.
Nya forskningsområden, vissa teoretiska utgångspunkter, värde
ringar och andra föreställningar kan visa sig bli återvändsgränder
– men de kan också visa sig vara lyckokast. Vi kan inte veta säkert
i förväg. Enda sättet att öka chansen att få veta är att upprätthålla
mångfald och väga samman olika kunskapselement till något som kan
kallas ett ansvarsfullt omdöme.
Detta blir särskilt viktigt när den miljöpolitiska spelplanen änd
ras. När nästan alla samhällsfrågor är miljöpolitiskt relevanta, och vi
vet att strängt taget varje mänsklig handling ger en miljöpåverkan,
måste också kunskapen om alla dessa samhällsfrågor också kopplas
till miljön. Det riktar också en kraftig uppfordran till de många kun
skapsområden inom främst humaniora och samhällsvetenskap, men
också stora delar av teknik och medicin, som hittills motiverat sin
existens och sina kunskapsprojekt med andra argument, att formulera
sitt uppdrag också i relation till de stora samhällsutmaningarna, där
miljön ingår som en viktig del.

Diskussion över disciplingränserna
Politiken är beroende av kunskapen och i det långa loppet slår alltid
förändringar i kunskapsläget igenom i miljöpolitiken, låt vara ibland
långsamt och ofta nyckfullt. Efter en period av stor tilltro till lagstift
ning och regleringar under miljöpolitikens första årtionden kom en
period av växande förhoppningar till ekonomiska styrmedel i miljö
politiken. Det fanns inomvetenskapliga argument – fast av helt olika
slag – för båda angreppssätten. Det fanns också olika ideologiska ut
gångspunkter för dem. Men inget av dem har varit tillräckligt. En ny
spelplan för miljöpolitiken kan heller inte ensidigt göra sig beroende
av någon bestämd uppsättning instrument. I debatten om orsakerna
till misslyckandet vid COP 15 i Köpenhamn 2009 har en av de ton
givande forskarna på området, det brittiska Tyndalcentrets förre chef
Mike Hulme, talat om problemet med vad han kallar ”climate reductio
nism” som är ”driven by the hegemony exercised by the predictive natural
sciences over contingent, imaginative and humanistic accounts of social
life and visions of the future” (Hulme 2011).
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Poängen här är inte att en viss forskning är betydelsefull utan ensidig
heten som gjort att viktig kunskap inte kunnat komma fram tillräck
ligt. Mot denna bakgrund är det viktigt att fundera noga över vad
som är relevant kunskap för en miljöpolitisk spelplan under 2010- och
2020-talen. Ny och mer kunskap kan inte garantera framgång, men
ett rikare kunskapsunderlag är ett sätt att minska risken för framtida
policymisslyckanden. Samhällsdebatten och den faktiska utveck
lingen, liksom även flera samhällsvetenskapliga och humanistiska
discipliner, är också raskt på väg i nya riktningar. Detta kommer att
påverka miljöpolitiken och den miljöpolitiska spelplanen.
Förhållandet mellan vetenskap och politik handlar alltså inte, i alla
fall inte enbart, om att politiken i för liten grad lyssnar på vetenska
pen. En lika angelägen fråga är om den vetenskap man lyssnar till är
en vetenskap som har förutsättningar att förbättra politiken – och att
nå uppsatta miljöpolitiska mål. Vi behöver troligen ompröva synen
på ”kunskap” som en enkel fråga om volym – ju mer kunskap, desto
bättre politik. Vilken kunskap vi prioriterar och hur den tillämpas är
frågor som är viktiga – och som i sin tur kräver kunskap. Kunskap är
bara i en viss mening absolut, i en annan mening är den en samhälls
fråga och i sig djupt förbunden med politik.
Det kommer nu också ny forskning som i större detalj och med ett
större tidsavstånd än vad som tidigare varit möjligt pekar på hur olika
kunskapsfält fungerar när de erbjuder policystöd. Den pågående om
vandlingen av exempelvis nationalekonomisk teori, inte minst dess
breddning mot psykologi och andra samhällsvetenskaper, liksom ut
tolkningar av de empiriska effekterna av denna teori kan leda till nya
slutsatser som skiljer sig kraftigt från dem som formulerades för bara
något eller några årtionden sedan. Det råder knappast någon tvekan
om att ekonomi kommer att vara en mycket användbar kunskapsbas
för miljöpolitikens spelplan även framgent, men kanske till stor del av
ganska annorlunda skäl än tidigare – av det enkla skälet att väsentliga
tänkesätt och antaganden inom fältet förändrats. Liknande ting kan
sägas om andra discipliner.
Det är oundvikligt att kunskap äger en tidsbundenhet och en relativi
tet och att den också samspelar på många sätt med rådande ideologiska
förhållanden och politiska villkor. Detta gäller kanske samhällsveten
skaplig, humanistisk och rättsvetenskaplig kunskap mer än naturveten
skaplig, men all kunskap påverkas av dessa förhållanden mer eller mindre.
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En slutsats vi kan dra är att det behövs en bred vetenskaplig och kri
tisk diskussion om dessa frågor. Forskare och specialister behöver vara
beredda att diskutera mer med varandra tvärsöver disciplingränser för
att tillsammans utmejsla vilken kunskap som kan vara användbar och
vilken kunskap som är mest relevant.
Forskare har särskilt goda förutsättningar att göra det, men de har
också egna särintressen att försvara varför de inte bör föra denna
diskussion ensamma. Den måste ske i dialog med olika samhälls
intressen, inte minst miljöorganisationerna. Många bör engageras.
En viktig lärdom är att det lätt skapas en övertro på enskilda begrepp,
synsätt och metoder; dessa blir paradigmatiska och styr ibland mer än
de kan hantera.
Ett grundvillkor för en framtida miljöpolitisk spelplan tycks där
för vara att kontinuerligt se över och vidareutveckla dess kunskaps
baser. Byggandet av dessa sker i den dagspolitiska tidsskalan genom
rekryteringen av sakkunniga och rådgivare i regeringskansliet och
personal till expertmyndigheterna. Men i det långa perspektivet sker
det genom en bredare kunskapsomvandling i samhället och inte
minst vid universiteten. Där är forskningen av central betydelse och
dess förmedling genom undervisning till morgondagens miljö- och
klimatexperter.

Miljöpolitik som forskningsfråga
Vetenskapliga resultat har spelat en stor roll för miljöpolitikens ut
veckling och nya naturvetenskapliga rön har bidragit till att lyfta
många miljöfrågor till internationell nivå. Två tydliga exempel är
ozonfrågan och klimatfrågan. Andra forskningsområden under ut
veckling handlar till exempel om effekter på människors hälsa och
överlevnad av vår alltmer komplexa exponering för miljöföroreningar
och andra kemikalier i luft, mat och dricksvatten – samt hur denna
exponering leder till ökad sjuklighet med delvis förändrat sjukdoms
mönster och ökad dödlighet. Mycket talar för att det finns kritiska
exponeringsfönster då organismen är känslig för även mycket små
mängder av vissa kemikalier.
Samtidigt visar båda dessa frågor att vetenskaplig kunskap inte är
tillräcklig för skapa en effektiv politik som leder till minskad miljö
påverkan. I ozonfrågan handlade de miljöpolitiska framgångarna lika
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mycket om att det fanns nätverk, institutioner och konstellationer av
intressen och aktörer som gjorde det möjligt att driva frågan politiskt.
I klimatfrågan vet vi idag att vetenskapliga rön inte självklart leder till
åtgärder, inte ens när världens länder sent omsider har lyckats ena sig
om att klimatförändringarna utgör ett reellt hot och att det finns ett
akut behov av åtgärder. Långtifrån alla vanliga konsumenter, inte ens
de välinformerade och engagerade, väljer självklart de alternativ som
leder till mindre klimatpåverkan.
Miljöengagemanget är trots allt bara en del i en komplexitet där
andra prioriteringar ofta väger tyngre när tid och pengar inte räcker
till allt. Fortfarande finns dessutom, inte endast i USA och Australien,
en uttalad skepsis mot det så kallade etablissemangets bild av hotet
mot klimatet. Faktum är att det inom många miljöpolitiskt relevanta
områden i realiteten finns stor skepsis mot vetenskapliga bedömningar.
Ibland är denna misstro del av ett organiserat och välfinansierat mot
stånd, något det finns dokumenterade exempel på inom såväl klimat
politiken som kemikalieområdet.
Sedan finns även ett antal miljöpolitiska områden där experterna
verkligen är oeniga eller där det saknas tillräcklig kunskap för att
vetenskapligt kunna visa att vi står inför ett problem som motiverar
långtgående politiska ingrepp i förhållande till andra värden i samhäl
let. Även när enigheten finns på en övergripande nivå kan den brista
när det gäller specifika åtgärder. Här hamnar många frågor rörande
biologisk mångfald.
Relationen mellan vetenskap och politik är med andra ord betyd
ligt mer komplex än den enkla generaliseringen som går ut på att
forskarna är sanningssägarna som politikerna bara har att lyssna på.
Det är självfallet värdefullt med djupare kunskap, bättre belagda
forskningsrön och påkostad kommunikation, men det är långtifrån
säkert att det per automatik leder till en effektivare miljöpolitik.
Frågan handlar därför också om att förstå miljöpolitikens sociala
sammanhang, där forskningen bara är en del. Inom den samhälls
vetenskapliga miljöforskningen har det under senare år vuxit fram en
bild av samspelet mellan forskning och politik som handlar om vikten
av att kunskapsprocessen är en gemensam angelägenhet och aktivitet.
Det är en förutsättning inte endast för effektivt forskningsinforma
tion, utan även för att kunskapsprocessen ska uppfattas som relevant
och legitim.
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Kunskapsunderlag och delaktighet
På internationell nivå finns idag processer som syftar till att åstad
komma denna gemensamma kunskapsproduktion. Ett exempel är
FN:s klimatpanel IPCC där representanter för ländernas regeringar är
med och diskuterar vilka frågor som ska lyftas fram i rapporterna och
hur sammanfattningarna av den vetenskapliga litteraturen ska pre
senteras i de slutliga synteserna. Forskarna står för det vetenskapliga
innehållet, men i och med att processen är politiskt förankrad ökar
förutsättningarna för att resultaten också förs vidare in i olika besluts
processer, även om det ingalunda finns några garantier för att så sker.
Dessutom har IPCC bidragit till utveckla vetenskapen som sådan;
genom att formerna för arbetet inom organisationen kan tvinga fors
karna att gå utanför sin egen disciplinära bekvämlighetszon, och för
att resultaten granskas långt utöver den praxis som finns för inom
vetenskapligt publicering. Ett exempel är hur forskning om effekterna
av klimatförändringar har gått från att handla enbart om analyser av hur
klimatet påverkar natur och samhälle till att även analysera samhäl
lets sårbarhet ur ett socialt perspektiv. IPCC i sig är självklart inte den
enda förklaringen till denna utveckling, men mötet mellan olika sätt
att studera klimatförändringarnas påverkan hade en kärna i arbetet där.
Sedan organisationen bildades 1988 har denna plattform för sam
spel mellan vetenskap och politik både hyllats och kritiserats. Ruti
nerna har slipats och idag har IPCC blivit ett forum som går långt
utöver de organisationer som publicerade sina första rapporter 1990
inför arbetet med att ta fram FN:s klimatkonvention. Vi skulle därför
kunna kalla IPCC en plattform för globalt lärande om jordens klimat,
klimatförändringarnas effekter och vad vi bör göra för att hantera
situationen. Konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar
(CLRTAP) lyfts ofta fram som ett lyckosamt samarbete mellan
vetenskap och politik. Konventionen skapades under FN:s ekono
miska kommission för Europa (UN ECE) och antogs av 34 stater år
1979. Under konventionen har sedan 1979 åtta så kallade protokoll
undertecknats som sätter gränser för emissioner av svavel, kväve
oxider, flyktiga organiska kolväten samt vissa tungmetaller och
Persistenta Organiska Miljögifter (POP). Ett av protokollen gäller
även överenskommelser om samarbete och gemensam rapportering
av miljöövervakning och emissionsinventeringar samt modellering av
gränsöverskridande transport av luftföroreningar.
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Det senaste tillägget till konventionen är att det så kallade Göteborgs
protokollet från 1998 reviderades år 2011. Revisionen innebar att ett
antal länder i Östeuropa och Ryssland kommer att underteckna och
ratificera avtalet. Sett över hela tidsperioden har samarbetet och över
enskomna protokoll inom CLRTAP lett till stora minskningar av ut
släpp och långdistanstransport av luftföroreningar. Bland annat har
denna konvention resulterat i att försurningsproblemet på grund av
svavelhaltigt nedfall i Sverige är mer eller mindre eliminerat, även
om vi får dras med långsiktiga effekter i vissa områden under lång tid
framöver.
Inom CLRTAP har strukturer och arbetsrutiner byggts upp för att
länka samman forskning, miljöövervakning, effektbedömningar och
utsläppsinventeringar med den politiska processen där förhandlingar
om åtaganden och utsläppsminskningar sker. Endast en liten del
av verksamheten finansieras direkt av konventionen och medlems
staterna förväntas bidra med verksamhet och initiativ. EU är en mycket
aktiv part inom konventionen och arbetet kan sägas vara helt koordi
nerat med det EU-interna arbetet med luftkvalitetsdirektiv och andra
områden. Viktiga framgångsfaktorer för CLRTAP har förutom den
starka kopplingen mellan de vetenskapliga och politiska delarna bland
annat varit stora forskningsåtaganden för att stödja konventionen från
de Nordiska länderna, Tyskland, Nederländerna med flera; utveckling
av gemensamma verktyg för ”integrerad bedömning” av åtgärdskost
nader och förväntad nytta av åtgärder, så kallad Integrated Assessment
Models (IAM), samt vetenskapligt samarbete mellan länder inklusive
tidigare Sovjet/EECCA-länder (Eastern Europe Caucasus and Central
Asia) för att skapa en gemensam vetenskaplig grund för förståelse
av problem och åtgärder.
Gapet mellan vad som diskuteras och de beslut som enskilda männi
skor fattar på lokal nivå är dock enormt. Vi saknar fora och former
för lärande som kopplar samman det lokala med det globala eftersom
lärande inte har någon central roll i den traditionella modellen för
hur internationella överenskommelser ska omvandlas till nationella
politiska beslut och åtgärder som implementeras på lokal nivå.
Det finns en uppenbar risk med detta som kommer till uttryck
i svårigheterna att få politiskt stöd för effektivare åtgärder, särskilt
när de ställs mot andra prioriteringar och samhälleliga värderingar.
Den politiska känsligheten för höjda bensinpriser kan tjäna som
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illustration inom klimatområdet. Vi ser liknande utmaningar inom
arbetet för att skydda biologisk mångfald och i fiskepolitiken. En del
av utmaningen handlar om olika prioriteringar, men det blir ännu
svårare att komma till gemensamma beslut när många människor
dessutom inte litar på kunskapsunderlaget och därmed inte känner
sig delaktiga.
Även på lokal nivå finns exempel för gemensam förvaltning av
resurser som bygger på liknande idéer som kunskapsprocesserna inom
IPCC, även om den traditionella modellen av styrning uppifrån fort
farande är vanligast. Utmaningen i det lokala sammanhanget kan
istället vara att ta hänsyn till det större perspektivet, eftersom en för
valtning som kan te sig lokalt hållbar kan ha konsekvenser i förhål
lande till övergripande värderingar. Vargfrågan är ett av de tydligaste
exemplen på detta i vårt land.
I en tid med snabba klimatförändringar tillkommer ytterligare en
dimension. Den lokala förvaltningen måste mäkta med att ta hän
syn till att miljöförändringar på grund av faktorer som ligger utanför
den lokala kontrollen och där det dessutom finns osäkerheter om hur
utmaningarna på lokal nivå ser ut ett i framtiden.
Sannolikt räcker det inte med att ställa nya krav när forskare skriver
sina ansökningar om att få medel till sin forskning eller presenterar
sina resultat. Forskarna kommer också att behöva lära sig nya arbets
metoder. Även för beslutsfattarna handlar det om att investera tid
och engagemang. Och för båda parter krävs att vi överger bilden av
vetenskap och politik som två skilda världar där den sanningssägande
forskaren i populärvetenskapliga ordalag informerar världen om hur
det är och där beslutsfattare tryggt kan luta sig mot objektiv expertis
och räkna med att vetenskaplig kunskap omsatt till politiska beslut
faktiskt leder tillförändring. För miljöpolitikens framtida spelplan är
det därför centralt att miljöforskarna och miljöpolitikerna gemen
samt tar sig an utmaningarna.
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KAPITEL 6

Samhällsekonomiska kalkyler
på miljöområdet
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KAPITEL 6

Samhällsekonomiska kalkyler har tillämpats förhållandevis länge i
Sverige. Ett skäl till att Sverige och övriga skandinaviska länder tidigare än de flesta andra europeiska länder systematiskt använt sådana
kalkyler vid offentliga investeringar kan vara våra förhållandevis stora
offentliga sektorer. Tänkbart är även att det funnits ideologiska skäl
till en starkare vilja att poängtera skillnaderna mellan privat- och
företagsekonomiska kalkyler, å ena sidan, och samhällsekonomiska
kalkyler å den andra.
1970-talet beskrivs ofta som något av en guldålder för samhällsekonomiska kalkyler, medan intresset till stor del svalnade på 80-talet
då sådana kalkyler kom att förknippas med social ingenjörskonst.
Begreppet fick en självklart negativ värdeladdning eftersom det signalerade en naiv övertro på byråkraters förmåga att styra samhället och
våra liv. Från 90-talet och framåt synes dock både intresset för och
användandet av samhällsekonomiska kalkyler åter att ha ökat, både
i Sverige och internationellt. Det finns sannolikt flera skäl till detta.
Ett är den datortekniska utvecklingen som möjliggjort väsentligt mer
sofistikerade kalkyler än tidigare.
Ett annat skäl är det allmänt ökande intresset för miljöfrågorna som
centralt samhällsproblem som lett till ett växande akademiskt intresse
för bland annat kostnads-nytto-analys, vilket i sin tur inneburit att
metoder utvecklats för att inkorporera miljöeffekter i samhällsekonomiska kalkyler. Ett tredje skäl kan vara en allmän tendens i samhället
att alltmer köps och säljs, även sådant som produceras i offentlig regi.
Detta i sin tur skulle då kunna innebära att det över tid ansetts alltmer
naturligt att mäta det mesta, även miljön, i monetära termer.
Det primära skälet till att samhällsekonomiska kalkyler görs är
för att förse beslutsfattare med beslutsunderlag. Visserligen kan man
hävda att det ofta inte råder brist på information och att det finns gott
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om olika samhällsaktörer som helt frivilligt förser beslutsfattarna
med information av olika slag. Samtidigt är det uppenbart att mycket
av denna information tas fram med ett specifikt bakomliggande syfte,
och detta syfte är oftast något helt annat än att uppnå det bästa för
samhället som helhet. Det är också uppenbart att vissa aktörer och
grupper i samhället har betydligt större möjligheter att ta fram och
leverera information som tjänar deras syften än vad andra grupper
har. Det är till exempel ingen slump att vi sällan hör talas om framgångsrika lobbykampanjer från arbetslösa eller boende i storstädernas
ytterområden. Av detta skäl är det centralt att allmänintresset värnas
även när det gäller att ta fram ett bra beslutsunderlag, liksom när det
gäller att väga olika konsekvenser mot varandra.
Ett relaterat skäl har att göra med våra mentala begränsningar. Det
är helt enkelt svårt för oss alla, inklusive våra politiker, att hantera
alltför komplex information på ett systematiskt sätt, varför ett bra
beslutsunderlag med nödvändighet måste ge en förenklad bild av
verkligheten och av möjliga konsekvenser. Vi har dessutom särskilt
svårt att hantera viss form av information. När det gäller siffror har vi
till exempel sällan en god intuitiv uppfattning om storleksordningar
för mycket stora och mycket små tal.

Hur hantera osäkra effekter?
På liknande sätt har nog många av oss svårt att intuitivt uppfatta en
risk av storleken 1 på 10 000 som påtagligt annorlunda än en risk av
storleken 1 på 100 000, trots att den förra risken är hela tio gånger så
stor som den senare. Det finns för övrigt mycket forskning som visar att
vi är dåliga mer allmänt på att hantera risker och sannolikheter på ett
systematiskt sätt, alltså oberoende av att det ofta handlar om små tal.
En kritik som ibland framförs är att samhällsekonomiska kalkyler
är odemokratiska till sin natur eftersom de ger en skenbart objektiv
bild av vad som är bra att göra – då i princip allting kan uttryckas
i monetära termer och bli en del av kalkylen – vilket innebär att politikerna reduceras till ett transportkompani som bara behöver avgöra
om ett projekt eller en åtgärd är samhälleligt lönsam eller inte – för
vilket räcker att studera om det är plus eller minus på sista raden.
En sådan syn kanske dock vittnar om en väl låg tanke om våra beslutsfattares förmåga till självständigt agerande.
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Det finns även många exempel på åtgärder som genomförts trots
att de samhällsekonomiska bedömningarna visat att projektet
inte är samhälleligt lönsamt, och tvärtom, det vill säga åtgärder
som varit samhälleligt lönsamma enligt kalkylerna ändå inte genomförs.
Inte desto mindre är det viktigt att fundera igenom processen när
det gäller att kombinera enkelt kvantifierbara storheter med sådant
som är svårare att kvantifiera. På miljöområdet är detta särskilt viktigt då vi ofta rör oss med fysiska effekter som i sig själva är svåra att
kvantifiera och som har stora osäkerheter. Att då bara sätta ett enskilt
värde på vad som bedöms vara den mest sannolika effekten i fråga och
sedan inkorporera denna i kalkylen kan ibland vara direkt vilse
ledande. Särskilt gäller detta då det finns kraftigt icke-linjära effekter,
såsom potentiella tröskeleffekter och relativt osannolika men fullt
möjliga utfall med katastrofala konsekvenser.
Hur bör då osäkra effekter hanteras? Det finns å ena sidan utvecklade metoder som inkorporerar risk och osäkerhet i kalkylerna på ett
systematiskt sätt. Samtidigt finns ett problem med att kalkylerna då
kan bli ganska svårgenomträngliga vilket minskar transparensen i
beslutsunderlaget. Ett annat, och ofta bättre sätt är därför att explicit
bedöma konsekvenserna även av mer osannolika utfall, det vill säga
genomföra känslighetsanalyser av olika slag. Det är då särskilt viktigt,
utöver att känslighetsanalysen verkligen fångar upp alla relevanta
aspekter, att denna information uttrycks på ett adekvat sätt och
att det betonas att detta är en central del av beslutsunderlaget. Med
andra ord, det är viktigt att man verkligen betonar att det finns stora
osäkerheter som gör att beslutsfattaren måste beakta flera delar av
beslutsunderlaget, och att det alltså inte alls är tillräckligt att fokusera
på kvantifierade effekter uttryckta i kronor av vad som bedöms vara
de mest sannolika konsekvenserna.
På samma sätt är det viktigt att betona att beslutsfattaren verkligen
måste väga in information om sådant som kan beskrivas med ord men
där man inte ansett det meningsfullt att kvantifiera effekterna i fråga.
Samtidigt är det, som nämnts ovan, alltid fallet att ett beslutsunderlag
måste utgöra en förenklad bild av verkligheten och man måste beakta
hur mycket information som kan hanteras. Poängen är dock inte att
beslutsfattare måste få ta del av all bakomliggande komplexitet, utan
att det mest adekvata beslutsunderlaget ofta innefattar både faktorer
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som kan kvantifieras i kronor, ibland kvantifieras i fysiska termer,
och ibland inte kvantifieras alls.
Andra kritiker av samhällsekonomiska kalkyler menar att sådana
kalkyler bara beaktar effektivitet och ignorerar fördelningseffekter.
Det är korrekt att samhällsekonomiska kalkyler sällan explicit tar
hänsyn till fördelningseffekter, även om det finns metoder med fördelningsvikter som tar sådana hänsyn. Återigen är det ofta rimligt
att explicit och separat bedöma fördelningseffekter baserat på olika
grupper, framförallt relaterat till inkomst, av olika miljöpolitiska åtgärder. Detta är naturligtvis speciellt viktigt om det finns starka skäl
att misstänka att åtgärden har stora fördelningsmässiga konsekvenser.
Man bör dock beakta att även om ett samhälle har stora fördelningsmässiga ambitioner och även om en viss åtgärd har ogynnsamma
fördelningsmässiga konsekvenser, innebär det inte med nödvändighet
att det är oklokt att genomföra den. Till exempel är subventioner av
miljöskadlig verksamhet nog sällan ett effektivt sätt att bedriva fördelningspolitik på. Omvänt är det ofta klokt att komplettera kalkyler
som behandlar effekter över lång tid med alternativa värden på diskonteringsräntan, som ju kan ses som ett mått på vilken vikt vi lägger
vid konsekvenser i framtiden jämfört med idag.

Kostnadseffektivitet på miljöområdet
Att en åtgärd på miljöområdet är kostnadseffektiv menas att den
genomförts till lägsta samhällsekonomiska kostnad, alternativt lägsta
resursåtgång. Det är svårt att generellt argumentera emot principen
om kostnadseffektivitet som strävansmål, till exempel att försöka
uppnå en given utsläppsminskning till lägsta möjliga samhälls
ekonomiska kostnad. Oavsett vad samhället vill uppnå är det dumt
att betala mer än nödvändigt för det, medel som exempelvis skulle
kunna ha använts inom vård eller skola.
I princip är också metoden, åtminstone i teorin, mindre informationskrävande än vad samhällsekonomiska kalkyler är. För att jämföra
olika sätt att åstadkomma en given miljöförbättring behöver värdet av
miljöförbättringen inte kvantifieras, vilket måste till för en samhällsekonomisk kalkyl av miljöåtgärden.
Däremot är principen om kostnadseffektivitet av flera skäl ofta
svår att tillämpa i praktiken. För det första finns oftast olika indi111

rekta effekter, till exempel i form av andra miljöeffekter än de man
primärt är ute efter, som inte prissätts korrekt på marknaden. Skall
man få med sådana effekter i den kvantitativa bedömningen av
kostnadseffektivitet måste man likafullt explicit värdera till exempel
miljöeffekter monetärt, det vill säga på samma sätt som i samhällsekonomiska kalkyler. För det andra finns ofta stora mätproblem förknippade med olika sätt att nå det föreskrivna målet. För det tredje
är den teoretiska utgångspunkten oftast att det inte finns en mängd
andra marknadsmisslyckanden som måste beaktas samtidigt, såsom
att andra länder har helt andra regleringar på området. I praktiken
finns nästan alltid olika former av marknadsmisslyckanden. Sådana
avvikelser från den mest grundläggande teorin måste naturligtvis
behandlas seriöst vid en bedömning av styrmedel, och även om det
knappast går att kvantifiera alla effekter är det ändå viktigt att i alla
fall kvalitativt resonera kring storleksordningar.
Ibland hävdas att det är viktigt att kvantifiera så mycket som möjligt eftersom det ändå bara är sådant som gått att kvantifiera som
kommer att beaktas i beslutsunderlaget. Det går dock att vända på
resonemanget och säga att eftersom det finns många konsekvenser,
inte minst på miljöområdet, som är mycket svåra att kvantifiera, är det
centralt att beslutsunderlaget inte fokuserar enbart på en kvantitativ
beräkning som försöker täcka in allt.

Styrmedel och kostnadseffektivitet
En särskild typ av åtgärder som inte rör investeringar, utan där det
handlar om att genom politiska beslut styra utvecklingen, kallas för
styrmedel. Exempel på sådana är direkta förbud, miljöskatter, över
låtelsebara utsläppsrättigheter, kvoter, pantsystem och miljömärkning. Generellt räcker det inte att komma fram till vad som behöver
göras på miljöområdet, beslut måste ske om hur det skall ske. Det
senare är viktigt inte minst eftersom konsekvenserna för samhället
ofta blir helt olika beroende på hur implementeringen sker.
Låt oss börja med att säga något om miljöskatter, som ofta är ekonomernas standardrecept för att hantera miljöproblem. Grundidén
här handlar om att få rätt pris för en vara eller tjänst, det vill säga
att priset även inkluderar de kostnader som drabbar andra som till
exempel miljökostnader. Genom att exempelvis sätta priset per kilo112

gram koldioxid lika högt oavsett hur, var och varför ett visst utsläpp
sker överlåts till marknaden att hantera hur och var utsläppsminskningarna skall ske.
Om det exempelvis införs en skatt på 1 krona per kilo koldioxid
innebär det att alla åtgärder för att minska utsläppen som kostar
mindre är 1 krona per kilo kommer att vara lönsamma för företagen,
medan de som kostar mer än en krona blir olönsamma. Företagen som
försöker tjäna så mycket pengar som möjligt kommer då att genomföra alla utsläppsminskningar som kostar mindre än en krona per kilo,
medan de inte kommer att genomföra dyrare åtgärder. Detta är skälet
till varför miljöskatter ofta anses vara ett kostnadseffektivt styrmedel.
Liknande resonemang kan också föras när det gäller handel med överlåtelsebara utsläppsrättigheter.
Man kan dock fråga sig varför inte myndigheterna direkt tog reda
på vilka åtgärder som är kostnadseffektiva att genomföra för att sedan
ålägga företagen att genomföra dessa? Svaret är att det finns ett par
allvarliga problem med en sådan strategi: för det första är det svårt
för myndigheterna att ha detaljerad kunskap om företagens tekniska
processer. För det andra finns starka incitament hos företagen att ge
direkt vilseledande information till myndigheterna. Kan myndig
heterna övertygas om att det är mycket kostsamt att minska utsläppen
vid just deras företag skulle de kanske slippa.
Detta är inte endast en teoretisk möjlighet baserat på ett abstrakt
resonemang. Det finns tvärtom flera exempel där företag innan man
infört miljöskatter eller avgifter hävdat att vissa utsläppsminskningar
skulle bli mycket kostsamma att genomföra. När väl avgifterna implementeras har det dock visat sig att de faktiska kostnaderna bara var en
bråkdel av vad som tidigare hävdats.
Inte desto mindre är det viktigt att återigen påpeka att verkligheten alltid är mer komplicerad än teorin, och ibland är avvikelserna tillräckligt stora för att policyrekommendationer baserat på enkla teorier
skall bli helt vilseledande. Till exempel är mätbarhetsproblemen ofta
mycket stora. När det gäller hantering av kemikalier är det därför ofta
kostnadseffektivt att helt enkelt förbjuda användningen av ämnen där
det finns starka indikatorer på att dessa innebär stora hälsorisker – detta
trots att förbud ofta beskrivs som ett icke-kostnadseffektivt styrmedel.
När det gäller handel med överlåtelsebara utsläppsrättigheter måste
även de stora personella merkostnaderna för företagen beaktas.
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Problemen med att allokera utsläppsrättigheterna initialt är också
viktiga, inte minst inom EU:s handelssystem med koldioxidutsläpp.
Den slutsats vi kan dra är därför att argumenten för att använda ett
styrmedel framför ett annan ser ut på olika sätt beroende på vilket
miljöproblem det handlar om. Påståenden bör undvikas om att marknadsbaserade styrmedel – som miljöskatter och överlåtelsebara utsläppsrätter – generellt är kostnadseffektiva. Det är viktigt att förstå
varför sådana styrmedel kan vara kostnadseffektiva, men det är minst
lika viktigt att analysera samhällsmekanismerna för varje enskilt
miljöproblem innan beslut tas om ett visst styrmedel. Detta gäller inte
minst svårkvantifierbara mekanismer.
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Beslutsunderlag och styrning
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En tydlig europeisk och global trend under de senaste decennierna har
varit en ökad liberalisering och marknadsanpassning. Detta har varit
både en ideologisk förändring i många länder och en faktiskt genomförd politik med exempelvis liberalisering av finansmarknader och
privatiseringar av många tidigare statskontrollerade företag. I linje
med denna ideologiska förändring ligger också tankar om att statens
roll ska minska och att fler beslut ska fattas av individer och företag.
Denna ideologiska förändring har naturligtvis också påverkat miljöpolitiken och dess spelplan på olika sätt.

Miljöbedömningar
Som en reaktion på 1960- och 70-talens miljöproblem växte det i
många länder fram krav på att miljökonsekvensbeskrivningar, MKB,
skulle genomföras före större exploateringsprojekt. Genom att i förväg undersöka miljökonsekvenserna ökar möjligheten att ta hänsyn
till dem i beslutsprocessen, och i de flesta länder finns krav på att en
MKB ska genomföras innan igångsättningen av större projekt.
Tidigt hördes emellertid kritik om att miljöbedömningarna ofta
kom alltför sent in i processen. Miljöbedömningen av en ny väg jämfördes kanske med en alternativ dragning av vägen – när beslutet att
bygga vägen i praktiken redan var fattat. En slutsats av kritiken handlade om behovet av att komma in tidigare i beslutsprocessen, redan
på planeringsnivån, där besluten fattas om vägen överhuvudtaget ska
byggas.
Behovet av strategiska miljöbedömningar, SMB, för policys, planer
och program har länge efterlyst och sedan år 2004 finns bestämmelser
i miljöbalken baserade på ett EU-direktiv om att miljöbedömningar
för vissa planer och program ska göras (Naturvårdsverket, 2009). Det
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gäller till exempel kommunala avfallsplaner, energiplaner och översiktsplaner.
I Sverige ligger kraven på miljöbedömningar inte på politisk nivå.
Det har däremot diskuterats om propositioner och statliga utredningar
i framtiden borde innehålla miljöbedömningar. I kommittéförordningen (SFS 1998: 1474) specificeras ett antal konsekvensutredningar
som ska genomföras. Bland dessa märks samhällsekonomiska konsekvenser samt konsekvenser för det kommunala självstyret, det brottsförebyggande arbetet, den offentliga servicen och sysselsättningen,
företags arbetsförutsättningar och konkurrensförmåga, jämställdhet
och möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.
Miljön finns dock inte med i listan. I de specifika kommittédirektiven kan den naturligtvis tas upp och en utredning kan välja att göra
en miljöbedömning även om det inte krävs i direktiven. Det är dock
tydligt att många statliga utredningar, även sådana med uppenbara
miljökonsekvenser, saknar miljöbedömningar – och om de ändå finns
är de vanligtvis alltför allmänt hållna.

Samhällsekonomiska
bedömningar och långsiktig hållbarhet
Kraven på samhällsekonomiska bedömningar som en del av beslutsunderlagen tycks ha ökat under senare år. Ett tydligt exempel är
direktiven till Miljömålsberedningen (Dir 2010:74). Enligt direktiven
ska förslagen som beredningen redovisar – förutom kraven enligt
Kommittéförordningen – även innehålla samhällsekonomiska konsekvensanalyser samt analyser av förslagens kostnadseffektivitet.
Ett annat exempel är årets (2014) regleringsbrev till Naturvårds
verket. I det framgår att för alla förslag till åtgärder som Naturvårdsverket lägger ska samhällsekonomiska konsekvenser analyseras.
Så tydliga skrivningar har inte funnits tidigare. Intressant nog tycks
kravet på samhällsekonomiska analyser vara extra tydligt på miljöområdet.
I exempelvis Konjunkturinstitutets regleringsbrev nämns samhällsekonomiska konsekvensanalyser endast i samband med miljöfrågor.
Och i många andra icke miljömyndigheters regleringsbrev nämns inte
samhällsekonomiska konsekvensanalyser alls. Detta gäller till exempel: Boverket, Försäkringskassan, Jordbruksverket, Kontorsnämnden,
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Läkemedelsverket, Länsstyrelserna, Riksantikvarieämbetet och Rikspolisstyrelsen samt övriga myndigheter inom polisorganisationen. För
Energimyndigheten nämns det i samband med att vissa anslagsmedel
för samhällsekonomiska studier får användas.
Inom hälsoområdet finns en delvis parallell situation där det i regleringsbrevet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket inte nämns
några samhällsekonomiska analyser, men att det krävs hälsoekonomiska bedömningar av läkemedel och att försöksverksamheten för
hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter ska
utvidgas. Något generellt krav motsvarande Naturvårdsverkets finns
dock inte.
Kopplat till beslutsunderlag utgör Trafikverket ett intressant exempel. Det ska verka för de transportpolitiska målen som i sin tur ska
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar
transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det
finns alltså två ben, dels samhällsekonomisk effektivitet, dels långsiktig hållbarhet och det kan vara intressant att studera hur de hanteras.
I en analys av den nationella infrastrukturplanen för 2010–2021
konstateras att de två benen tycks ha olika betydelse (Finnveden och
Åkerman, 2014). På flera ställen i planen noteras att den samhällsekonomiska effektiviteten har varit vägledande i arbetet. Motsvarande
skrivningar för den långsiktiga hållbarheten saknas i stor utsträckning. Det synes alltså som att den samhällsekonomiska kalkylen får
bestämma utformning i betydligt större utsträckning än den långsiktiga hållbarheten.
Ett skäl till att den samhällsekonomiska effektiviteten får dominera planeringen över den långsiktiga hållbarheten kan vara att det
för samhällsekonomiska kalkyler finns manualer och riktlinjer. För
att analysera den långsiktiga hållbarheten saknas enligt underlags
dokumenten motsvarande metoder. Här finns alltså ett forsknings
behov att utveckla sådana metoder som kan användas operationellt
på samma sätt som samhällsekonomiska kalkyler.
Eftersom kortsiktig samhällsekonomisk effektivitet och långsiktig
hållbarhet kan leda till olika prioriteringar är denna balans mellan de
två benen intressant och potentiellt viktig för hur miljö- och hållbarhetsfrågor integreras i planeringsarbetet.
Som nämndes ovan ska det enligt direktiven för miljömålsberedningen göras analyser av kostnadseffektivitet. Kostnadseffektivitet
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innebär att uppsatta mål ska nås till lägsta samhällsekonomiska kostnad. Det betyder bland annat att om det finns en annan åtgärd att
nå samma mål med lägre kostnad, är ursprungsförslaget inte kostnadseffektivt. En viktig aspekt är då att kunna definiera målet och
om det finns flera mål kunna fördela kostnaderna mellan dem. Inom
miljöområdet kan detta ibland vara komplicerat eftersom ett specifikt styrmedel ibland kan bidra till flera saker, exempelvis minskade
klimatpåverkande utsläpp, förbättrad luftkvalitet, bidrag till teknikutveckling och stöd till svensk industri.

Analys av kostnadseffektivitet
Samhällsekonomiska analyser och beräkningar av kostnadseffektivitet är huvudsakligen kvantitativa metoder som bygger på att
effekterna både i miljön och i samhället är såpass välkända att de kan
kvantifieras. Inom miljöområdet kan det dock vara problematiskt att
kvantifiera effekter. För miljögifter har det ibland tagit flera decennier
från det att man börjat misstänka effekter till att de kunnat påvisas
kvantitativt.
För exempelvis farliga ämnen har fokus legat på akuta effekter
vid relativt höga doser, först senare har riskerna för allvarliga lågdos
effekter (EEA, 2013) blivit uppenbara. Försiktighetsprincipen har utvecklats just för att markera att brist på kunskap inte ska förhindra
handling. Kraven på samhällsekonomiska analyser kan i sådana fall
gå på tvärs mot försiktighetsprincipen eftersom effekter som inte kan
kvantifieras inte tas med i analyserna. Ett exempel är intrång i naturoch kulturmiljö som i de samhällsekonomiska kalkyler som genomförs av Trafikverket får värdet noll eftersom de inte kvantifieras även
när de är signifikanta och berör riksintressen.
Ytterligare ett exempel på att icke-kvantifierade effekter ej tas med
är den kostnads- och nyttoanalys som gjorts på EU:s förslag för nytt
direktiv om luftkvalitet och där endast vissa hälsoeffekter listas, och
där heller inte effekter på biologisk mångfald och ekosystemtjänster
tas med på grund av brist på data (European Commission, 2013).
I samhällsekonomiska analyser och beräkningar av kostnadseffektivitet är det inte bara miljö- och hälsoeffekter som behöver beräknas, det gäller även samhällsförändringar. Ofta används olika typer
av samhällsekonomiska modeller för att beräkna effekter av olika
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åtgärder. Ett exempel är den allmänna jämviktsmodellen EMEC som
används av Konjunkturinstitutet. Den är dock i första hand anpassad
för små och marginella förändringar. För att nå klimatmålen krävs
dock stora, icke-marginella förändringar vilket gör att modellerna
egentligen är mindre lämpade att analysera samhällsekonomiska
effekter av långsiktiga mål inom klimatområdet. Om de trots det
brukas finns risk för signifikant överskattning av kostnaderna. Det
är också svårt att i ekonomiska modeller modellera icke-ekonomiska
åtgärder, som effekter av ändrade regler eller samhällsplanering.
Miljöeffekter kan uppträda vid olika tidpunkter och en intressant
fråga är hur effekter vid olika tidpunkter ska jämföras med varandra.
Är effekter som drabbar kommande generationer mindre viktiga än
de som drabbar oss, eller lika viktiga eller mer viktiga? Det är bland
annat en etisk frågeställning. Inom miljöekonomin finns det en
debatt om hur hänsyn ska tas till detta.
De samhällsekonomiska analyser som genomförs i Sverige idag
använder ofta en diskonteringsränta på 3,5%. Det innebär att värdet
av framtida effekter minskar snabbt och stora framtida effekter kan
få ett lågt värde nu. Ett drastiskt exempel kan illustrera saken. Om
sju miljarder människor skulle dö om ett tusen år och deras liv värderas enligt gällande rekommendationer för trafikinvesteringar, cirka
24 miljoner kronor, motsvarar det cirka två timmars tidsvinst med
bil för en person idag (108 kronor per timme). Det innebär att om man
ska följa de samhällsekonomiska kalkylvärdena bör man välja en lösning som innebär tre timmars tidsvinst för en person men leder till
sju miljarder människors död om tusen år. Detta är naturligtvis ett
drastiskt exempel utan verklig relevans eftersom vi aldrig står inför
ett sådant val – det illustrerar dock hur användningen av samhälls
ekonomiska kalkyler kan stå i konflikt med långsiktig hållbarhet.
Samhällsekonomiska analyser fokuserar ofta på de förväntade
effekterna och ligger också i linje med ett beslutsteoretiskt paradigm
där det alternativ som leder till det bästa förväntade utfallet bör väljas. Det beräknas genom att hänsyn tas till både chansen att en viss
händelse ska inträffa och konsekvensen av denna händelse. Enligt
andra beslutsteoretiska paradigm är dock det viktigaste att undvika de
största negativa konsekvenserna. I sådana fall kan det vara mer intressant att analysera möjliga negativa konsekvenser som kanske inte är
sannolika, men ändå möjliga.
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För beslut av mindre betydelse kan ett beslutsteoretiskt paradigm som
söker det bästa förväntade utfallet vara det rimliga, men i situationer
där det finns möjliga katastrofala effekter är det inte en rimlig princip.
Det kan till exempel gälla situationer, som klimatförändringar, där de
möjliga effekterna är såpass stora att det vore oansvarigt att chansa.
Analyser av kostnadseffektivitet leder ofta till att förslag på nya
åtgärder, styrmedel eller målsättningar bedöms som icke kostnads
effektiva. Detta eftersom det nästan alltid går att hitta någon annan
teoretiskt möjlig åtgärd som är billigare. Det beror också på en tendens att överskatta kostnaderna på grund av de grundläggande metodval vilka nämndes ovan, samt att det även kan vara svårt att fördela
kostnader på flera olika mål.
Att nya förslag ofta bedöms som icke-kostnadseffektiva illustreras
av rapporter och remissvar som publiceras av Konjunkturinstitutet,
där slutsatsen som nästan alltid dras är att nya förslag inte är kostnadseffektiva. Om då inte heller den teoretiskt möjliga och kostnadseffektiva åtgärden genomförs kan resultatet bli att inga åtgärder alls
genomförs.
Kraven på samhällsekonomiska konsekvensanalyser och analyser
av kostnadseffektivitet inom miljöområdet har inneburit att den
miljöpolitiska spelplanen förändrats mer än andra politiska fält. För
den miljöpolitiska spelplanen får denna förändring sannolikt en rad
följder som:
• Effekter vilka är svåra att kvantifiera riskerar att negligeras.
• Försiktighetsprincipen får mindre betydelse.
• Betydelsen av långsiktiga effekter nedtonas.
• Det blir svårare att genomföra nya förslag på åtgärder och styrmedel.
Sammanlagt leder detta till att möjligheterna att bedriva en offen
siv miljöpolitik begränsas. Det hade kunnat balanseras av krav på
miljöbedömningar av åtgärder inom alla politikområden. Det har
dock inte införts vilket också begränsar miljöpolitikens spelplan.

Val av styrmedel
Växande liberalisering och marknadsanpassning skulle kunna
ligga i linje med en ökad användning av ekonomiska styrmedel, som
exempelvis skatter, subventioner, handels- och certifikatsystem.
Användningen av miljöskatter i Sverige har emellertid snarast
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minskat under det senaste decenniet. Gödselskatten togs bort 2010
och även den skatt på förbränning av avfall som infördes 2006 togs
bort fyra år senare. Användningen av andra ekonomiska styrmedel
har däremot ökat. Systemet för handel med utsläppsrättigheter för
klimatgaser och elcertifikaten spelar exempelvis en viktig roll i
klimat- och energipolitiken.
Ur ett marknadsideologiskt perspektiv finns både fördelar och
nackdelar med användningen av skatter som styrmedel. Om skatten
täcker ett marknadsmisslyckande är den i linje med en marknads
ideologi – och kan naturligtvis även vara förenlig med andra ideologier
som betonar effektiva styrmedel inom miljöområdet, förutsatt att
skatten är effektiv. Samtidigt kan det utifrån ett marknadsideologiskt
perspektiv finnas önskemål om att reducera skattetrycket och minska
statens inflytande. Ur det perspektivet kan ett handelssystem eller
certifikatsystem vara mer attraktivt. Systemet med elcertifikaten har
höjt konsumentpriserna och generat substantiella vinster till producenterna (Bergek och Johansson, 2010) utan att påverka skattetrycket.
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KAPITEL 8

Klimatförhandlingar, politik
och mänskligt beteende
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Klimatet är en kollektiv nyttighet. Det betyder att vi alla får nytta av
ett för oss välfungerande klimat och även om vi skulle vilja kan vi inte
hindra andra från att också få nytta av det. Även om detta är positivt
utgör det också klimatproblematikens kärna, eftersom skadan på det
globala klimatet är ungefär lika stor oavsett var utsläppet sker.
Utsläppsminskningar gynnar alla – nu och i framtiden – vilket sam
tidigt innebär möjligheter för vissa länder att åka snålskjuts på andras
bekostnad. För om varje land bara tar hänsyn till kostnaderna och
nyttorna för sitt eget land kommer utsläppen att bli alldeles för höga
på global nivå, vilket också är fallet.
Medan det finns en bred enighet om att utsläppen globalt måste
minska kraftigt, i storleksordningen 50% eller mer till 2050, fortsätter
utsläppen likafullt att öka. Inte sällan påpekas i det offentliga samtalet
hur irrationella vi är och vilken brist på kunskap som alltjämt verkar
finnas hos politiker. Och visst är människan till del irrationell och
visst saknar många politiker adekvat kunskap. Samtidigt är nog dess
värre problemen större än så.
Historien är full av exempel på beslut som ur ett individuellt per
spektiv eller grupperspektiv förefaller vara rationella men som likafullt
leder till katastrofala resultat. Betänk hur stor andel av människors
resurser under större del av vår historia som ägnats åt våld i olika former
för att människor ofta är kortsiktiga, impulsiva och har dålig självkon
troll. Samtidigt är det nog sannolikt att den grupp av människor som
inte varit beredd att använda våd i en våldsam omgivning helt enkelt
upphört att existera. När det gäller klimatet är det alltså på motsva
rande sätt så att vad som är rationellt för ett enskilt land riskerar att leda
till globalt ödestigna konsekvenser. Vi gör därför klokt i att inte primärt
fokusera på bristande kunskap och rationalitet när det gäller mänsklig
hetens tillkortakommanden när det gäller globala miljöproblem.
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Problemet är analogt med andra miljöproblem med en viktig skillnad:
på lokal, regional och nationell nivå har vi förhållandevis väl funge
rande institutioner som kan hantera miljöproblemen på ett effektivt
sätt. På global nivå saknas sådana institutioner både för att besluta om
lämpliga åtgärder och, i kanske ännu högre grad, för att implementera
dessa. Hur skall vi hantera detta problem? Det finns bred enighet om
att vi på något sätt behöver få till stånd ett effektivt internationellt
samarbete och kraftfulla åtaganden från internationella förhandlingar,
men hur skall vi kunna få till stånd detta?

Det handlar om koordinationsproblem
De flesta ekonomiska modeller utgår ifrån att individer såväl som
nationer snålskjutsåker när det är i deras snäva materiella egenintresse
att göra det. På samma sätt bygger de flesta modeller om förhandlingar
mellan länder på klimatområdet – och gränsöverskridande miljöföro
reningar generellt – på att varje land enbart bryr sig om effekterna i
det egna landet. För att få till stånd en överenskommelse krävs att alla
tjänar på överenskommelsen, jämfört med att stå utanför och snål
skjutsåka på de andra. Slutsatserna har ofta varit tämligen pessimis
tiska även om olika sanktionsmöjligheter, i form av exempelvis infö
rande av tullar för de länder som inte är med om överenskommelsen,
inneburit ökade möjligheter.
Ändå vet vi att människor ibland väljer att samarbeta för gruppens
bästa även när de i snäv mening förlorar på det själva. Inom beteende
ekonomin, liksom i socialpsykologin och delar av statsvetenskapen,
finns en stor och snabbt växande experimentell litteratur som försö
ker förstå under vilka villkor människor tenderar att samarbeta eller
inte. Den direkt miljörelaterade litteraturen är betydligt mindre, men
också den tillväxer snabbt.
Många experiment har visat att de flesta människor faktiskt är
villiga att välja det kooperativa alternativet som är bäst för gruppen
som helhet, men bara om de flesta andra också gör det. Sådana männi
skor brukar betecknas som villkorliga samarbetare. En intressant
aspekt av att många är villkorliga samarbetare är att man kan hamna
i bra eller dålig jämvikt. Om alla tror att alla andra kommer att sam
arbeta är man själv benägen att göra så, men har man skäl att tror att
de andra försöker åka snålskjuts väljer man att själv göra detsamma.
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Fördelen med laboratorieexperiment inom samhällsvetenskapen är
desamma som i naturvetenskapen, det vill säga de gör det möjlighet
att hålla de variabler man är intresserad av konstanta. Å andra sidan
finns inom samhällsvetenskapliga laboratorieexperiment ett problem
med att subjekten, det vill säga individerna som deltar i experimentet,
kan tänkas bete sig annorlunda när de vet att de är med i ett expe
riment. Att fenomenet med villkorligt samarbete också funnits i så
kallade fältexperiment, det vill säga vid en experimentlik situation i
verkligheten som innebär att individerna i experimentet inte vet om
att de deltar i ett experiment, är därför betydelsefullt för giltigheten.
Det finns också mycket empiriskt stöd för betydelsen av ömsesidig
het eller reciprocitet, i meningen att människor tenderar att belöna
snälla och straffa ovänliga handlingar mot dem personligen. Notera
att denna betydelse av ömsesidighet inte förutsätter att människor
nödvändigtvis återgäldar med avsikten att själva vinna på det i läng
den. Tvärtom finns många studier som visar, från både experiment
och verkliga livet, att människor ofta återgäldar handlingar även i de
fall man bara träffas en gång, det vill säga när det inte finns något
strategiskt motiv av att återgälda. Vi verkar dessutom inte bara bry
oss om konsekvenserna av en handling, utan även motivet bakom.
En handling blir viktigare för oss om den baserats på en god och tydlig
intention.
De flesta samarbetsstudier har emellertid baserats på enskilda
individer. Kan vi då från sådana studier säga någonting om hur länder
och regeringar tenderar att agera? Det är naturligtvis inte möjligt att
direkt generalisera resultat från individer till förhandlingar mellan
flera länder, men vissa kvalitativa resultat är förmodligen ändå ganska
generella.
Dels finns resultat, från en växande experimentell litteratur, om
beslutsfattande i grupper. En del av dessa resultat indikerar att männi
skor tenderar att bli mer samarbetsvilliga i en gruppsituation, medan
andra visar det omvända, jämfört med hur de agerar som enskilda be
slutsfattare. Dels finns många studier om den kanske viktigaste for
men av kollektivt beslutsfattande i en modern demokrati, nämligen
röstningsbeteende. Här kan vi först konstatera att en modell baserad
på individer som bara maximerar sitt eget materiella utfall vare sig
kan förklara varför vi röstar – då det förväntade materiella värdet av
att rösta är så litet jämfört med kostnaden i form av tid och ansträng
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ningen med att rösta – eller hur vi röstar. Det mesta tyder istället på
att de flesta av oss anser att det är viktigt att kunna uttrycka våra, och
dessutom att vi till ganska stor del röstar med tanke på vad vi tycker
är bäst för samhället som helhet.
Sammanfattningsvis kan vi säga att människans oförmåga att lösa
globala miljöproblem som klimatfrågan inte endast beror på irratio
nalitet och okunskap. Det handlar istället till stor del om ett koordi
nationsproblem, där vad som är bäst för varje enskilt land isolerat och
på kort sikt leder till ett mycket dåligt resultat globalt sett, nu och i
framtiden. Samtidigt har vi visat att vare sig individer eller länder är
förutbestämda att i alla situationer bete sig snävt själviskt, utan att vi
tvärtom under vissa villkor tenderar att handla för kollektivets bästa.

Internationellt samarbete är ett krav
Tyvärr har beteendeekonomisk forskning inte bara goda nyheter om
människans beteende. Till exempel finns det mycket stöd för att vi
har en egennyttig benägenhet. Det innebär att även när vi verkligen
försöker att objektivt bedöma vad som är rättvist eller rimligt ofta
landar i en slutsats som samtidigt är bra för oss själva. Statsvetaren Jon
Elster (1999) uttrycker till exempel följande slutsats när det gäller hur
vi tenderar att rösta: ”De flesta människor tycker inte om att tänka
på sig själva som personer som motiveras enbart av egenintresse. De
kommer därför att spontant dras mot en verklighetsuppfattning som
innebär att deras personliga intressen och allmänintresset samman
faller”. Därmed tenderar vi ofta att rösta för vad som är bäst för oss
själva, samtidigt som vi uppfattar att vi röstar för samhällets bästa.
Lange med flera (2010) studerar snedvridningen av rättviseargument
i den internationella klimatpolitiken baserat på en undersökning med
cirka 200 klimatpolitiska förhandlare från tre kontinenter. De finner
att dessa förhandlare i allmänhet föredrar rättvisekriterier som inne
bär lägre kostnader för sin egen region och därmed högre kostnader
för de i andra regioner. Att egennytta spelar en viktig roll förstärks av
det faktum att respondenterna uppfattar sina egna preferenser som
mindre egennyttiga än andras.
På samma sätt finns mycket som tyder på att vi tenderar att lura
sig oss själva att tro att vi är mer ansvarstagande samt motiverade
av ädlare motiv än vad vi i verkligheten är. Vi verkar också försöka
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undvika situationer där vi vet att vi kommer att känna trycket att
agera i enlighet med moraliska normer – om dessa normer står i kon
flikt med vårt eget materiella egenintresse. Knutsson med flera (2013)
visade till exempel i en ny svensk studie att när livsmedelsbutiker gick
över till nya återvinningsmaskiner där det var möjligt att inte bara
få ut ett kvitto på pantbeloppet utan där det också gick att skänka
beloppet till välgörande ändamål, sjönk den totala omfattningen på
återvinning i dessa butiker. En rimlig förklaring är helt enkelt att per
sonerna uppfattade en spänning mellan å ena sidan vad de uppfattade
var moraliskt önskvärt och vad som var bäst för dem själva; denna
spänning slapp de om de istället valde att panta burkarna och flas
korna i en butik där detta val inte fanns.
En konsekvens för klimatfrågan kan vara att människor, däribland
politiska beslutsfattare, i de rikare delarna av världen försöker undvika
moraliska diskussioner om klimatförändringar, kanske eftersom de
har en vag aning om vad slutsatserna skulle kunna bli. Exempelvis
är det svårt att argumentera för en teori som säger att fattiga länder
som släppt ut lite växthusgaser i det förflutna bör fortsätta att göra så
även i framtiden. Ändå är det vad många förslag om minskning av de
globala utsläppen innebär.
Vi ogillar när det finns en konflikt mellan vad som är rekommen
derbart och vad som är bäst för oss själva. För att minska denna kog
nitiva dissonans tenderar vi att modifiera vår verklighetsuppfattning
istället för vårt beteende. De kan innebära att människor som orsakar
en stor klimatbelastning, såsom den genomsnittlige amerikanen eller
västeuropén, tenderar att tro att problemen kopplade till klimat
förändringarna helt enkelt är överdrivna.
Det mesta tyder dessutom på att vi inte är tillräckligt samarbets
benägna för att vi långsiktigt skall klara av att samarbeta i sociala
dilemman utan bestraffnings- eller sanktionsmöjligheter. Visserligen
finns gott om exempel på situationer där man med en lokal förvaltning
lyckas hantera sådana situationer, till exempel har fiskare på svenska
Västkusten under perioder gemensamt lyckats undvika överfiskning.
Elinor Ostroms (1990) banbrytande arbete innehåller många exempel
på såväl lyckade som misslyckade försök med lokal förvaltning, och
hon betonar att ett av de avgörande kriterierna för att en lokal förvalt
ning skall lyckas är just att det finns effektiva sanktionsmöjligheter.
Politiker påverkas av enskilda individer via det demokratiska syste
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met, och såväl individer som beslutsfattare påverkas av opinionsbild
ning. Den har en särskild potential när det gäller explicita moraliska
argument, eftersom sådana uppmanar såväl individer och beslutsfat
tare till reflektion. Ett exempel på en sådan fråga är om inte risken
för katastrofala effekter för stora delar av mänskligheten, i synnerhet
många fattiga, innebär ett moraliskt imperativ för rika länder att vidta
kraftfulla åtgärder idag?
För att lösa koordinationsproblemen förknippade med klimatfrågan
krävs internationellt samarbete. Baserat på samhällsvetenskaplig
forskning har vi pekat på ett antal punkter som ökar sannolikheten
för att komma överens om en kooperativ lösning:
• Kooperativt beteende från en enskild aktör ökar sannolikheten för
att även andra skall agera kooperativt.
• Verksamma sanktionsmöjligheter är på sikt centrala för att uppnå
effektiva klimatöverenskommelser.

133

134

KAPITEL 9

Sverige som föregångsland
i klimatpolitiken
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KAPITEL 9

Allt som oftast hörs i den svenska klimatpolitiska debatten att våra
utsläpp är försumbara och att det därför inte spelar någon roll vad
Sverige gör. Det finns dock starka skäl för ett land som vårt att sälla sig
till de nationer som visar ledarskap i det globala miljöarbetet. Dessa
skäl handlar i hög grad om moral. Men också om ekonomiska över
väganden. Kan vi dra ekonomisk nytta av att gå före eller kostar det
något. Om inte, vad får det i så fall kosta?
Dessutom finns starka förhandlingsstrategiska skäl för Sverige och
i ännu högre grad för EU i sin helhet att ta på sig ledartröjan. Om
inte Sverige och EU gör detta, hur ska då länder som Kina och Indien
förmås göra det? Slutligen glömmer vi lätt bort de internationella
åtaganden som Sverige tagit på sig under bland annat Klimatkonven
tionen och vad det skulle innebära för det internationella samarbetet
om länder som Sverige inte skulle uppfylla dessa åtaganden.
Om vi bortser från miljöeffekterna, kan det ändå löna sig för ett
enskilt land som Sverige att gå före och alltså införa en striktare
klimatpolitik än omvärlden? Forskningen är inte entydigt enkel att
tolka i detta avseende, och det finns såväl teoretiska som empiriska
studier som indikerar att det faktiskt skulle kunna vara lönsamt.
Argumenten bygger då på att Sverige skulle få konkurrensfördelar
i relation till omvärlden och att detta bland annat skulle generera
positiva sysselsättningseffekter. Den samlade bilden är dock att detta
i normalfallet är osannolikt, det vill säga att det sannolikt kommer
att kosta snarare än att löna sig att gå före. Ett argument för detta
är att vissa sektorer sannolikt skulle gynnas, men att andra sektorer
i motsvarande grad skulle missgynnas, och att de grundläggande
mekanismerna bakom arbetslöshet inte heller påverkas, samtidigt
som det oftast inte är gratis att gå över till mer avancerad och resurs
snål teknik.
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Detta betyder dock inte att det med nödvändighet behöver kosta sär
skilt mycket. Sverige har redan idag en internationellt sett unik hög
skatt på koldioxid för hushåll, och detta är en skatt som många nog
inte ens känner till. Det finns inte mycket som tyder på att de samhälls
ekonomiska kostnaderna för Sverige av denna skatt är speciellt hög.

Har Sverige en moralisk skyldighet att gå före?
Moral handlar bland annat om hur man bör agera. Vi kommer här
genomgående att tala om Sverige som en aktör, vilket givetvis är en
förenkling. I själva verket beror politiska beslut i Sverige på agerandet
hos många enskilda individer i olika roller, som politiker, tjänstemän
och enskilda individer med rösträtt. En slutsats om att Sverige bör gå
före innebär då rimligen att politiker bör argumentera och driva opi
nion för att det skall ske och att enskilda individer bör rösta på sådana
politiker och partier, se Brülde (2013) för en diskussion om individens
ansvar i klimatfrågan.
Vi kommer att börja resonera utifrån ett konsekvensetiskt per
spektiv och återkommer sedan till andra grundläggande principer
och utgångspunkter. Avslutningsvis kommer vi även att kort beröra
tre principer för klimaträttvisa som diskuterats mycket. För att kunna
svara på frågan om Sverige har en moralisk skyldighet att gå före
behöver vi först fundera på konsekvenserna, eller snarare de troliga
konsekvenserna då osäkerheterna självklart är stora, av att Sverige går
före jämfört med att vi inte gör det.
Koldioxidkoncentrationen i atmosfären har nu nått en mycket
hög nivå. Utsläppen av klimatgaser är högre än någonsin tidigare och
fortsätter stiga globalt. Till detta kommer att klimatet i sig inte är
så stabilt som många föreställer sig. Tvärtom har klimatet varierat
mycket dramatiskt bara under de senaste 100 000 åren, och det mycket
gynnsamma klimat som vi nu har, och som vi haft de senaste 7–8 000
åren, utgör undantaget snarare än regeln. Tar vi ett ännu längre tids
perspektiv har enligt ledande paleontologer större delen av allt liv på
jorden redan dött ut ett antal gånger de senaste 500 miljoner åren till
följd av snabba och omfattande klimatförändringar.
Vi har också, inte minst baserat på omfattande beteendeekonomisk
och psykologisk forskning om reciprocitet och villkorat samarbete,
kommit till slutsatsen att det är sannolikt att möjligheten att nå
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omfattande internationella och helst globala överenskommelser ökar
om enskilda länder, som Sverige, väljer att genomföra omfattande
åtgärder som går längre än andra länders.
Slutsatsen är långtifrån trivial. Ekonomen Michael Hoel (2012) har i
en rapport som skrevs på uppdrag av Expertgruppen för Miljöstudier
argumenterat för att psykologiska och beteendeekonomiska meka
nismer av att gå före på klimatområdet visserligen kan finnas men
att effekten av dem är osäker. Han pekar dessutom på att det finns
effekter åt motsatt håll till följd av att det i en ekonomisk modell med
egennyttiga agenter kan vara optimalt för andra länder att göra mindre
på klimatområdet om det finns enskilda länder som frivilligt gör mer.
Vi menar att det tvärtom finns förhållandevis övertygande evidens
för de mekanismer vi beskriver samtidigt som det resonemang om
effekter åt motsatt håll Hoel för är kvantitativt små för ett litet land
som Sverige.
Även om vi accepterar premisserna ovan, det vill säga att sannolik
heten för att nå internationella överenskommelser ökar om Sverige
går före, kan man ändå inte härleda vad Sverige – eller någon annan
– bör göra baserat enbart på beskrivningar av tillståndet i Sverige och
världen samt effekterna av möjliga handlingar. Vi behöver också en
etisk utgångspunkt, en vägledande princip som avgör om en handling
är god eller rätt att genomföra. Att komma överens om en sådan väg
ledande princip är inte enkelt. Såväl moralfilosofer som människor
i allmänhet har i själva verket ofta mycket olika grundläggande etiska
uppfattningar. Samtidigt kan divergerande etiska utgångspunkter
ändå utmynna i snarlika slutsatser när det gäller vad som bör göras
i en enskild fråga.

Frågan om att gå före utifrån några etiska perspektiv
Låt oss utgå från en problembeskrivning där vi står inför potentiellt
mycket stora negativa konsekvenser om utvecklingen fortgår unge
fär som idag och där Sverige med icke-försumbar sannolikhet skulle
kunna påverka denna utveckling genom att gå före på ett sätt som inte
innebär orimliga uppoffringar för oss. Då, menar vi, kan man baserat
på fundamentalt olika etiska utgångspunkter komma fram till att
Sverige bör aktivt agera genom att gå före.
Låt oss börja med en utilitaristisk utgångspunkt, det vill säga där
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målet är att maximera summan av alla individers lycka eller välbefin
nande. I dess enklaste deterministiska form kan den inte säga mycket
om en situation som präglas av så stora osäkerheter som klimatfrågan,
men när den modifieras med osäkerhet kan den möjligen säga mer. Den
mest uppenbara formen är att maximera den förväntade summan av
alla människors välbefinnande. Givet att vi accepterar beskrivningen
ovan av konsekvenserna om inget görs, respektive om Sverige väljer
att gå före, tillsammans med Sternrapportens (Stern 2007) slutsats att
den totala samhällskostnaden för att minska utsläppen globalt för att
uppnå tvågradersmålet endast är en bråkdel av den bedömda skade
kostnaden av att inte minska utsläppen, synes det uppenbart att de
positiva förväntade nyttoeffekterna globalt helt dominerar de upp
offringar som Sverige skulle behöva göra.
En komplikation i sammanhanget är att standardmodellen förut
sätter att vi vet riskerna, på samma sätt som vi vet att sannolikheten
att med en tärning slå en sexa två gånger i rad är 1/36. I klimatsam
manhang är vi dock inte bara osäkra på vilka konsekvenserna blir, vi
är också osäkra på sannolikheterna för olika utfall. Till exempel är
vi inte bara osäkra på om fortsatta utsläpp på dagens utsläppsnivåer
kommer att leda till direkt katastrofala utfall, vi är också osäkra på
sannolikheten för att så sker. Ibland uttrycks detta som att vi har
genuin osäkerhet.
Ett sätt att hantera detta är att utgå från så kallas subjektiv för
väntad-nyttoteori och i princip utgå från våra bästa bedömningar av
osäkerhetsfördelningen. På senare tid har dock flera forskare kriti
serat denna ansats och menar att en rimlig beslutsregel mer explicit
behöver reflektera just att vi inte känner den korrekta sannolikhets
fördelningen. Flera olika sådana beslutsregler har också föreslagits,
men om något ökar de vikten av potentiellt katastrofala utfall, varför
slutsatsen om att Sverige bör gå före snarare förstärks.
Utilitarismen är en etisk teori som karaktäriseras av konsekven
skalkylering, det vill säga att det är förväntade konsekvenser av en
handling som avgör om den bör genomföras eller inte. National
ekonomen Amartya Sen och filosofen Martha Nussbaum (Nussbaum
och Sen 1993) har argumenterat för vad som kan ses som en breddning
av utilitarismen, men som alltjämt är konsekvensetisk. De menar att
subjektivt upplevd välfärd är en för snäv utgångspunkt och att man
snarare bör fokusera på människors mer objektiva möjligheter att
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kunna leva goda liva, och vilka förutsättningar de har för detta. Slut
satsen avseende om Sverige bör gå före i klimatsammanhang lär dock
bli densamma. Om något innebär den breddning som Sen och Nuss
baum föreslår att skälen för att gå före stärks. När det gäller subjektivt
upplevd välfärd finns nämligen en stark anpassningsmekanism som
innebär att fattiga människor som tappat sin aspiration när det gäller
att förändra sina villkor ändå subjektivt kan uppleva en hög välfärd –
eller i varje fall utrycka detta när de tillfrågas – medan det inte finns
motsvarande anpassningsmekanismer när det gäller mer objektiva
mått som läskunnighet och tillgång till god sjukvård.
På senare tid har det även växt fram filosofiska riktningar på miljö
etikens område med ett explicit icke-antropocentriskt perspektiv, där
ekosystem och artrikedom värderas i sig självt, alltså som någonting
mer än blott medel för människans utnyttjande. Djupekologin eller
ekosofin är benämningen på en ekologiskt inspirerad filosofi som för
knippas med den norske filosofen Arne Naess (Naess 1973) och som
tillmäter naturen och allt levande egenvärde. Även om man inte ur
ekosofin på ett enkelt sätt kan härleda om en handling är rätt, är det
svårt att tro att man baserat på djupekologiska resonemang skulle
komma till slutsatsen att Sverige inte bör gå före i klimatsamman
hang. Detsamma torde gälla många inriktningar på miljöetikens
område.
Pliktetik utgör en annan delmängd av etiska teorier, där den för
modligen mest kända pliktetiska utgångspunkten är den kantianska.
Enligt denna bör man handla utifrån det kategoriska imperativet, det
vill säga att man bör handla enligt den princip som man önskade vore
upphöjd till allmän lag. När det gäller koordinationsproblem, som ju
klimatfrågan till stor del handlar om, är det uppenbart att ingen vill
att andra skall åka snålskjuts – av vilket följer att man inte heller själv
bör göra det. Men att Sverige inte bör snålskjutsåka på andra är ju inte
riktigt samma sak som att Sverige bör gå före. Om ingen åker snål
skjuts, om alla handlar efter det kategoriska imperativet, skulle ingen
behöva gå före. Se Greaker med flera (2013) för en analys av indikatorer
baserade på kantiansk etik.
Frågan är om man ändå kan hamna i slutsatsen att Sverige bör
gå före baserat på en kantiansk utgångspunkt? Svaret är kanske inte
uppenbart, men det är absolut inte omöjligt att hamna i ett ja som svar.
Låt oss, realistiskt, utgå ifrån att ett antal länder av olika anledningar
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väljer att initialt inte agera enligt det kategoriska imperativet när det
gäller klimatfrågan. Givet detta önskar rimligtvis Sverige att de flesta
rika länder som är i en liknande situation som vi är också väljer att gå
före i processen. Därmed följer att även Sverige bör göra det, om vi
utgår ifrån ett resonemang med ett kategoriskt imperativ baserat på
en delmängd av alla länder bestående av länder som i olika avseenden
är relativt lika oss.
Kontraktsbaserade teorier utgör ytterligare en delmängd där grund
tanken är att etiska förpliktelser har sitt ursprung i ömsesidiga avtal
eller kontrakt mellan människor. Idén är att var och en av oss har egna
intressen som vi har rätt att driva, och i många fall kan vi alla dra nytta
av att koordinera våra handlingar med andra. I klimatsammanhang
kan en strikt tillämpning av ett sådant resonemang leda till slutsatsen
att vi inte har några förpliktelser mot kommande generationer, efter
som de inte kan göra något för oss.

Rättviseteori och rättighetsteori
Det finns dock även kontraktsbaserade teorier som grundar sig i
tänkta kontrakt. Bland annat filosofen John Rawls har argumenterat
för att samhällets institutioner måste baseras på universella principer
som inte påverkas av exempelvis den makt eller inkomst olika indivi
der har. I sin klassiska En teori om rättvisa (Rawls 1971) argumenterade
han för att ett kontraktbaserat resonemang måste ta sin utgångspunkt
från en hypotetisk situation där ingen vet vilka resurser eller vilken
makt andra människor har, man bör således resonera sig fram till rim
liga principer bakom en ”slöja av okunnighet”. Rawls argumenterade
vidare för att i ett sådant tankeexperiment – där det är lika sannolikt
att hamna i vilken position som helst i samhället – skulle alla enas om
principen att utfallet för den som hade mest otur skulle få det så bra
som möjligt, i termer av vad han kallade grundläggande varor av vilka
inkomst är en.
Baserat på en sådan så kallad maximin-strategi är det inte alls
uppenbart att vi bör hjälpa framtida generationer, som många ju tror
kommer att vara mycket rikare än vad vi är. Däremot följer att vi bör
handla så att det hjälper de mest utsatta, nu och i framtiden. Eftersom
mycket tyder på att de mest utsatta i allmänhet kommer att vara de
som även drabbas mest av klimatförändringarna, även om framtida
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generationer i genomsnitt blir mycket rikare än vad vi är, bör vi följ
aktligen även baserade på den rawlsianska utgångspunkten gå före.
Rättighetsetik är ytterligare ett samlingsbegrepp för en uppsätt
ning etiska teorier. Enligt rättighetsbaserad etik är det fel att kränka
andras rättigheter oberoende av konsekvenserna. Många utilitarister
och andra konsekvensetiker argumenterar visserligen också för att
det finns goda skäl att ha tydligt definierade rättigheter i ett samhälle
som man inte får kränka, men det yttersta skälet för sådana rättig
heter motiveras då av att det innebär goda konsekvenser för samhället.
Filosofen Robert Nozick är en av de mest kända rättighetsetikerna
som bland annat menar att äganderätten är en rätt som samhället inte
har rätt att kränka (Nozick 1974), varför till exempel beskattning ses
som en form av stöld och många andra statliga ingrepp anses omora
liska. Föga överraskande har Nozick av bland annat detta skäl fungerat
som en betydelsefull inspirationskälla för många libertarianer, sam
tidigt som han varit en arketypisk motståndare till sin Harvardkollega
Rawls.
Man kan med en liknande logik argumentera för att varje land
har rätt att inte få sitt klimat försämrat av andras agerande. Med ett
sådant resonemang skulle inget land ha rätt att släppa ut någonting
alls, såvida inte andra länder frivilligt gick med på det. Detta skulle
leda till att länder som släpper ut mycket, det vill säga rika länder,
tvingades betala fattiga länder för att de släpper ut mer än vad de
fattiga länderna gör. I brist på sådana avtal skulle viljan att gå före
på klimatområdet kunna ses som ett alternativt sätt att gynna dessa
fattiga länder, eftersom de tjänar på att sannolikheten för att uppnå
en global överenskommelse ökar.
Dygdetiken fokuserar mindre på vad som gör en handling rätt
eller fel, och mer på hur vi bör vara som människor, kort sagt, vad en
moralisk person är. Föga förvånande är det därför inte helt klart vad
dygdetiken kan säga om att gå före, även om det ligger nära till hands
att säga att ansvarstagande är en viktig och hedervärd dygd som vi
bör agera i enlighet med, vilket möjligen implicerar att vi bör gå före
i klimatfrågan.
Sinnelagsetik betonar å sin sida vilken avsikt eller motiv den hand
lande har; en handling är moraliskt rätt om den grundas i goda motiv.
De motiv vi diskuterat för att gå före i klimatfrågan handlar om att
öka sannolikheten för att uppnå en global överenskommelse, vilket
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i sin tur är viktigt för hela världen och för kommande generationer.
Dessa motiv måste rimligen anses vara goda, varför sinnelagsetiken
här tydligt är i enlighet med att gå före på klimatområdet.
Låt oss även snudda vid religiöst motiverad etik där subjektets age
rande och syften är kopplade till vissa föreställningar om tillvarons
yttersta mening och mål. Här fokuserar vi på kristendomen och dess
natursyn. Då förefaller det tydligt att kristendomen under somliga
perioder, och delvis influerad av antikt tänkande, bidragit till att
differentiera människan från djuren och naturen genom att explicit
poängtera människans överhöghet i naturen. Samtidigt är det också
tydligt att modernare teologiska resonemang, med djupa rötter i kris
tendomens historia, betonar ansvarsetik och betydelsen av att vår
gemensamma jord förvaltas på ett ansvarsfullt och klokt sätt. Ett
sådant resonemang torde också leda till att det är rimligt att gå före i
klimatåtaganden.

Sverige bör gå före på klimatområdet
Låt oss avslutningsvis kort se på klimatfrågan från ett rättvise
perspektiv. Att något är rättvist betyder visserligen inte att det med
nödvändighet måste vara eftersträvansvärt (Johansson-Stenman och
Konow (2011), men rättvisa är nog ändå för de flesta en indikation på
att det är eftersträvansvärt. Följande tre principer för klimaträttvisa
har diskuterats mycket (Caney 2012):
• Principen att förorenaren betalar.
• Principen att de som tjänar eller har tjänat på att förorena betalar.
• Principen att de som har en hög betalningsförmåga skall betala mer .
Den första principen är tämligen allmänt vedertagen även utanför
diskussioner om vad som är rättvist; konventionell ekonomisk teori
föreslår att varje förorenare skall betala i direkt proportion till sina
utsläpp baserat på rena effektivitetsargument.
Den andra principen innebär att det man betalar för sina utsläpp
inte bara skall relateras till den skada de orsakar andra länder utan
även till hur mycket man själv tjänar och har tjänat på sina utsläpp.
Det senare anknyter till den pågående diskussionen om miljöskulder.
Även om många argumenterat emot denna princip finns samtidigt en
djupt rotad rättviceperception som säger att om man tjänat mer på
utsläppen bör man även betala mer.
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Den tredje principen är nära förknippad med argumentet att behov
är en viktig utgångspunkt när det gäller att fördela resurser på ett
rättvist sätt. Värt att notera är att enligt samtliga dessa principer bör
rika industriländer betala mer och ta ett större ansvar, vilket rimligen
inkluderar att gå före.
Vi har nu i all hast gått igenom ett antal etiska positioner samt några
rättviseprinciper, en lista som naturligtvis inte gör anspråk på att
vara fullständig. Vilka generella slutsatser kan dras? Vi kan helt klart
inte dra slutsatsen att Sverige skall går före internationellt på klimat
området baserat på alla möjliga etiska teorier eller utgångspunkter.
Det finns exempelvis kontraktsbaserade teorier som innebär att vi
inte har några skyldigheter alls att agera på något särskilt sätt på
klimatområdet. Däremot synes de flesta etiska utgångspunkter som
man rimligen kan argumentera för utifrån universella principer leda
till slutsatsen att Sverige bör gå före på klimatområdet.

Sveriges ansvar för historiska utsläpp
Frågan om ansvar är grundläggande men samtidigt i hög grad kontro
versiell i alla internationella miljörelaterade processer. I Klimatkon
ventionen klargörs ansvarsfrågan i artikel 3.1 med en skrivning som
i stort sett alla världens länder har accepterat. Den lyder:
Parterna bör skydda klimatsystemet åt nutida och framtida genera
tioner av mänskligheten på grundval av rättvisa och i överensstämmelse
med sitt gemensamma, men olikartade ansvar och respektive förmåga.
Således bör parter som är industriländer ta ledningen i kampen mot
klimatförändringarna och deras skadliga effekter.
Flera grundläggande principer kan utläsas ur denna text:
• Alla parter bär ansvar för att skydda klimatsystemet.
• Ansvaret är olikartat och ska baseras på rättvisa och förmåga.
• Industriländerna ska ta ledningen.
Genom att godta artikel 3.1 har industriländer som finns uppförda
i konventionens Annex 1 accepterat att de har ett större ansvar än
utvecklingsländer och att de därför ska ta ledningen i kampen mot
klimatförändringarna. Inom industrilandskretsen är detta inte sär
skilt kontroversiellt så länge ansvaret är en konsekvens av förmåga,
det vill säga av resurser och teknologi.
Samtidigt finns mycket utrymme för tolkning. Betyder ovan
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stående att u-länder har rätt att fortsätta öka sina utsläpp, om än i
lägre grad än vad man skulle gjort annars? I klimatförhandlingarna är
svaret normalt sett ja. Men betyder det rentav att alla u-länder har
rätt till lika höga utsläpp som industriländerna i framtiden, och där
med att utvecklingsländer som släpper ut mindre än vad industrilän
derna gör i genomsnitt inte har någon skyldighet alls att minska sina
utsläpp? Om detta råder skilda uppfattningar.
Även om enighet kunde uppnås om den sistnämnda tolkningen –
att alla länder har lika stor rätt att göra utsläppa som industriländerna
och u-länderna inte behöver minska sina utsläpp så länge de är min
dre – är detta ändå för många u-länder, särskilt de snabbt växande,
inte tillräckligt. Flera av dessa länder har redan, eller kommer snart
att ha, en stor egen förmåga att hantera klimatproblemen och en del
av dem har redan nu lika höga utsläpp som industriländerna, räknat
efter individer.
Samtidigt har klimatdiskussionen nått en sådan konkretionsgrad
att den berör fördelningen av den totala mängd växthusgaser som
mänskligheten kan släppa ut utan att orsaka en global genomsnitt
lig uppvärmning över två grader. Det handlar därför – för många
nationer – om att försöka formulera en grund för fördelningen av de
återstående möjliga utsläppen som ger en så stor andel som möjligt av
dessa åt den egna nationen.
Mot denna bakgrund driver många stora u-länder i klimatförhand
lingarna idén att utsläppen ska fördelas på grundval av länders
totala utsläpp genom historien, det så kallade historiska ansvaret.
Detta innebär alltså att länder som släppt ut lite historiskt skall ha
rätt att i framtiden släppa ut mer än de som redan orsakat stora ut
släpp. Denna idé är inte endast grundad i nationella intressen som
dessa länder anser sig ha i klimatförhandlingarna, den är också lätt
att argumentera för utifrån de rättviseprinciper som beskrivits ovan.
Talet om ett historiskt ansvar har därför haft ett starkt genomslag
även i många industriländer.
Det finns dock åtskilliga problem med att försöka fastställa ett
historiskt ansvar. Till att börja med bygger det på föreställningen att
länder skulle ha rätt att släppa ut och att denna rättighet kan fast
ställas på basis av historiska utsläpp. Frågan är dock om något land
egentligen har rätt att släppa ut farliga ämnen. Man kan hävda att det
snarare är så att länder – och ytterst människor – har rätt att utvecklas.
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Den negativa miljöpåverkan detta kan medföra är en olycklig konse
kvens som måste minimeras. Om ett land idag skulle kunna utvecklas
på ett bra sätt utan användning av stora mängder fossila bränslen bör
detta land välja den utvecklingsvägen – alldeles oavsett hur små dess
historiska utsläpp är. Detta är också en rimlig tolkning av utvecklings
länders ansvar sådant det är formulerat i Klimatkonventionen.
Vidare är det rimligt att fråga sig varför en rik indier ska få släppa
ut mer växthusgaser än en fattig amerikan bara för att flertalet indier
i det förgångna varit fattigare än flertalet amerikaner. Det är således
inte alls självklart att attribuera historiskt ansvar på nationer. Istället
borde diskussionen också kunna föras på det personliga planet –
om det inte ska bli ett fribrev för olika länders ofta mycket rika
eliter.
Slutligen är det i många sammanhang, inklusive detta, tveksamt
med retroaktivitet. Det är nämligen först under senare årtionden
vi fullt ut förstått implikationerna av våra omfattande utsläpp, och
det är rimligt att inte utkräva ansvar för konsekvenser som inte varit
kända. Till detta kan läggas det påpekande som USA:s förhandlare
ofta brukar anföra, nämligen att den omfattande välståndsutveck
ling som nu sker i många u-länder inte hade varit möjlig utan den
industriella revolution som skett i industriländerna – med utsläpp
som följd. Således drar alla länder idag, även u-länder, stor nytta av de
utsläpp som i det förflutna skett i industriländerna, bland annat
genom att använda den teknik som utvecklats.
Mer pragmatiskt är det också uppenbart att USA kommer att ha
mycket svårt att fullt ut acceptera det historiska ansvaret, vilket i
ännu högre grad gäller Ryssland. Även för många EU-länder vore det
svårsmält. Samtidigt kan ibland förslag som av allt att döma aldrig
kommer att genomföras ändå spela en roll när det gäller att komma
vidare i förhandlingarna. En diskussion om det historiska ansvaret
kan framförallt flytta referenspunkten för vad som är rimligt, och
denna effekt skulle potentiellt kunna få rika länder att i ännu högre
grad acceptera sina åtagande enligt Klimatkonventionens artikel 3.1,
enligt vilken industriländerna måste ta ledningen i klimatarbetet och
minska sina utsläpp med 80–90%, dels därför att de har förmåga att
göra det, dels genom att de måste bereda utrymme för alla länder att
utvecklas.
Det går också att argumentera för att tillgången till fossilbaserad
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energi varit en fördel för industriländerna under industrialiseringen
och att det därför är rimligt att utrymme nu ges för alla länder att
få tillgång till denna energikälla. En av de viktigaste tjänsterna som
industriländerna kan göra för andra länder att underlätta för dem att
utvecklas utan att bli beroende av stora mängder kol, olja och gas.
I det perspektivet finns ett starkt ansvar att utveckla teknik men
också sociala institutioner som kan användas brett.
Värdet av dessa invändningar mot en västerländsk miljö- och
klimatskuld grundar sig i hög grad på vilka värderingar man har – och
värderingarna saknar inte samband med vilken global kategori man
tillhör. Om det visar sig att invändningarna inte får gehör i det globala
Syd och därmed försvårar lösningar på klimatfrågan så kan de visa sig
kontraproduktiva. Ibland kan man behöva ompröva principiella över
tygelser av pragmatiska skäl. Det gör till exempel rika länder ibland
när de beviljar skuldavskrivning till fattiga för att undvika ännu större
problem. Bör Väst begära en klimatskuldavskrivning?

Förhandlingsperspektivet
De svenska utsläppen är förvisso små och utgör endast någon promille
av de samlade globala utsläppen. Sverige är dock medlem av EU som
står för ca 10% av dessa utsläpp. Om EU ska kunna minska sina utsläpp
med 40% till 2030 och med 80–90% till mitten av detta sekel krävs
att de rikaste medlemsländerna deltar fullt ut i den gemensamma
ansträngningen. Sverige är ett rikt EU-land och har bland de bästa
förutsättningarna av alla EU:s länder att minska sina utsläpp. Därtill
bidrar naturgeografiska och klimatologiska faktorer samt det faktum
att Sverige har en avancerad teknologi och en klimatengagerad opi
nion. Vi tillhör dessutom de länder som i regel verkar för ambitiösa
mål och kraftfulla utsläppsbegränsande åtgärder på EU-nivå. En för
utsättning för att ett land med trovärdighet ska kunna driva en sådan
politik inom EU är att det är redo att fullt ut genomföra politiken
också gentemot de egna utsläppen, oavsett hur små dessa är.
Skulle länder som Sverige avstå från att vidta åtgärder på den
grunden att landets utsläpp är små kommer inte länderna i Öst- och
Sydeuropa att vara beredda att acceptera långtgående klimatrelate
rade mål och åtgärder. Ännu mindre kommer de vara redo att vidta
åtgärder som inte åläggs dem av EU.
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I ett vidare sammanhang är det viktigt att understryka att EU, och
inom EU Sverige, är en viktig part i en samlad internationell ansträng
ning som syftar till att förena kraftigt minskade utsläpp med god
ekonomisk och social utveckling. En förutsättning för att de globala
utsläppen ska kunna minska med hälften inom det kommande halv
seklet är att USA och de stora snabbt växande u-länderna deltar. Flera
av dessa länder har ett starkt intresse av att minska utsläppen och
sitt beroende av fossila bränslen. Samtidigt är dessa länders främsta
prioritet en snabb ekonomisk och social utveckling, i vissa fall med
ett starkt element av fattigdomsbekämpning. Dessa länder kommer
inte att anstränga sig för att minska utsläppen av växthusgaser om
inte dessa ansträngningar går att förena med, och helst gynna, den
ekonomiska utvecklingen.
Det är mot den bakgrunden Sveriges insatser ska värderas. Vi har
en viktig uppgift att visa att minskade utsläpp kan förenas med en
god ekonomisk utveckling. Om vårt land kan visa detta kommer det
påverka betydligt större utsläppsländer, vilka med säkerhet inte själv
ständigt lär vidta de åtgärder som krävs för att tvågradersmålet ska
kunna nås. Det finns med andra ord en tydlig hävstångseffekt i den
svenska klimatpolitiken.
Till detta ska läggas att de rika länderna fullt ut har accepterat
principen att de ska ta på sig ledarskapet i det globala miljöarbetet.
Denna princip är kodifierad i alla relevanta miljökonventioner och
är en grundbult för det internationella miljösamarbetet. Skälen till
detta är att de rika länderna bär ansvaret för större delen av de histo
riska utsläppen, att deras utsläpp per person är stora, samt att de har
de resurser och den kapacitet att utveckla teknologier som krävs för
ett fossilfritt samhälle. Skulle Sverige och andra rika länder frångå
principen att de rika länderna ska gå före skulle det få ytterst negativa
effekter för det globala samarbetet på miljöområdet i allmänhet och
klimatområdet i synnerhet.
Även andra åtaganden som Sverige och med flera rika länder gjort
är relevanta i sammanhanget. I exempelvis FN:s Milleniemål finns
löften om att utgå från behoven hos den fattigaste befolkningen i de minst
utvecklade länderna, där ett av de åtta målen är att säkra en hållbar
utveckling.
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Hur mycket bör vi gå före?
Fråga har inget enkelt svar. Det beror dels på att klimatpolitiken
innehåller många olika dimensioner som man i princip skulle kunna
gå före inom, såsom koldioxidskatter för olika aktörer, diverse reg
leringar, samt stöd till teknisk utveckling och demonstration inom
klimatvänlig teknik. Dels är det svårt att utifrån generella principer
kvantifiera inom varje dimension vad som är rimligt när det gäller hur
långt Sverige bör gå före.
Däremot finns allmänna resonemang som kan ge vägledning.
Vi har argumenterat för att det primära skälet till att gå före är att
påverka andra länder att minska utsläppen och ytterst att nå globala
överenskommelser som innebär kraftigt minskade globala utsläpp.
En viktig del i detta är att utgöra ett gott exempel, i betydelsen att
visa att vi kan minska utsläppen utan att det leder till stora umbäran
den. Det innebär att det är klokt att inte gå såpass långt före att det
leder till stora och negativa välfärdskonsekvenser. Det goda exemplet
skulle annars kunna förvandlas till ett dåligt exempel genom att
politiker i andra länder i sina nationella diskussioner skulle kunna
peka på Sverige som ett varnande exempel när det gäller konsekven
serna en kraftfull klimatpolitik. Värdet av att utgöra ett gott exempel
innebär också ett argument för att det är viktigt att eftersträva kost
nadseffektivitet – för att kunna visa att utsläpp kan minskas kraftigt
utan stora samhällskostnader.
Det finns en omfattande litteratur som visar att det inte behöver
innebära några stora uppoffringar att lösa klimatfrågan om vi glo
balt lyckas komma överens om en gemensam och kostnadseffektiv
strategi. Flera oberoende studier visar att om alla länder införde en
koldioxidskatt som tillämpades globalt skulle det räcka med en skatt
ungefär lika stor som koldioxidskatten för hushåll i Sverige på trans
port och energiområdet, alltså drygt en krona per kilo koldioxid, för
att de globala utsläppen skalle halveras till 2050.
Självklart finns många osäkra antaganden bakom denna typ av
uppskattningar, men även om den skattenivå som krävs skulle vara
något högre visar det ändå att om vi skulle lyckas med att använda
prisinstrumentet globalt och konsekvent behöver inte skatten vara
speciellt hög. Denna skattenivå på en dryg krona per kilo koldioxid –
som många nog är okunniga om och ännu färre lider av – är långt över
vad som diskuteras som möjliga skattenivåer på andra håll i världen,
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vilket visar på vilken potential som finns i att bara tala om ordentligt
vad vi i Sverige gjort, och att det faktiskt inte lett till några dramatiskt
negativa konsekvenser för någon.
När det gäller hur långt vi bör gå före anser vi att det är rimligt att
införa en klimatprincip enligt följande: så länge samhällskostnaderna
för att ytterligare minska klimatpåverkan är låg bör vi minska denna
klimatpåverkan ytterligare. Det betyder att om vi menar att dagens
klimatpolitik kostar mycket lite för samhället som helhet, innebär
det att vi går före i för liten grad – av vilket följer att vi bör gå före i
högre grad.
Vår slutsats är att det finns starka skäl för Sverige som land och
Sverige som medlem av EU att visa ledarskap på miljöområdet. De
moraliska skälen är starka, även om man skulle ifrågasätta att vi har
ett historiskt ansvar. De relaterade förhandlingsstrategiska skälen är
också starka. Om de stora utsläppsländerna, särskilt i u-världen ska
förmås att välja en utvecklingsväg utan stora mängder fossila bränslen
måste i-länderna gå före och visa hur denna utveckling kan bli möjlig.
Dessutom har Sverige, liksom alla i-länder, förbundit sig att gå före.
Slutligen förefaller det som om den eventuella kostnad det skulle
medföra att gå före i rimlig omfattning är överkomlig.
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KAPITEL 10

Konsten att utgå från konsumtion
vid beräkningen av utsläpp
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KAPITEL 10

En tydlig trend i samhällsutvecklingen är ökad global handel, vilket
får konsekvenser för miljöpolitiken. En allt större del av den miljö
påverkan som uppstår till följd av vår inhemska konsumtion sker nu
mera utomlands (Brolinsson med flera, 2012). Det gäller alla typer av
produkter som produceras utomlands, inte minst mat och både fossila
och biobaserade bränslen. Det traditionella sättet att beräkna utsläp
pen från ett land är att utgå från de utsläpp som sker inom landets
gränser. Detta beräkningssätt ligger till grund för de internationella
regleringar som finns ifråga om luftföroreningar, inte minst Klimat
konventionen. Det enda avsteget från denna nationella utgångspunkt
finns i Kyotoprotokollet där de så kallade flexibla mekanismerna inne
bär att ett land får tillgodoräkna sig utsläppsbegränsande åtgärder som
sker i ett annat land. Inom EU har detta lett till ett system för handel
med utsläppsrätter som inte känner några gränser inom EU. Utsläp
pen inom den handlande sektorn är därför inte nationellt attribuerade
utan hänförs till EU i sin helhet.
Under senare år har det nationella perspektivet utsatts för kritik
som utgår från att en rad i-länder, däribland Sverige, har kunnat redu
cera sina utsläpp till en del tack vare att mycket av varuproduktionen
flyttat till andra länder. Istället föreslås ett alternativt räknesätt som
innebär att ett lands utsläpp beräknas utifrån de utsläpp som befolk
ningens konsumtion totalt sett orsakar oavsett var dessa utsläpp sker.
Således skulle de utsläpp som sker i u-länder vid tillverkningen av de
produkter som konsumeras av svenskar läggas på det svenska kontot.
En komplicerande faktor är också att en stor mängd svenska med
borgare vid varje givet tillfälle befinner sig utomlands. Vid nationella
räkenskaper så bokförs deras utsläpp på något annat land. På mot
svarande sätt bokförs utsläppen från de turister som besöker Sverige,
liksom för övrigt den svenska exporten, på det svenska kontot. Om
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man väljer konsumtionsrelaterade analyser kan man antingen välja
att studera utsläpp från svenskars konsumtion – i vilket fall utsläpp
i andra länder från turistande svenskar ska bokföras på svenskarna
– eller utsläpp från konsumtion i Sverige – i vilket fall utsläpp från
turister i Sverige ska bokföras på Sverige.
Konsumtionsbaserade beräkningssätt är intressanta för att belysa
svenska medborgares totala fotavtryck och kan tjäna som en slags
väckarklocka. Dessa beräkningar är också nödvändiga för att kunna
följa upp det så kallade Generationsmålet som säger att: Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att nå detta mål
kan det vara nödvändigt att ta hänsyn till utsläpp även i andra länder.
Det är inte oproblematiskt eftersom Sveriges rådighet över utsläpp i
andra länder är mindre än utsläppen i Sverige. Det finns dock exem
pel på styrmedel som tar denna hänsyn. Ett sådant exempel är regel
verken kring förnybara bränslen som baseras på hur mycket utsläppen
av växthusgaser minskar jämfört med fossila bränslen sett över hela
livscykeln oavsett i vilket land detta sker.

Vackert klingande protektionism, eller?
Det är ett exempel på hur man kan använda styrmedel för att påverka
de totala utsläppen från vår konsumtion. Offentlig upphandling och
kemikalielagstiftning kan vara andra instrument för att påverka ut
släpp över en produkts hela livscykel och därmed från vår konsum
tion inklusive utsläpp i andra länder. Denna typ av styrmedel kan
dock vara svåra och kontroversiella att införa. Det finns bland många
u-länder en misstanke om att miljövård till stora delar är en ny, för
täckt och vackert klingande protektionism, riktad mot u-länder och
deras utvecklingsambitioner. Det finns därför en risk att åtgärder
kan förstöra själva grunden för det internationella miljösamarbetet.
Samtidigt kan konsumtionsbaserade räkenskaper vara intressanta ur
u-ländernas perspektiv eftersom de flyttar över ansvaret för utsläpp
från producerande u-länder till konsumerande i-länder.
Utsläpp som sker i Sverige är ofta relaterade till produkter som
sedan exporteras. En konsekvens av detta kan bli att det ställs krav på
miljöpolitiken att inte begränsa exportindustrins konkurrenskraft.
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Ibland kan det till och med resultera i olika typer av krav på undantag
från miljöskatter eller konkurrenshämmande subventioner (Natur
vårdsverket, 2012). Detta innebär således att våra möjligheter minskar
att påverka de miljöskador som uppstår på grund av vår egen produk
tion också minskar som en följd av ökad global handel.
Den växande handeln har lett till ökade diskussioner om att hitta
andra sätt att driva miljöpolitik på. Hållbar konsumtion har varit ett
sådant spår där möjligheter söks att genom människors konsumtions
vanor påverka miljöbelastningen. Trots 20 års politikutveckling för
hållbar konsumtion fortsätter dock den materiella konsumtionen och
miljöpåverkan från konsumtionen att öka i Norden och Europa – och
det är orealistiskt att förvänta sig att ett hållbart samhälle ska kom
ma till stånd utifrån nuvarande politiska strategier för hållbar kon
sumtion (Mont med flera 2013). Centralt är att utveckla samhälleliga
strukturer som gör en hållbar livsstil till standardalternativet. Idag
gäller ofta det omvända, konsumtionsvanor med hög miljöbelastning
är det självklara och alternativa livsstilar med lägre belastning, ses just
som alternativa och onormala.
Är det då rätt att beskriva den svenska klimatpolitiken som en
framgång när det svenska folkets totala utsläpp, beräknat på dess
konsumtion, faktiskt ökar? Kanske, och det bör noteras att inom den
viktiga hushållssektorn som betalar full koldioxidskatt har utsläppen
minskat väsentligt. Åtgärderna har haft stor effekt. Ett annat exempel
är att det i Sverige, i huvudsak som en följd av klimatpolitiskt motive
rade åtgärder, nu sker en snabb ökning av förnybar energiproduktion.
Överhuvud taget måste vi nog konstatera att det i dagens globa
liserade värld är nödvändigt att skilja på Sveriges och svenskarnas
utsläpp. Bägge synsätten är relevanta och svarar på olika frågor.
Utifrån svenska miljömål vill vi minska både Sverige och svenskarnas
utsläpp. Det är därför väsentligt att mäta båda typerna av utsläpp och
utveckla styrmedel som påverkar båda typerna.
Slutligen vill vi påminna om att utflyttningen av produktion
till u-länder under de senaste två årtiondena inneburit att någon
miljard människor kunnat lyftas från den absoluta fattigdomen till
ett tillstånd som är väsentligt bättre. Vi ska nog vara försiktiga med
att framställa denna process som ett miljöproblem.
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Om den svåra konsten
att få skogen att räcka till allt
ANNIKA NORDIN

Finns det alternativ till dagens skogsbruksmodell som kan ge oss mer
av allt från skogen? Jag har inget entydigt svar på den frågan, men
presenterar här mina egna tankar om hur man skulle kunna ta tillvara
allt det som skogen kan ge oss.
Skogen står just nu högt på den politiska agendan. Framtiden för
skogen och skogsbruket diskuteras inom bland annat miljöpolitik,
näringspolitik och landsbygdspolitik. Detta gäller för Sverige, men
även inom EU-samarbetet flyttas frågorna om skogen allt högre upp
på agendan. Inom EU finns en pågående förhandlingsprocess, Forest
Europe, om ett EU-gemensamt direktiv om skogen.
En viktig fråga att komma överens om är vad som definierar hållbart skogsbruk. Det råder för närvarande ingen samsyn om detta.
Länder har olika skogsbrukstraditioner och olika skogsägarstrukturer.
De flesta ställer sig bakom att skogen bidrar med många olika värden
men uppfattningarna skiljer sig om hur man på klokast sätt kan nyttja
dessa värden.
I Sverige är målet med skogsbruket att det ska gynna skogens alla
värden, men aktörerna är ofta oeniga om hur ett sådant skogsbruk
borde gå till. Till exempel har i många år frågorna om bevarandet
av skogens biologiska mångfald ställts emot produktionsintressena.
Många naturvårdsintresserade anser att dagens skogsskötselmetoder
utarmar den biologiska mångfalden medan många som livnär sig på
skogsbruk anser att naturvårdsintressena hotar skogsbrukets lönsamhet. Under de senaste åren har även frågor om skogens sociala värden
förts upp på agendan. Sociala värden kan vara rekreation, skönhetsupplevelser, turism och arbetstillfällen på landsbygden, och det ter sig
osannolikt att det finns ett sätt att sköta skogen som samtidigt skulle
kunna gynna så pass olika värden – åtminstone inte i en och samma
skog.
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Jag tror de flesta är överens om att hållbart skogsbruk innebär dimensioner av ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Vad dessa tre
grundpelare består av och hur de ska vägas mot varandra diskuteras
ständigt och hur var och en av oss argumenterar styrs av våra grundläggande värderingar likaväl som av de kunskaper vi har om skogen.
Den ständigt pågående diskussionen leder förstås till att synen på vad
som är hållbart skogsbruk förändras över tiden.
Just nu befinner vi oss i en diskussion som förs i en global kontext om skogens roll i en kunskapsbaserad bioekonomi. Ett sådant
samhälle karaktäriseras av kretsloppstänkande och vi använder bara
förnybara resurser. Många sneglar på skogens potential i detta sammanhang. Uppenbarligen räcker inte jordens skogsresurser till för att
ersätta den energi vi idag får från fossila källor. Inte ens om vi lyckades
öka skogstillväxten markant över hela vår jord skulle skogen räcka till
att försörja jordens nuvarande befolkning med den energi som behövs
i framtiden.
Men om man tillåter sig att ta ett mer lokalt perspektiv och ser bara
till Sveriges energibehov skulle just vår skog räcka till för oss. Sverige
är ett skogsrikt land på så sätt att vi har stor skogsareal per innevånare
och med intensifierade tillväxtåtgärder är det möjligt att vi skulle
kunna täcka vårt nuvarande energibehov från skogen. Men många av
skogens andra värden som utgör viktiga komponenter för hur vi idag
ser på det hållbara bruket av skogen skulle då få stryka på foten.
Emellertid återstår frågan om vi inte skulle kunna nyttja skogen
mer effektivt? Skogen bidrar med ett stort antal nyttor och istället
för att fokusera på avvägningar mellan nyttor, som ju begränsar den
totala nyttan från skogen, kan det finnas anledning att fundera på
om och i så fall hur vi skulle kunna få mer av alla skogens nyttor. Kan
skogen brukas på ett sätt som ger både mer bevarade naturvärden, mer
tillväxt och mer sociala värden? Om detta råder delade meningar, men
frågan tål att diskuteras och på dessa sidor kommer jag att utveckla
några av mina egna tankar och reflektioner kring om det finns ett
skogsbruk som kan ge oss mer av allt.

Kan differentierat brukande
leda till att skogen räcker till mer av allt?
I Sverige brukas all skog enligt principen ”frihet under ansvar”. Skogsvårdslagen lämnar alltså stort utrymme för skogsägare att själva fatta
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beslut om vilka metoder de ska använda för att bruka skogen. Det övergripande målet för skogsbruket anges i Skogsvårdslagen och innebär
att skogens miljö- och produktionsvärden ska vägas lika. Man skulle
kunna tolka detta som att ju mer skogen växer desto större hänsyn
ska tas till miljön. Går det i så fall att kombinera hög skogsproduktion
med hög biologisk mångfald? Kanske inte inom ramen för rådande
skogsbruksmodell. Principen denna modell utgår ifrån är ju att
all skogsmark ska brukas på samma sätt och därmed gäller den lika
vikten mellan skogens produktions- och miljövärden för varje enskilt
skogsbestånd.
Det finns beprövade alternativ till denna skogsbruksmodell. I Kanada
pågår sedan länge storskaliga försök med det man oftast kallar triadskogsbruk eller zonerat skogsbruk. Jag brukar kalla det differentierat
skogsbruk. Det går ut på att man sätter upp olika mål för skogsbruket i
olika skogsbestånd. Vanligen delar man in skogsbestånden i tre klasser
med olika mål för brukandet: (I) bestånd som brukas för hög tillväxt,
(II) bestånd som brukas för skogens alla värden och (III) bestånd som
brukas, eller lämnas orörda, för skogens naturvärden. Det finns en
vetenskaplig litteratur som argumenterar för att denna skogsbruksmodell ger större totalvärden i både monetära och icke-monetära
termer från ett skogslandskap än den modell för skogsbruk vi för närvarande använder i Sverige.
I Sverige finns inte, som i Kanada, några storskaliga fältförsök med
denna alternativa skogsbruksmodell. Dock hopar sig möjligheterna
att med hjälp av olika modellverktyg undersöka möjliga landskapseffekter av olika skogsbruksmodeller. Det finns intressant teknikutveckling som bygger på moderniserade insamlingar av finmaskig
skogsdata likaväl som av andra data om skogens mark, vatten och biologiska mångfald. Genom att kombinera olika datalager i kartor och
att göra resultaten tillgängliga på begripliga sätt för användare kan
framtidens markägare betydligt bättre information om det landskap
han eller hon har att förvalta än vad de har idag.
Jag påstår alltså att det finns teknikutveckling som banar väg för ett
framtida skogsbruk som mycket bättre än idag kommer att kunna ta
tillvara på den naturliga variationen i biologi och geologi i landskapet.
Detta skulle kunna tala för att ett differentierat skogsbruk är fram
tidens skogsbruk.
För mig är den mest komplicerade målbilden i det differentierade
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skogsbruket den del av skogen som avsätts till mångbruk, det vill säga
skogsbruk för att gynna skogens alla värden. I triad-skogsbrukssammanhang är det vanligen denna målbild som ska dominera landskapet.
Jag menar att denna målbild lämnar brukaren lite grand i sticket på
samma sätt som dagens skogsbruksmodell ibland gör. Det är svårt,
kanske till och med omöjligt, att bruka varje enskilt skogsbestånd med
mål att lika mycket gynna alla de värden skogsbeståndet i fråga skulle
kunna leverera.
Bättre vore nog om man kunde sätta upp tydliga mål för varje skogsbestånd. Exempelvis att bestånd A, som ligger strategiskt placerad i
en spridningskorridor för ovanliga arter av insekter, ska skötas för att
gynna dessa, bestånd B, som ligger nära ett samhälle, ska skötas för
skogens rekreationsvärden och bestånd C, som ligger på mark med
goda produktionsförutsättningar, ska skötas för hög trädtillväxt. På så
sätt kunde avvägningar mellan olika mål göras mellan skogsbestånd,
med syfte att uppnå ett övergripande mål för landskapet, istället för
inom dem.
Studier har alltså visat att differentierade skogsbruksmodeller kan
ge både mer naturvärden och mer produktionsvärden genom att ökad
skogstillväxt på de arealer som bäst lämpar sig för detta kan kompensera för bortfall av produktion från arealer som är viktiga att skydda
ur naturvårdssynpunkt. Hur man även kan inkludera skogens sociala
värden i modellen vet vi idag inget om, så hur potentialen för dessa
värden skulle utvecklas i en differentierad skogsbruksmodell återstår
att undersöka.
En av de största utmaningarna med att anlägga ett landskapsperspektiv på skogsbruket som kombineras med differentierade mål för
skogsbestånden inom landskapet är hur man säkerställer att skogsägarnas inflytande över sin mark inte komprometteras. I många fall behövs
också samverkan mellan skogsägares målbilder för enskilda skogsbestånd om det ska gå att uppfylla önskvärda mål inom ett skogslandskap.
Till skillnad från de delar av Kanada där de storskaliga försöken
med differentierat skogsbruk utförts, ägs skogsmarken i Sverige till
största delen av privata ägare. De flesta länder i Västeuropa har en
ägarstruktur som liknar den vi har i Sverige, det vill säga den över
vägande andelen av skogsmarken ägs av privata ägare. I Kanada liksom
i stora delar av Östeuropa är förhållandet det omvända, här ägs den
övervägande andelen av skogsmarken av staten.
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Inom ett svenskt skogslandskap samsas därför vanligen många olika
skogsägare. Detta gäller i större utsträckning för landets södra än för
landets norra delar. I söder är dessutom varje skogsägares totala areal
innehav mindre än i norr. Hur myndigheter och skogsägare skulle
kunna samarbeta inom ramen för en skogsbruksmodell som inbegriper ett differentierat skogslandskap vet vi idag inget om. Det finns
lovvärda projekt, till exempel det så kallade Komet-programmet som
är ett samarbete mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna. Komet står för ”Kompletterande metoder för skydd av
värdefull natur” och är tänkt att vara ett nytt arbetssätt för skydd
av värdefull natur, där initiativet till skydd av områden i första hand
ska ligga på markägaren. Myndigheternas roll är att vara aktiva gentemot markägarna i att informera om vilka områden som är särskilt
skyddsvärda och att identifiera sådana områden varefter man tillsammans med markägarna diskuterar vilka olika former för skydd som är
möjliga att genomföra. En stor begränsning med Komet-programmet
är att det inte finns tillräckliga resurser från staten att ersätta alla
markägare som är intresserade av att skydda sin skog.
Även om Komet-programmet på många sätt kan bedömas få positiva effekter på skogens naturvärden går det inte att inom det utarbetade arbetssättet rymma alla de frågeställningar som skulle uppstå om
Sverige ville införa en modell för differentierat skogsbruk. Exempel på
sådana viktiga frågeställningar är hur inflytandet över skogen skulle
fördelas mellan ägarna och staten, hur skogsägare skulle ersättas för
ekonomiskt bortfall då avvägningar mellan ekonomiska intressen och
andra intressen krävs för ett enskilt skogsbestånd och hur skogsägare
skulle organisera sitt samarbete över rågångarna i syfte att uppfylla
målen för skogsbruket i ett landskapsperspektiv.
Innan vi är säkra på att ett differentierat skogsbruk kan leda till att
skogen skulle räcka till mer av allt är det knappast nödvändigt att på
något mer djuplodande plan utforska dessa komplexa frågeställningar.
Jag vill dock poängtera att det är viktigt att vara medveten om att det
finns andra sätt att bruka skogen på än det sätt vi använder idag, och
att dessa alternativa sätt kan innebära att skogen kan ge oss mer än
vad den gör idag.
Det är också viktigt att komma ihåg att den osäkerhet som råder
om detta har två huvudsakliga dimensioner. Dels behöver vi ta reda
på om skogsbruk med ett landskapsperspektiv verkligen kan ge både
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mer produktionsvärden och mer naturvärden än vad skogsbruk med
ett beståndsperspektiv gör. Om så är fallet behöver vi lära oss hur
man utformar samarbete mellan skogens aktörer som leder till att vi
klarar att ta tillvara de större värdena som då skulle finnas att hämta
från skogen.

Kunskapsproduktion och utbildning för framtidens skogsbruk
Ett skogsbruk som ska klara att leverera många olika värden från skogen är kunskapskrävande. Detta oavsett om alla skogens värden ska
levereras från samma eller olika skogsbestånd. Idag återfinns de unga
som vill arbeta med framtidens skog, oftast på universitetens biologi
program, inom jägmästar- och skogsmästarprogrammen vid SLU
samt vid naturbruksgymnasier. Det tål att understrykas att medan
utbildningarna inom SLU har fokus både på skogens produktions- och
miljövärden, har utbildningarna i biologi som ges vid landets samtliga
universitet ett huvudsakligt fokus på skogens miljövärden.
Med sviktande studentunderlag både till SLU:s utbildningar och
till biologiutbildningarna som ges av övriga universitet finns all anledning att noga fundera igenom vilka möjligheter det finns att göra
strategiska förändringar av utbildningarna. Med tanke på hur viktig
skogen är för Sverige anser jag det prioriterat att vi klarar att utbilda
tillräckligt många unga, både om den brukade skogens produktionsoch miljövärden, för att möta de utmaningar vi står inför om hur vi
bäst ska bruka skogen.
Därutöver, inom de samhällsvetenskapliga och humanistiska fakulteterna finns idag, mig veterligen, inga utbildningsprogram med fokus
på skogen, även om många utbildningar naturligtvis tar upp generella
naturresursförvaltningsfrågor. För mig är det självklart att skogsförvaltning handlar om interaktionen mellan naturen och människan.
Alltså behövs kunskap om både skogen och människan för framtidens
skogsförvaltning. Jag är övertygad om att den kunskap om skogen som
biologer och jägmästare får under sina utbildningar är essentiell och
helt nödvändig samt kommer att fortsätta vara det även i framtiden;
det jag saknar är samhällsvetare och humanister specialiserade inom
det skogliga området. Visst finns de idag, inte minst inom forskningen
finns många duktiga och framgångsrika samhällsvetare och huma
nister som fokuserar på skogsfrågorna, men det behövs fler inom
forskningen och det behövs fler yrkesverksamma.
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Jag är inte en förespråkare av att de som idag får skoglig utbildning på
universiteten, det vill säga biologer och jägmästare, i större utsträckning än idag ska utbildas inom samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Det finns en risk att när man försöker rymma fler ämnen
inom ett utbildningsprogram så blir utbildningen för grund inom alla
ämnen. Jag tror alltså inte att framtidens skogsvetare är ”allvetare”
med grunda insikter i en rad olika ämnesområden.
Däremot menar jag att specialister på skog sprungna ur olika disci
pliner behöver få lära sig att respektera varandra och kommunicera
med varandra. Detta skulle man kunna börja med redan under utbildningstiden – vilket förutsätter att det i framtiden kommer att finnas
fler studenter inom samhällsvetenskap och humaniora som brinner
för skogsfrågorna.
Jag förespråkar även att man inom ämnesområden där skogen betraktas som en råvaruresurs, som exempelvis naturresursekonomi,
energiteknik, byggnadsteknik och arkitektur, undervisar studenterna om skogens biologi, ekologi och skötsel. Undervisningen skulle
inte behöva vara särskilt grundlig, det finns det knappast utrymme
för inom dessa utbildningar, men skulle ändå kunna ge studenterna
åtminstone ytliga kunskaper som skogens möjligheter och begränsningar – till exempel om hur lång tid det tar för skogen att växa innan
skördas, hur mycket mer eller mindre skogen skulle kunna växa om
man ändrade skötselmetoderna, hur mycket energi det skulle kunna
gå att få från skogen nu och i framtiden, hur klimatförändringen påverkar skogen, vilka trädarter som finns i skogen och hur olika slags
skötsel kan påverka träets kvalitet och om de övergripande miljö
effekterna av skogsbruk.
Jag tror att sådana utbildningsinslag skulle kunna bidra till att
minska de missuppfattningar om skogen jag ibland möter hos yrkesverksamma inom dessa områden.
På samma sätt som jag förordar att det skulle behövas mer sam
arbete över disciplin-, fakultets- och universitetsgränser för att göra
bra utbildning om skogen anser jag att det behövs mer gränsöverskridande forskningssamarbeten. Tvärvetenskaplig forskning om naturresursanvändning har under många år prioriterats av flera forskningsfinansiärer. Tyvärr har inte alltid universitetens strukturer tillåtit att
den kompetens av forskare som resulterat från dessa forskningssatsningar fått universitetens stöd att verka i dessa disciplinära gränssnitt.
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Det finns många inbyggda mekanismer i universitetens organisation som bygger in forskare inom snäva disciplinära gränser. Det kan
handla om att forskare blir tilldelade stora undervisningsbördor på
grundutbildningsnivå, eller att institutionsledningen inte uppmuntrar forskare att frångå den traditionella publiceringstraditionen. Det
senare är ju nästan alltid en nödvändighet, oavsett vilken disciplin
man kommer ifrån, när man involverar sig i tvärvetenskapliga samarbeten. Tvärvetenskapliga centrumbildningar sker ibland innanför
universitetens organisation, men har att hantera risken att verksamheten efter tag blir vetenskapligt ytlig då aktiva forskare med tiden
förlorar kontakten med den inomvetenskapliga teoriutvecklingen.
Utmaningarna som tvärvetenskapligt intresserade forskare har att
hantera är på många sätt betydande – här har jag endast beskrivit
några av dem – och det behövs en grundlig och seriös diskussion i
forskarsamhället om hur vi inom akademins rådande strukturer kan
utveckla högkvalitativ tvärvetenskap om naturresursförvaltning i
allmänhet, och om skogen i synnerhet.

Kloka politiska beslut behövs
för att ta tillvara skogens alla möjligheter
Trots att det inte finns något entydigt svar på frågan om skogen räcker
till mer av allt är det helt säkert så att om vi ska tillvara på de möjligheter skogen ger oss så behöver vi både utbildning och forskning som
sträcker över många olika discipliner och som är av hög kvalitet. Jag
tror dessutom det är viktigt att vi satsar på mer allmänbildning om
skogen. I och med att allt fler bor i städer och saknar vardaglig kontakt
med skogen och i och med att fler och fler svenskar har sitt ursprung
i andra länder ökar behovet av att utbilda allmänheten om skogen.
Allra viktigast tror jag är att barn och unga från städerna får chans
att vara i skogen och lära om skogens alla möjligheter. Hur detta borde
organiseras vet jag inte, jag vet bara att det är viktigt och nödvändigt.
Inom till exempel ”Skogen i skolan” och ”Skogen som klassrum” organiseras redan aktiviteter, men jag tror det finns behov av många fler
och kanske även andra aktiviteter och initiativ än vad som ryms inom
ramen för dessa organisationer.
Jag brukar säga att i Sverige är vi rika på skog och det är upp till
oss att se till att vi på bästa sätt tar tillvara på den rikedomen. Det
kan finnas alternativa skogsbruksmodeller, differentierat skogsbruk
171

exempelvis, som på ett bättre och hållbarare sätt än dagens modell
för skogsbruk tar tillvara på skogens möjligheter. Innan vi kan fatta
beslut om framtidens skog behöver vi mer kunskap om differentierat skogsbruk likaväl som andra alternativ för skogsbruket. Dessutom
behöver vi mer kunskap om människors grundläggande värderingar
om skogen.
Skogsägares värderingar styr de avvägningar mellan skogens olika
värden de gör när de brukar sin skog och åsikter om hur skogen ska
brukas som debatteras och drivs av olika intressenter i samhället påverkar förstås de politiska besluten om skogen. Politiska beslut om
framtidens skog har alltså att ta hänsyn till både vår kunskap och våra
värderingar om skogen.
Skogen i Sverige växer långsamt och den skog våra barn och barnbarn kommer förfoga över står redan därute. Den ”nya” skog vi kan bestämma om idag är den som kommer att tillhöra våra barnbarnsbarn.
Helt sant är förstås inte detta, självklart kan vi besluta om åtgärder
i dagens skog som kommer att märkas tidigare än om 60 år. Många
politiker uttrycker i den pågående valrörelsen emellertid förhoppningar om skogen som skulle infrias inom den närmsta femårsperioden. Dessa kanske inte alltid är helt och hållet realistiska.
Men med tanke på alla de förhoppningar våra politiker just nu har
på skogen ser jag fram emot en initierad, kreativ och klok debatt om
skogen som karaktäriseras av att den skiljer på vad vi vet, vad vi tror
och vad vi tycker och hoppas på. Lyckas vi med det står vi väl rustade
att fatta viktiga beslut om framtidens skog.
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Sveriges miljöpolitiska
utmaningar i en globaliserad värld
JOHAN ROCKSTRÖM

Med stöd av svensk miljöpolitik har stora framsteg på miljöområdet
gjorts under de senaste 25 åren, vilket denna skrift bekräftar. Med
inträdet i det ”moderna” tänkandet kring hållbar utveckling, som
fick global spridning med Brundtlandkommissionen och Rio konfe
rensen 1992, klev Sverige fram som bäst i klassen bland världens län
der, när det gäller politisk styrning (exempelvis miljömålssystemet),
myndighetsutövning (exempelvis miljölagstiftning), och implemen
tering (exempelvis Agenda 21). Detta har resulterat i ökat miljöskydd,
minskad användning av farliga kemikalier, bättre luft och vatten
kvalitet, minskning av näringsläckage från jordbruket samt minskade
utsläpp av växthusgaser inom Sveriges gränser. Utmaningen Sverige
står inför de kommande 25 åren är att dessa framsteg är långt ifrån
tillräckliga. Varför? Av tre huvudsakliga och interagerande skäl.
Det första, som jag och många kollegor med mig påpekat under
en längre tid, är att vi nu lever i en fullt globaliserad värld där lokal
utveckling påverkas av miljöförändringar på regional och global skala.
Mänskligheten, vår globala moderna ekonomi, utgör idag en sådan
kraft av påverkan på planeten, att vetenskapen idag bedömer att vi
blivit vår egen geologiska epok, antropocen.
Detta innebär att ”allt är kopplat till allt” även på global skala, då
vi nu lever på en planet där vi nått en mättnadspunkt i termer av
mänskligt miljötryck på jordens atmosfär, biosfär och hydrosfär.
Konsekvensen är att Sverige är tätt sammanvävt, i vår globaliserade
värld, inte bara genom handel, finansiella marknader, kommunikation
och migration, utan även i termer av miljöpåverkan och miljö
konsekvenser. Och detta utgör en tvåvägsrelation. Genom vår livs
stil, påverkar vi i realtid livsvillkoren för människor i andra delar av
världen. Samtidigt påverkas vi i realtid av andras livsstil i form av
konsumtions och produktionsmönster i andra delar av världen.
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Eftersom vi inte kan lägga en glaskupa över Sverige, och skapa ett iso
lerat svenskt biosfärsområde, innebär det att den svenska nationella
miljöpolitiken nu definitivt blivit global.
Med detta vill jag säga att mycket lite kan lyckas på lång sikt i Sve
rige utan att också lyckas regionalt och globalt. Det gäller allt ifrån
bevarande av våra fjällnära skogar, Kebnekaises glaciärer till Öster
sjöns marina miljöer. I denna dimension är Sverige inte bara ett offer,
men också en aktör. Medan våra inhemska utsläpp av växthusgaser
minskat med 17–20% mellan 1993 och 2010/12, visar Naturvårdsverkets
analyser att nettoutsläppen orsakade av ökad konsumtion av produk
ter producerade utomlands ökat med cirka 15% under samma period.1
Detta är en tydlig konsekvens av vår ökade konsumtion. För många
politiker är detta ett känsligt område, som ofta orsakar en defensiv
reaktion, men faktum är att vår ekonomiska tillväxt under de senaste
20 åren har resulterat i ökade per capita utsläpp av växthusgaser, inte
minskade utsläpp, vilket jag anser (1) vara oerhört frustrerande och (2)
oansvarigt att blunda för. Denna trend måste brytas.
Konsekvensen av globaliseringen, det ökade planetära miljötrycket,
och ökad efterfrågan på biosfärens begränsade resurser, gör att fram
tidens utveckling måste fokusera på resurseffektivitet och hållbar
förvaltning av klimat och biosfär.
Det andra skälet till att vi behöver en miljöpolitisk förnyelse är insik
ten om att miljöförändringar interagerar med sociala förändringar och
att de kan ske abrupt, efter långa perioder av långsamma förändringar.
Jag syftar på så kallade ”tipping points” eller tröskeleffekter. Att så är
fallet är nu empiriskt belagt för små som stora ekosystem, från sjöar
till innanhav och glaciärer. Att ekosystem har en inbyggd resiliens, en
förmåga att hantera störningar utan att ändra sin struktur eller funk
tion, och att de har mer än ett jämviktsläge (näringsrika/näringsfattiga
sjöar; regnskog/savann; produktiv/ökenliknande mark), gör att miljö
politiken också måste ändras. Nu blir det än viktigare att förstå vilka
ekologiska funktioner i ekosystemen som reglerar dess stabilitet, och
insikten att social och ekologisk mångfald är viktig för förmågan att
hantera störningar. Detta sätter ett nytt ljus på försiktighet och värdet
av redundans, som ofta står i motsattsförhållande till effektivitet, som
ju vanligtvis är ”målet” i vår konventionella ekonomiska tillämpning.
1 N
 aturvårdsverket, 2014, www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/
Klimat/utslappen-av-vaxthusgaser/
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Det tredje skälet är att den globala konkurrensen om naturkapital
ökar – tänk på produktiv jordbruksmark, färskvatten, fosfor, jord
artsmetaller – och att många länder alltmer inser vikten att politiskt
stödja strategier för hållbar eller grön tillväxt. I denna föränderliga värld
är min bedömning att Sverige riskerar att hamna på efterkälken, vilket
kan resultera i både förlorad konkurrenskraft och onödigt tuff
och kännbar framtida omställningen, vilken förr eller senare blir
nödvändig.
Visst, Sverige har kanske världens mest ambitiösa miljömål, men vi
gör inte tillräckliga framsteg för att uppnå dem.2 Enligt den senaste
utvärderingen kommer 14 av 16 miljökvalitetsmål inte att uppnås till
2020 med idag beslutade styrmedel.3 Detta trots att riksdagen antagit
Generationsmålet, som stipulerar att vi inom denna generation skall
lösa de stora miljöproblemen, dessutom på sätt som inte orsakar ökade
miljö och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Världen kommer
snabbt ikapp Sverige, vilket förstås är bra för det övergripande miljö
tillståndet på jorden. Samtidigt behövs en förnyelse av miljöpolitiken
för att möta de nya globala miljö- och utvecklingsutmaningarna, och
här intar Sverige inte på samma sätt som under 70-, 80- och tidigt
90-tal en ledande roll.

Nytänkande och strategisk ambitionshöjning
Det är Storbritannien och Frankrike som tagit initiativ till de senaste
ansatserna att integrera naturkapital i nationalräkenskaper och i eko
nomisk värdering av ekosystem. Sydkorea och Kina har långtgående
tankar och strategier för en cirkulär ekonomi. EU har antagit en
strategi för resurseffektivitet och övergång till en cirkulär ekonomi,
där andra länder än Sverige varit de ledande aktörerna.4 Sverige har
världens högsta pris på koldioxidutsläpp (cirka 100 Euro/ton CO2) och
riktar styrmedel till stöd för förnyelsebar energi, men Sverige har fort
farande långt kvar till en samlad strategi för urfasning av samtliga
fossila energikällor.
Tyskland är det land som nu genomför världens mest ambitiösa
2 O
 ECD Utvärdering av miljöpolitik Sverige.
3 Naturvårdsverket, 2014. www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/; Naturvårdsverket 2012. Steg för Steg, Fördjupad utvärdering av
miljömålen.
4 EREP, European Resource Efficiency Platform, 2014. http://ec.europa.eu/environment/
resource_efficiency/re_platform/index_en.htm
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energiexperiment bort från fossila energikällor. Detta trots årtionden
av debatt i Sverige kring en fossilfri energiförsörjning och transport
sektor. Jag frågar mig varför Sverige inte gör mer. Vi har alla förut
sättningar att vara ledande på hållbart lantbruk eller hållbart fiske,
och ställs kontinuerligt inför svåra politiska ställningstagande när det
gäller skydd av rovdjur, hållbar vattenkraft och hållbar gruvdrift.
Trots dessa utmaningar och att många länder i världen gör viktiga
framsteg i förnyelsen av miljöpolitiken, åtnjuter Sverige fortfarande
ett oproportionerligt stort förtroende och respekt internationellt
inom miljö och hållbar utveckling. Visst, flera initiativ tas även i
Sverige, exempelvis initiativet till den internationella ”Climate eco
nomics kommissionen” (2013/2014) med fokus på så kallade benefits of
action och satsningen på kortlivade klimatpåverkande gaser,5 vilka är
två viktiga initiativ, liksom Sveriges bidrag till EU kemikalielagstift
ning och fiskepolitik. Men trots detta, bedömer jag att Sveriges goda
rykte internationellt till alltför stor del – givet de stora nya miljö
utmaningarna Sverige och världen står inför – baseras på historiska
meriter samt att Sverige lyckats institutionalisera och kulturellt inris
ta en ”hållbar” grundsyn. Svenskar anser, exempelvis, enligt OECDs
senaste miljöutvärdering av Sverige ”i större utsträckning än den genomsnittlige europén, att skyddet av miljön är viktigt”.
Sammantaget krävs nytänkande och en strategisk ambitionshöj
ning. De globala miljöutmaningarna och snabbt ökad konkurrens
om det återstående miljöutrymmet på jorden i en globaliserad värld;
insikten om risker för abrupta förändringar och behovet att inte bara
vårda miljön och även förvalta ”starka” ekosystem; samt att vi riskerar
att förlora vår globala tätposition som hållbar förvaltare och förnyare,
gör att det finns starka skäl att förnya miljöpolitiken. Inte i syfte att
”visa att vi är bäst på miljö”, utan för att säkra vår välfärd, attraktion,
och konkurrenskraft.
Det är med oro jag ser risken framför mig att vi väntar för länge med
den oundvikliga omställningen, och hur den därmed kommer att bli
avsevärt mer kännbar och besvärlig. Och, även om argumenten för
en transformation till en hållbar välfärd kan argumenteras ur egen
intresse, har den även en djup etisk dimension. I en alltmer befolkad
värld där alla har rätt till utveckling, och i allt större utsträckning har
5 Climate and Clean Air Coalition (CCAC) on Short-lived Climate Pollutants, www.unep.org/ccac
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de ekonomiska musklerna att verkställa denna rätt, vilket rätt har vi
svenskar att åberopa en oproportionerligt stor andel av jordens ändliga
resurser och ekologiska utrymme?

Det är bråttom
Trots vissa förbättringar av den lokala miljön i Sverige försämras det
globala miljötillståndet mycket snabbt. När det gäller både mänskligt
orsakad klimatförändring och förlust av biologisk mångfald, befinner
vi oss i ett globalt krisläge. De globala utsläppen av växthusgaser måste
börja minska inom fem till tio år för att världen skall ha en rimlig chans
att undvika farliga, för att inte säga katastrofala, konsekvenser av en
klimatförändring som överstiger en uppvärmning på 2ºC jämfört med
förindustriell medeltemperatur.6 Förlusten av biologisk mångfald går
så snabbt att vi befinner oss i en den sjätte massutrotningen av arter
på jorden, med stora risker för mänsklig välfärd som följd.7
I denna kontext anser jag att Sverige har både en möjlighet och ett
ansvar. Möjligheten att ligga ett steg före i övergången till en håll
bar välfärdsmodell, vilket ger Sverige en fördel när konkurrensen om
resurser hårdnar och när politiska styrmedel som gör att det ”svider”
att vara ohållbar alltmer faller på plats. Detta bygger jag på min oför
vitliga optimism att världens länder till syvende och sist kommer
införa nödvändiga globala reformer, till exempel ett globalt pris på kol,
som straffar ohållbarhet och premierar hållbarhet. Ansvar, då Sverige
är ett land med världens bästa förutsättningar att visa att hållbarhet
och välfärd – och tillväxt – går hand i hand.
Då länder rankas efter välstånd, demokrati, transparens, utbild
ningsnivå, innovationsförmåga et cetera, nyckelfaktorer för förnyelse
och utveckling, hamnar Sverige alltid bland toppnationerna. Den
enkla slutsatsen blir, om inte Sverige kan, vem annars skulle kunna?
Detta är särskilt viktigt eftersom Sverige åtnjuter ett mycket gott
internationellt ryckte inom miljö och utveckling, det vill säga, andra
länder ser på Sverige som ett föredöme, och då finns det ett ansvar
att visa på möjligheterna i en hållbar välfärd, som det goda exemplet.

6 IPCC AR5, 2014.
7 UN Millennium Ecosystem Assessment, 2005; Global Environment Outlook, 2013.
177

Miljöministern måste bli statsministerns högra hand
En hållbar välfärd kräver en övergång till ett utvecklingsparadigm
som återkopplar ekonomin till biosfären.8 Detta innebär en långt
gående förändring av miljöns positionering och miljöpolitikens roll.
Den brundtlandska utvecklingsmodellen, som vi vant oss vid, innebär
att vi ser på hållbar utveckling i dess tre pelare – social, ekonomisk och
ekologisk hållbarhet. Detta har resulterat i ett utvecklingsparadigm
där miljö och ekonomisk tillväxt ofta satts i motsats till varandra,
vilket förstås aldrig var Gro Harlem Brundtlands intention, och att
implementeringen i stort fokuserat på att minimera miljöeffekterna
av ekonomisk utveckling. I detta ”pelarparadigm” har ekonomisk och
social utveckling ofta satts i första rummet, medan ”miljö” har blivit
något man hanterar så gott det går, helst när ekonomiska förutsätt
ningarna tillåter, och att målbilden blir att minska miljöpåverkan,
inte att i grunden bygga en hållbar välfärd.
Detta utvecklingsparadigm har varit och är fortfarande oerhört
viktigt för det breda arbetet för hållbar utveckling i enskilda kommu
ner, företag, länder. Men i en situation där vi nått en mättnadspunkt
i termer av global miljöpåverkan, där det inte finns mer atmosfär att
ta av; mer land och biologisk mångfald att förlora, mer kemikalier och
näringsämnen att lagra i våra vattendrag och så vidare, finns en över
hängande risk att den sektoriella pelarmodellen bidrar till en fortsatt
utveckling mot ohållbarhet och snabbt växande globala miljörisker.
Detta är något som uppmärksammats alltmer under senare år, kan
ske mest prominent i FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons hög-nivå
panel för global hållbar utveckling som, i sin rapport (The Future we
Want) 9 till FNs Rio+20 konferens, konstaterar att vi nu måste säkra
miljömässig hållbarhet på global nivå för att möjliggöra välfärd på
lokal nivå.
FN:s globala kunskapsnätverk Sustainable Development Solutions
Network, SDSN, där jag aktivt deltar, föreslår ett globalt utvecklings
paradigm för social och ekonomisk utveckling inom planetära grän
ser.10 Utifrån de exponentiellt växande globala miljöriskerna, landar
flera forskare med mig här i slutsatsen, att vi nu behöver övergå till
en utvecklingsmodell där ekonomin stödjer social utveckling som i
8 Folke med flera 2012. Ambio.
9 Global Sustainability Panel report, 2012.
10 SDSN Growth within Planetary Boundaries.
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sin tur utvecklas inom ramen för ett säkert manöver utrymme på en
resilient och miljömässigt hållbar planet.11
I ett sådant utvecklingsparadigm utgör miljömålen själva ramen för
social och ekonomisk utveckling. Precis som riksbankens beslut om
räntan utgör ramen för den ekonomiska politiken, blir årsnoteringen
om maximal mängd utsläpp av CO2 en del av samma ram. Miljömålen
sätter ramen för den ekonomiska politiken, inte som idag, där det om
vända är fallet, att den ekonomiska politiken ofta avgör handlings
utrymmet för miljöpolitiken.
Konsekvensen blir en radikal uppgradering av miljöpolitiken som
inte längre kan ses som en enda politisk sektor. Istället måste miljö
politiken utgöra den yttersta styrningen av alla politikområden, och
därmed sätta ramarna för ekonomi, försvar, jordbruk, näringsliv,
et cetera. Detta är en stor förändring av det politiska landskapet, men
inte en så stor förändring av verkligheten. Både opinion och kunskap
visar på insikten att hållbara ekosystem utgör basen för vår välfärd,
vilket även lyfts fram prominent i den av regeringen nyligen slutförda
utredningen om värdering av ekosystemtjänster.12
När kostnader för ohållbar utveckling blir allt tydligare, liksom
de ekonomiska möjligheterna blir det allt mer attraktivt att positio
nera miljöpolitiken som inramning av de övriga politikområdena. Ett
aktuellt exempel är när Boston Consulting Group i juni 2014 visade att
27 miljarder kronor per år och cirka 70 000 nya jobb skulle genereras
fram till 2030 om Sverige verkligen satsade på att återställa havsmiljön
i Östersjön.13 Självklart skulle det skapa en del omvälvningar inom
den politiska kulturen. Exempelvis borde det rimligen innebära
att Sveriges miljöminister blir statsministerns högra hand och den
viktigaste ministern i ett kabinett, med uppgift att hålla finanspoliti
ken och de övriga politikområdena inom en säker spelplan för miljön.
Detta kan ses som en utopi, men jag vill hävda med emfas att det är en
logisk konsekvens av evidensläget, och skulle vara ett exempel på att
Sverige tog en global tätposition för en hållbar utveckling.

11 Griggs med flera, 2013.
12 Utredning värdering av ekosystemtjänster, SOU 2013:68.
13 BCG, 2014.
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Bygg social-ekologisk resiliens för flexibilitet och förnyelse
En grundbult för en miljöpolitik i antropocen, där vi ser ökade eko
logiska störningar och ökat volatilitet på de globala naturresursmark
naderna, är att övergå från att skydda miljön till att bygga socialekologisk resiliens. Detta innebär att förvalta alla ekosystem och allt
naturkapital på ett sätt som stärker samhällets kapacitet att fortsätta
utvecklas vid situationer av störningar samt upprätthålla förmåga till
förnyelse. Detta är inte en ekologisk strategi, utan en social-ekologisk
strategi, eftersom alla naturmiljöer och mänskliga aktiviteter är djupt
integrerade.
En miljöpolitik för social-ekologisk resiliens innebär att stödja
mångfald och redundans, såväl biologisk som social mångfald. Det
innebär att inte alltid ensidigt satsa på effektivisering och optimering,
utan att i många fall bygga en säkerhetsbuffert, i alltifrån beräkningar
av uttag av vatten från våra älvar, kvoter för torskfiske, och närings
läckage från jordbruk.
Det innebär således en strategisk tillämpning av försiktighetsprin
cipen i syfte att minska risker genom att upprätthålla den ekologiska
”styrkan” – resiliensen – i våra hav och landskap. Det handlar exem
pelvis om att lägga än större politisk kraft på att upprätthålla biologisk
mångfald och olika biotoper i våra jordbrukslandskap, i syfte att säkra
mångfald av pollinerare, kolsänkor och förmågan att hantera extrema
väderhändelser och sjukdomsutbrott eller säkerställa en mångfald av
skogsbiotoper i avrinningsområden till våra stora sjöar, för att undvika
allvarliga konsekvenser vid översvämningar.
Insikten att förändringar kan ske abrupt när resiliensen i ett system
försvagas, och att flera faktorer interagerar för att avgöra ”styrkan”
i systemet, har också stor påverkan på miljöpolitiska överväganden.
Östersjön är ett lysande exempel. Som den senaste utvärderingen för
Miljöforskningsberedningen visade,14 hotas östersjön av många inter
agerande störningsfaktorer – överfiske, övergödning, föroreningar
från industri och sjöfart. Samtliga dessa drivkrafter försvagar Öster
sjön, sakta men säkert. Systemet blir allt svagare och förlorar resiliens.
En ”tröskel” kan redan ha passerats med det snabbt minskade och
svagare torskbeståndet och den kumulativa övergödningen, som låst
delar av östersjön i ett permanent syrefritt tillstånd med döda bott
14 Rapport om miljötillståndet i Östersjön (HAV, Östersjöcentrum) 2014.
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nar som följd. Och så kommer ytterligare en störning, klimatföränd
ringarna, som riskerar att fungera som den sista utlösaren, eller döds
stöten på en frisk Östersjö. Förändringar i salthalt och temperatur
höjningar accelererar nämligen effekterna av övergödning.
Slutsatsen blir att det krävs en än större buffert eller marginal av
hållbarhet för att hantera nya hot såsom klimatförändringar. Det
räcker med andra ord inte att hjälpligt fixa övergödning och överfiske,
utan vi måste troligen radikalt stärka syretillgång, minska närings
läckage och stärka fiskebestånden, för att Östersjön skall ha tillräcklig
resiliens att hantera klimatstörningen.

Nya integreringsområden
En strategisk politik för hållbar välfärd, där biosfären utgör basen,
kräver även nya systemperspektiv i politiken och en mera tvärgående
strategi, inom områden som miljö och säkerhet (miljöns roll för stabi
litet i vår strategiska närregion och för konflikter i världen); miljö och
livskvalitet; miljö och hälsa; miljö och innovation, jobb och tillväxt;
liksom frågor rörande miljö och välbefinnande (värderingar, psykisk
hälsa och så vidare). Ett första steg vore att integrera miljöpolitiken
med finans- och näringspolitiken, genom (1) integrera naturkapital i
nationalräkenskaperna, fast inte som illustrativ exercis utan på rik
tigt, och (2) utveckla en strategi för hållbar ekonomisk tillväxt och en
politik för hållbara innovationer och konkurrenskraft. I detta bör ingå
att utveckla en strategi till stöd för resurseffektivitet och övergång till
en cirkulär ekonomi, i linje med EU:s nyligen utarbetade strategi för
ett resurseffektivt Europa.15
Ett andra viktigt område är integration av mat, hälsa och hållbarhet.
Hur vi producerar och konsumerar mat är världens enskilt största hot
mot klimatet och den biologiska mångfalden. Sverige har idag den
lägsta livsmedelstryggheten i hela EU-regionen – mer än hälften av
vår mat importeras – och vi kämpar med en ganska infekterad diskus
sion om det konventionella kontra det ekologiska lantbruket för- och
nackdelar. Samtidigt ”blir vi vad vi äter”, och ohälsa orsakad av föda
är ett av de mest snabbväxande hälsoproblemen i form av till exempel
övervikt och diabetes. Här behövs en storsatsning på strategier för en
hållbar och hälsosam matpolitik.
15 EREP, ibid.
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Renässans för Generationsmålet
Sverige kan inte isolera sig från de stora globala drivkrafterna av för
ändring. Det råder allt mindre osäkerhet om att Sveriges framtida
förmåga att säkra välfärden beror både på vår egen förmåga till inno
vation och hållbar förnyelse, och att världen i övrigt inte tillåts orsaka
så stora miljöproblem att det urholkar basen för välfärden, en stabil
planet.
Detta kräver två övergripande strategiska prioriteringar för den
svenska miljöpolitiken. Ett, att satsa stort på svenskt ledarskap på den
internationella arenan för en global hållbar utveckling. Vi har mycket
att bidra med. Vi bidrar redan, och bör fortsätta satsa stort på att dela
med oss av vårt ledarskap och kunnande.
Det andra är att vara en god förebild. Detta blir en inspiration för
andra länder genom att bland annat visa att det går att kombinera håll
barhet med välfärd. Samtidigt ökar det vår trovärdighet och möjlighet
att ha inflytande internationellt om vi har städat i vår egen bakgård.
Kanske det viktigaste härvidlag är att ta Generationsmålet på allvar.
Vi skall lösa våra stora miljöproblem denna generation på ett sätt som
inte sker på bekostnad av andra länders förutsättningar till utveck
ling. Här finns mycket att göra.
Som jag påminde om tidigare, har vi i Sverige visserligen minskat
våra inhemska utsläpp av växthusgaser, men de samlade utsläppen
ökar, på grund av de utsläpp som är förknippade med den snabba
ökningen av importerad konsumtion (detta även efter att ha tagit
hänsyn till svensk industris export av utsläpp).
Vi är storkonsumenter av ohållbar palmolja som bidrar till avskog
ning av Borneos och Sydostasiens regnskogar, och vi äter billigt im
porterat kött som bidrar till övergödning och antibiotikaresistens.
Konsekvensen blir att vi måste självkritiskt granska vår egen livsstil
och vilka val vi gör som konsumenter, liksom vilket moraliskt ansvar
vi har att dela med oss av det begränsade, återstående ekologiska
utrymmet på jorden, i en värld med snart nio miljarder människor
som alla har en rätt till utveckling.

Sverige i den globala transformationen till hållbar utveckling
Den samlade bilden är således en blandning av positiv utveckling –
Sverige har och gör mycket bra, goda förutsättningar – få länder har
Sveriges arsenal av kunskap och kapacitet, gigantiska utmaningar –
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ökad konkurrens och stora globala risker, och ett stort etiskt ansvar
– vi utnyttjar mer än vår rättvisa del av världens tillgångar.
I denna situation finns det växande vetenskapligt stöd för en över
gång till ett utvecklingsparadigm som bygger på välfärd och utveck
ling inom ett ekologisk säkert manöverutrymme. I antropocen, måste
detta säkra manöverutrymme nu definieras politiskt på planetär skala,
förslagsvis baserat på vetenskapligt definierade planetära gränser
med exempelvis en global kolbudget och en global fosforbudget. Men
det kan också skalas ner och definiera kvantitativa mål för näringsliv,
länder, regioner, såsom nu görs till exempel inom World Business
Council for Sustainable Development (WBCSD) och deras ”must haves
” i den nya Action2020-planen.16
På samma sätt börjar en utveckling inom en stabil planet alltmer
inspirera EU:s strategi för en global hållbar utveckling och FN:s
arbete att ta fram de globala hållbarhetsmålen (Sustainable Development
Goals, SDG), som skall ersätta FN:s Milleniemål efter 2015. Här finns
nu, på förslag, fyra av 17 mål, som definierar globala miljömål för
klimat, vatten, hav, hållbart jordbruk och biologisk mångfald, vil
ket förhoppningsvis kommer att sätta planetära gränser inom vilket
utveckling för att radera hunger, fattigdom och så vidare kan ske.
Detta är en positiv och spännande utveckling, som Sverige har oerhört
mycket att bidra till.
Jag anser att Sverige snarast ska påbörja arbetet med att ta fram
en kraftfull strategi för hur vi skall kunna uppfylla FN:s nya globala
hållbarhetsmål på nationell nivå och bidra till att nå dem på inter
nationell nivå. Även om de inte förhandlats klart vet vi relativt väl
vilka områden det kommer att handla om. Att hållbarhetsmålen tas
fram nu kan också bli avgörande för utvecklingen framöver, eftersom
världen står vid ett vägskäl.
Antingen väljer vi en ny väg där världens länder börjar en system
genomgripande innovationsresa som leder till en global transforma
tion till hållbar utveckling inom planetära gränser, eller så fortsätter
världen på ”business as usual” vägen, vilket kommer att öka osäker
het, kostnader, och risker, där det visserligen fortfarande kan finnas
vinnare på kort sikt, men troligen bara förlorare på lång sikt.

16 WBCSD Action 2020.
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Miljöproblemen, miljöpolitiken
och miljöforskningen
HENRIK SMITH

Varför finns det miljöproblem?
Miljöförstöring drabbar vår hälsa, vårt välbefinnande och världen
runtomkring oss. Jag kan ibland förundras över att det inte finns till
räckliga incitament för att miljöproblem aldrig skall uppstå, eller för
att de som ändå uppkommer åtgärdas på ett effektivt sätt. Men när jag
reflekterar över detta inser jag att detta beror på ojämlikheten mellan
de som orsakar miljöproblemen och de som främst drabbas av dem,
men även på att kunskapen om hur vi påverkar miljön är bristfällig
eller inte når de som är berörda.
Konsekvenserna av miljöproblemen drabbar till stor del andra aktö
rer än de som åstadkommer dem och vinsterna med att åtgärda dem
eller av att undvika att de uppkommer, gynnar oftast andra aktörer
än de som uppbär kostnaderna. Detta kan kallas för miljöfrågans
skalproblem, eftersom orsak och verkan blir åtskilda i tid och rum.
Men ytterligare en orsak till att allt för lite händer är brist på kun
skap hos de som åstadkommer problemen eller hos de som drabbas
av dem. Trots nuvarande omfång av miljöforskning, vilket i Sverige
handlar om cirka 3 miljarder kronor per år, är det ofta svårt att förutse
konsekvenser för miljön av alternativa handlingar och därmed vilka
politiska beslut som behövs. Och finns kunskapen är den ofta svår
tillgänglig för de som behöver den. Det ovan nämnda skalproblemet
försvårar vetenskapligt baserat beslutfattande i miljöfrågor än mer
eftersom orsak och verkan blir åtskilda i tid och rum, vilket gör att
orsakerna till negativa miljöförändringar kan vara svåra att fastställa.
Kunskapsbristen och skalproblemet illustreras väl av den debatt som
just nu förs kring begreppet ekosystemtjänster.
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Ekosystemtjänster
Att människan är beroende av ekosystemprocesser är inte ny kun
skap. Detta vet vi. Vi äter mat som finns tack vara pollinering, ut
nyttjar trädens tillväxt i skogen till timmer och energi, drar nytta
av våtmarkernas utjämning av vattenflöden et cetera. Kunskapen om
hur ekosystemprocesser påverkar samhället har ändå fått förnyad
aktualitet i och med införandet av begreppet ekosystemtjänster, som
konkretiserar det som vi tar så givet att vi ofta inte tänker på dess
avgörande betydelse. Begreppet har blivit ett kraftfullt instrument i
den politiska debatten. Detta har bland annat under det senaste decen
niet lett till en expansion av forskning riktad mot ekosystemtjänster.
Begreppet ekosystemtjänster användes ursprungligen för att be
skriva “the conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfil human life”.1
Denna definition fokuserade på underliggande ekologiska processer
och strukturer bakom till exempel reglering av vatten och klimat
eller produktionen inom jord- och skogsbruk. Utmärkande för dessa
processer är att de verkar indirekt, ofta med komplexa kopplingar
till slutliga värden i tid och rum. Detta gör att deras bidrag till de
värden som ekosystemen slutligen genererar kan vara svåra att obser
vera och att de därför riskerar de att ignoreras i beslutsfattande.
Redan tidigt fanns det ett intresse för att värdera ekosystemtjänster
i kronor och ören (monetär värdering). Frågan om värdering är dock
kontroversiell. En tidig beräkning av värdet av 17 av jordens ekosys
temtjänster kom fram till 33 biljoner US$ per år, men kritiserades
för att vara ”a serious underestimate of infinity”,2 eftersom det totala
värdet av ekosystemtjänster nödvändiga för mänsklighetens överlev
nad inte går att beräkna. Inom ekologisk-ekonomisk forskning har
metoderna för att värdera ekosystemtjänster sedan dess utvecklats
både teoretiskt och praktiskt. Intresset för att kartlägga (synlig
göra) och ekonomiskt värdera ekosystemtjänster har efterhand med
fört ett ökat fokus på de ekosystemtjänster som människor direkt

1 D
 aily, G. (1997) Introduction: What Are Ecosystem Services? in Daily, G. (ed), Nature‘s
Services. Societal Dependence on Natural Ecosystems, Washington DC.
2 Costanza, R. med flera (1997) “The value of the world’s ecosystem services and natural
capital” Nature 387, sid 253–260.
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konsumerar,3 för att undvika dubbel värdering av både direkta (exem
pelvis jordbruksproduktion) och indirekta (exempelvis pollinering)
ekosystemtjänster.

Allmänningens och ekosystemtjänsternas dilemman
När begreppet ekosystemtjänster myntades fanns det stora förhopp
ningar att det skulle öka insikten om värdet av biologisk mångfald och
ekosystemprocesser vilket skulle ge en hävstångseffekt för att skydda
arter och ekosystem. Begreppet har bidragit till ett ökat fokus på be
varande av biologisk mångfald både nationellt, inom EU och globalt,
men dessvärre pekar en fortsatt negativ trend för biologisk mångfald
och fortsatt förödelse av naturliga ekosystem på att hävstångseffekten
inte är tillräcklig. Liksom för andra miljöproblem är skalfrågan central
om man skall förstå detta.
I sitt klassiska arbete om allmänningens dilemma visade Hardin4
att individuellt utnyttjande av en gemensam resurs medför överex
ploatering. Han förklarade detta med att det inte finns incitament för
den enskilda individen att dra på sig kostnader för ett hållbart (lägre)
nyttjande, även om det skulle leda till en positiv effekt för alla. På sam
ma sätt finns det ett ekosystemtjänsternas dilemma,5 där ekosystem
tjänster för det allmännas bästa drabbas negativt eftersom enskilda
aktörer som kan påverka dessa, drabbas av kostnaderna men inte fullt
ut kan skörda vinsten av en bättre förvaltning av ekosystemtjänster.
Detta problem drabbar ekosystemtjänster på olika skalor, rumsligt
men även tidsmässigt.
På den lilla rumsliga skalan kan det röra sig om att en lantbrukare
har lägre incitament att gynna pollinatörer eftersom en del av vinsten
kommer att tillfalla grannen som inte lägger kostnader på att gynna
pollinatörer6 och på en större rumslig skala kan det röra sig om att
markägare har liten anledning att ta hänsyn till att deras förvaltning

3 M
 illennium Ecosystem Assessment. (2005) Ecosystems and Human Well-being: Synthesis,
Washington DC; Hein, L. et al. (2006) “Spatial scales, stakeholders and the valuation of
ecosystem services” Ecol. Econ. 57 sid 209–228.
4 Hardin, G. (1968) “The Tragedy of the Commons” Science 162, sid 1243–1247.
5 Lant, C. L. med flera (2008) ”The tragedy of ecosystem services” Bioscience 58,
sid 969–974.
6 Cong, R.-G. med flera (2014) “Managing ecosystem services for agriculture: Will land
scape-scale management pay?” Ecol. Econ. 99 sid 53–62.
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påverkar det globala klimatet7 eftersom detta enbart gynnar mark
ägaren marginellt. Men det handlar också om att brist på långsiktig
förvaltning av ekosystemtjänster ibland får påtagliga effekter först
i framtiden. Detta ekosystemtjänsternas dilemma kan bidra till att
förklara varför den negativa utvecklingen med bevarande av arter och
skydd av ekosystem fortsätter.

Vetenskapligt underlag för en
bättre förvaltning av ekosystemtjänster
Det finns en rad möjligheter att åstadkomma en bättre förvaltning
av ekosystemtjänster. Dessa sträcker sig från samhälleligt tvingande
regelverk, via gemensam förvaltning av ekosystemtjänster till mark
nadslösningar – Payment for Ecosystem Services. Gemensamt för dessa
är att de kräver god kunskap om hur förvaltningen påverkar eko
systemtjänsterna.
Ekosystem är komplexa nätverk av interaktioner mellan biologiska
varelser och deras omvärld. Förändrade yttre förutsättningar kan
verka direkt på ekosystemets biologiska beståndsdelar men även
indirekt, via en kedja av interaktioner och återkopplingsmekanismer.
Vidare är systemen trögrörliga, till exempel när det gäller effekter av
interaktioner mellan olika trofiska nivåer. Detta medför att föränd
rade drivkrafter nu kan komma att verka långt senare. Konsekvenser
av våra handlingar är därför svåra att förutse. Vad är konsekvensen
av olika former av skogsbruk på skadegörare i ett förändrat klimat?
Hur påverkar skogsbruket risken för att skogsbränder sprids? Vilken
betydelse har gröna korridorer för ekosystemtjänster? Till synes
enkla frågor, men oftast med komplexa och kontextberoende svar.
Som naturvetenskaplig forskare inom området kan jag därför kon
statera att det för många, antagligen de flesta, ekosystemtjänster
krävs betydligt mer grundläggande ekologisk kunskap innan konse
kvenserna av många handlingar kan förutsägas med rimlig precision.
Utöver de monumentala problemen i sig med att monetärt värdera
något så komplext som ekosystemtjänster,8 är det alltså svårt att skatta
de ekologiska konsekvenserna av olika handlingsalternativ.
7 L
 al, R. (2004) “Soil carbon sequestration impacts on global climate change and food
security” Science 304, sid 1623–1627.
8 Spangenberg, J. H. med flera (2010) “Precisely incorrect? Monetising the value of
ecosystem services” Ecol. Complex. 7 sid 327–337.
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För att öka möjligheten att ta hänsyn till ekosystemtjänster i poli
tiska och andra beslut, har man på många ställen påbörjat omfattande
kartläggningar av ekosystemtjänster. Men dessa kartläggningar kräver
ofta kunskap om hur våra handlingar påverkar ekosystemprocesser på
olika rumsliga och tidsmässiga skalor, kunskap som ännu är granska
begränsad. Detta inte minst eftersom skalproblematiken är intimt
kopplad till hur en effektiv förvaltning av ekosystemtjänster skall
kunna åstadkommas. Vi vet till exempel att vilda pollinatörer gynnar
produktionen av vissa grödor, men vi vet ingalunda lika bra vilka åt
gärder som en lantbrukare bör ta till för att kostnadseffektivt upprätt
hålla goda populationer av vilda pollinatörer på sina marker, på vilken
skala detta påverkar pollinatörer och i vilken mån gynnande av polli
natörer kräver ett samarbete lantbrukare emellan. Och på en större
skala är till exempel konsekvenserna av olika förvaltning av skog svåra
att förutse för regional biologisk mångfald, näringsämnesläckage, och
klimat. Detta gör att tillgången på ekosystemtjänster inte enkelt kan
härledas från en kartläggning av habitattillgång.
Ekosystemtjänster förutsätter att de organismer som utför dem
bevaras och en mångfald av organismer kan därför leda både till stärkta
ekosystemtjänster och fungera som en försäkring att ekosystem
tjänsterna dabbas negativt om enskilda arter försvinner. Men även
om detta argument är teoretiskt tilltalande, är kunskapen om den
biologiska mångfaldens roll i sig tämligen begränsad utanför rent
experimentella ekosystem. Återigen begränsar tillgången på kunskap
möjligheten att informera beslut om hur och var biologisk mångfald
bör bevaras som grund för ekosystemtjänster.

Osäkerheten är i sig ett forskningsproblem
För att förutsäga konsekvenser av olika handlingsalternativ används
ofta olika former av modeller. Sådan modellering av ekosystemtjänster
genererar ofta någon form av genomsnittligt utfall.9 Men ofta kan
de mindre förväntade men mer extrema utfallen vara minst lika
viktiga för beslutsfattande. Det är inte enbart markanvändningens
konsekvenser för genomsnittliga vattenflöden, utan för risken
för översvämningar eller torka, som är avgörande för hur blågröna
(vatten/land) ekosystemtjänster i en föränderlig värld skall förvaltas.
9 S
 chröter, D. med flera (2005) “Ecosystem service supply and vulnerability to global
change in Europe” Science 310, sid 1333–1337.
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Uppskattning och hantering av sådan naturlig variation, men även
osäkerhet orsakad av brist på kunskap, är långt ifrån trivial, delvis
eftersom man använder sig av komplexa modeller för att beskriva miljö
och klimat. Ofullkomlig kunskap och hantering av osäkra faktorer i
kunskapsprocessen är i sig föremål för en omfattande forskning.
I klimatsammanhang har osäkerhet i konsekvenser av drastiska
förändringar kommit allt mer i fokus. När det gäller ekosystem
tjänster diskuteras risker i samband med förlopp som till skillnad från
linjära (gradvisa) och enkelriktade effekter händer plötsligt när en viss
tröskel överskrids, så kallade tipping points. Karaktäristiskt för tipping
points är även att det kan vara svårt att gå tillbaka till det ursprungliga,
i regel mer gynnsamma, läge även om yttre omständigheter återställs.
Exempel är drastiska förändringar i sjöars tillstånd som en konse
kvens av övergödning och därmed negativa effekter på till exempel
fiske och friluftsliv. Kunskapen om på vilka rumsliga och tidsmässiga
skalor och för vilka system sådana förlopp utgör en risk är fortfarande
till stor del en olöst fråga.10 Begränsad kunskap kan leda till att dessa
konsekvenser ignoreras i beslutfattande.
En slutsats man kan dra är därför att det inte räcker att synliggöra
befintlig kunskap för att åstadkomma en långsiktigt hållbar förvalt
ning av ekosystemtjänster, utan det krävs en omfattande forskning
nationellt och globalt för att öka förståelsen hur olika handlingar, till
exempel olika förvaltning av vårt skogs- och jordbruk, våra sjöar och
hav, och våra städer långsiktigt påverkar biologisk mångfald och eko
systemtjänster. Forskningen måste ha en global utblick och bedrivas
i nätverk mellan framstående grupper internationellt, både eftersom
det krävs en kritisk massa för att bedriva excellent forskning som är
svår att åstadkomma nationellt och eftersom ekosystemprocesser inte
respekterar nationsgränser.

Grundläggande forskning föder tvärvetenskap
Bättre hantering av ekosystemtjänster kräver, liksom många andra
miljöfrågor, integrerade bedömningar av olika handlingars konse
kvenser. Det låter sig inte göras utan ett intimt samarbete mellan
10 B
 rook, B. W. med flera (2013) “Does the terrestrial biosphere have planetary tipping
points?” Trends Ecol. Evol. 28 sid 396–401; National Research Council of the National
Academies, USA. Abrupt Impacts of Climate Change – Anticipating Surprises. National
Academies Press, Washington.
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forskare från olika discipliner. Integrerad tvärvetenskaplig forskning
leder dessutom ofta till insikter som inte kan genereras i disciplinära
forskningsmiljöer. Ett exempel som anknyter sig till värdering av
ekosystemtjänster är frågan om diskonteringsränta. Den påverkar i
bedömningar av ekosystemtjänstförvaltning på sätt som kan få
osäkerheten i ekologiska modeller att framstå som trivial. Men en
hög diskonteringsränta är det svårt att räkna hem även relativt små
investeringar i ekosystemtjänster som har effekter på mycket lång
sikt. Ändå, vad som är en adekvat diskonteringsränta när man dis
kuterar effekter på naturligt kapital är en tvärvetenskaplig fråga.11 En
av flera orsaker till diskontering är att vi förväntar oss att ekonomin
skall expandera så att varje enhet konsumtion/vinst är värd mindre i
framtiden, men hur förväntar vi oss att tillgången till naturligt kapital
ser ut i framtiden? Utveckling av tvärvetenskap för integrerad bedöm
ning ska handla om långsiktigt samarbete mellan forskare från olika
ämnesområden, med bibehållen koppling till disciplinära miljöer.
I tider där tvärvetenskaplig forskning ofta prisas (med rätta), får det
dock inte glömmas bort att inomvetenskaplig forskning är en förut
sättning för att integrera grundläggande kunskap om ekosystem och
biologisk mångfald i tvärvetenskapliga projekt. Frågan är alltså hur
man kan kombinera disciplinär forskning med behovet av tvärveten
skaplig forskning.
Under mer än ett decennium har jag, som ursprungligen är evolu
tionär ekolog, arbetat med att utveckla tvärvetenskaplig forskning,
framförallt rörande bevarande och funktion av biologisk mångfald i en
föränderlig värld. Detta arbete har lärt mig att uppskatta och värdera
samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Jag har också lärt
mig att kommunikation mellan vetenskaper tar tid och kräver goda
förutsättningar för dialog. Det finns ofta en ömsesidig brist på uppfatt
ning om djupet och kunskapsbehoven inom andra vetenskapsgrenar,
som leder till att naturvetaren gärna ser samhälls- och humanistisk
forskning som ”hjälpvetenskaper” medan forskare inom de senare om
rådena kan förledas att tro att vi redan känner de grundläggande orsa
kerna till miljöproblemen och mest behöver implementera kunskapen

11 T
 EEB (2010), The Economics of Ecosystems and Biodiversity: Mainstreaming the
Economics of Nature: A Synthesis of the Approach, Conclusions and Recommendations
of TEEB.
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i handling. Det tar tid, men är fullt möjligt, att hitta gemensamma
plattformar och bygga upp ömsesidig respekt.
Trots ökad betoning av tvärvetenskap inom miljöforskningen,
inklusive från externa finansiärers sida, saknas dock ofta det långsik
tiga institutionella stöd som krävs för att miljöforskare skall våga ta
risken med den osäkerhet som tvärvetenskap innebär.

Kunskap som maktfråga
Inom miljöområdet i allmänhet och ekosystemtjänstforskningen i
synnerhet, är kunskap en maktfråga. Alla har inte samma tillgång till
kunskap eller möjlighet att påverka genereringen av ny kunskap. Ett
ökat intresse från näringsliv att finansiera miljöforskning, till exempel
för att slå vakt om de värden som genereras av ekosystemprocesser, är
naturligtvis positivt. Detta stärker näringslivets möjlighet att förvalta
våra ekosystemtjänster. Men en god miljö är en kollektiv nyttighet;
att gynna ekosystemtjänster handlar om gemensamma värden.
Resurssvaga grupper och framtida generationer (barn) har natur
ligtvis inte samma möjlighet att finansiera forskning. Därför måste
samhället garantera att det finns plats för en oberoende och kritisk
miljöforskning.
Forskningen har idag nått en sådan volym att det ofta är svårt att
enkelt översätta den till underlag för beslut. Det behövs därför forsk
ning och syntes som tar sin utgångspunkt i en dialog mellan besluts
fattare och vetenskap. Uppbyggandet av evidensbaserade besluts
stödsystem inspirerade av Cochran Collaboration inom medicin och
utveckling av beslutsstödsmodeller tillsammans med avnämare är
exempel på aktiviteter som tillvaratar den vetenskapliga forskning
som finns för att underbygga beslut.
För att förstå betydelsen av fungerande ekosystem för vår välfärd
krävs också en grundläggande insikt i hur ekosystem fungerar och
påverkar oss. I det ljuset är det allvarligt att dagens ungdomar till stor
del verkar ha förlorat intresset för naturvetenskap, i vart fall om man
dömer efter deras ämnesval i skolan. Detta får inte bara konsekvenser
för möjligheten för människor att i framtiden ta till sig mer avancerad
kunskap om hur vi bör förvalta våra ekosystem långsiktigt hållbart,
utan påverkar också för samhällets försörjning av professionella aktö
rer inom miljöområdet negativt.
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Miljöpolitikens nya spelplan och miljöforskningen
Många miljöproblem har effektivt hanterats av den nationella miljö
politiken. Men vi står nu inför utmaningar där vi människor påver
kar ekosystem på globala skalor och riskerar att generera irreversibla
konsekvenser för framtida generationer. En miljöpolitik som hanterar
dessa frågor måste vara vetenskapligt grundad. Detta kräver att be
fintlig forskning används som stöd för miljöpolitiken, men komplexi
teten i många frågor som till exempel förvaltning av ekosystemtjäns
ter, ställer också krav på fördjupad vetenskaplig kunskap.
Mina slutsatser om miljöpolitikens nya spelplan och forskningens
betydelse är därför att:
• Miljöproblem handlar om samhällets och jordens grundläggande
värden. Kunskap är avgörande för välavvägda beslut för att lösa
dagens och för att förutse morgondagens miljöproblem. Kopplingen
mellan vetenskap och beslut, både i samhället och i näringslivet,
måste stärkas.
• Den grundläggande kunskapen om vårt beroende av adekvat
fungerande ekosystem måste stärkas, både i skolan och genom folk
bildning, för att öka möjligheten att fatta informerade beslut om
miljöfrågor baserat på aktuell kunskap.
• Utvecklingen av svensk miljöforskning i nära samarbete med in
ternationell forskning är av avgörande betydelse för den framtida
miljöpolitiken genom att garantera en långsiktig kunskapsför
sörjning och därmed vetenskapligt grundande beslut inom miljö
området.
• Miljöforskningen behöver tvärvetenskaplighet, men den måste
bygga på en stark, kritisk och oberoende inomvetenskaplig forsk
ning inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora som
bas. Dessa vetenskapsområden måste utvecklas tillsammans istället
för att konkurrera om befintliga resurser.
• Tvärvetenskap kräver långsiktighet. Svenska lärosäten måste därför
ta ett institutionellt ansvar för att tvärvetenskap kan byggas lång
siktigt i koppling med traditionella vetenskapliga miljöer. Fram
förallt måste långsiktiga karriärvägar finnas för yngre forskare som
väljer en tvärvetenskaplig bana.

192

Miljöpolitik och etik
utan tagelskjorta
OLOF JOHANSSON-STENMAN

Miljöpolitiken blir alltmer global vad vi än tycker om saken. Detta be
ror dels på att de globala miljöproblemen blivit alltmer betydelsefulla,
i takt med att vi med ökande global folkmängd och ekonomisk akti
vitet når eller överstiger så kallade kritiska belastningsgränser eller
planetära gränser, och också beroende på att våra samhällen blir allt
starkare kopplade till varandra, inte minst ekonomiskt. Miljöpolitik
bör ytterst utgå från etiska principer som det inte kommer att vara
gratis att följa, men samtidigt är det varken nödvändigt eller önskvärt
att ikläda oss tagelskjortor och överdriva de livsstilsförändringar som
behöver göras. Nedan följer några korta reflektioner om vad detta,
enligt min mening, innebär för i vilken riktning svensk (liksom för
den delen andra länders) miljöpolitik bör gå.

Valet av styrmedel är centralt men nästan alltid svårt
När det gäller frågan om vilka styrmedel (och omfattningen av dessa)
man bör, och inte bör, använda i miljöpolitiken hörs ofta mycket
kategoriska och svepande påståenden i debatten. I praktiken är valet
oftast mycket svårt och det finns inga enkla universella sanningar
eller enskilda styrmedel som löser alla miljöproblem på bästa sätt.
På samma sätt bör man vara försiktig med att avfärda styrmedel
(till exempel överlåtelsebara utsläppsrätter) för att de i ett visst sam
manhang inte förefaller ha fungerat speciellt väl. Tvärtom kräver varje
miljöproblem en ingående analys av fördelar och nackdelar med olika
styrmedel, och kombinationer av styrmedel. För vissa miljöproblem,
som till exempel giftiga kemikalier, är det till exempel säkerligen be
tydligt klokare med lagstiftning och direkt reglering än med ekono
miska styrmedel, medan det omvända gäller för andra miljöproblem.
För att bedöma kostnadseffektiviteten hos ett styrmedel för ett
visst miljöproblem krävs ofta att man måste försöka bedöma de
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kvantitativa effekterna avseende det centrala miljöproblemet och
indirekta miljöeffekter på andra områden, i Sverige såväl som inter
nationellt. Även de samhällsekonomiska kostnaderna är i praktiken
ofta mycket svåra att beräkna, inte minst beroende på att det är både
svårt och kostsamt att mäta utsläpp och miljöpåverkan i sig, och även
beroende på indirekta effekter på andra marknader med potentiella
marknadsmisslyckanden. Dessutom, vad gäller globala miljöproblem
är det viktigt att kunna bedöma om och i så fall hur specifika åtgärder
kan tänkas leda till att andra länder ändrar sin politik.
Det säger sig självt att detta är mycket komplicerat, och även om
man aldrig kan komma att få någon total visshet om dessa frågor så
är det inte mindre viktigt att kunna göra goda uppskattningar. Min
bedömning (utifrån min begränsade horisont) är att det vore mycket
önskvärt med en vetenskaplig kompetenshöjning avseende inte
minst samhällsekonomi (inklusive miljöekonomi) och statsvetenskap
på Miljödepartementet. Detta skulle också vara betydelsefullt i den
täta relation man har med Finansdepartementet, och det skulle också
stärka Miljödepartementet i den interna maktbalansen. Självfallet
innebär inte detta en nedvärdering av andra vetenskapsområden.
Tvärtom är min bild att svenska departement mer allmänt är alltför
slimmade och att det vore önskvärt med en större egen utrednings
kapacitet på hög vetenskaplig nivå.

Klimatfrågan och vikten av att prissätta utsläpp av klimatgaser
Klimatfrågan är kanske den allvarligaste av alla miljöfrågor vi känner,
även om konkurrensen dessvärre är hård. Enligt min mening är här
det mest centrala grundproblemet att det på de allra flesta områden
på jorden är gratis eller nästintill gratis att släppa ut klimatgaser som
koldioxid. Om vi inte lyckas hantera detta problem har jag svårt att
se att vi kommer att kunna hantera klimatproblemen över huvud
taget. Prisinstrumentets lämplighet för att hantera koldioxidutsläpp
från fossilbränsleanvändning beror också på att utsläppen står i direkt
proportion mot kolinnehållet i bränslet, vilket gör att de jämfört med
i stort sett alla andra miljöproblem är mycket enklare att mäta, och
därmed till exempel beskatta.
Självfallet behövs även andra styrmedel, som till exempel stöd till
utvecklingen av solceller. Samtidigt är det viktigt att påpeka att det
inte alltid är bättre med många styrmedel än med få. Det faktum att
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världen är komplicerad behöver inte alls leda till slutsatsen att även
styrmedlen bör vara komplicerade och/eller alltid vara av många olika
slag. Detta skrivs i slutskedet av valrörelsen 2014 som, menar jag,
tydligt illustrerat risken med att man politiskt mer eller mindre med
vetet försöker dölja en otillräcklig eller ineffektiv miljöpolitik bakom
ett stort antal medialt väl synliga miljöåtgärder med liten effekt.
Om lika höga koldioxidskatter skulle tillämpas globalt utan undan
tag så är det slående hur låga (enligt de flesta befintliga bedömningar)
skattenivåer som skulle behövas för att radikalt reducera de globala
utsläppen av klimatgaser (ofta analyseras 80% global reduktion fram
till 2050). De flesta verkar landa i storleksordningar som är i paritet
med den svenska koldioxidskatten för hushåll i Sverige i dag, det vill
säga lite drygt en kr/kg koldioxid, eller rentav ännu lägre.
Kanske är dessa bedömningar alltför optimistiska, men även om
dubbelt så höga skatter skulle krävas så illustrerar de likväl vilken
potentiell kraft som finns i detta styrmedel om det skulle tillämpas
konsekvent. De synliggör också, enligt min mening, att det största
problemet med koldioxidskatter och andra motsvarande ekonomiska
styrmedel på klimatområdet är att de används i så ytterst liten grad
globalt sett. Och dessutom går inte sällan utvecklingen åt fel håll;
Australien har ju till exempel nyligen beslutat att avveckla sina
koldioxidskatter.
Man kan hävda att kostnadseffektivitet inte borde vara en alltför
central fråga när vi diskuterar potentiella ödesfrågor för mänsklig
heten som klimatfrågan. Spelar det verkligen så stor roll om vi
minskar utsläppen kostnadseffektivt, och måste vi inte göra allt vi kan
för att minska utsläppen?
På ett sätt håller jag med. Om kostnaden för att minska utsläp
pen i den rika världen skulle bli dubbelt eller tre gånger så hög som
om minskningen skedde kostnadseffektivt så skulle de inte ha någon
alltför dramatisk effekt på vår välfärd. Vi skulle fortfarande vara rika
och sannolikt bli ännu rikare i framtiden, men vår tillväxt skulle bli
lite mindre än vad den skulle ha blivit annars.
Däremot är det viktigt att peka på hur låga kostnaderna skulle
kunna vara om vi lyckas samverka just för att kunna övertyga dem
(och de är många) som motverkar omfattande utsläppsminskningar
och skarpare åtaganden med argumenten att det hotar deras livsstil.
Dessa människor ser inte skildringar av familjer som valt en enkel och
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klimatvänlig livsstil på landsbygden, där de kanske odlar större delen
av sin mat själva, som inspiration till att själva ompröva sin livsstil.
Tvärtom förstärks de nog snarare i sin övertygelse av att klimatfrågan
som helhet är överdriven. Detta gäller i hög grad även inom EU, där ju
röster hörs (från till exempel Polen) för att EU skall sänka sina ambi
tioner på klimatområdet.
Att synliggöra svenska erfarenheter internationellt, och i synnerhet
att de svenska koldioxidskatterna inte haft några dramatiskt negativa
effekter för hushållen i allmänhet (där många nog inte ens känner
till dessa skatter överhuvudtaget) är därför ett mycket viktigt bidrag
Sverige kan göra. Bedömningarna illustrerar också att det inte verkar
behövas någon dramatiskt förändrad livsstil för att hantera klimat
frågan. (Man kan naturligtvis argumentera för sådana kulturföränd
ringar ändå, av andra skäl.)

Nej, det är inte nödvändigt eller
önskvärt att alltid värdera miljön i pengar
Ett argument som ibland framförs mot ekonomiska styrmedel som
miljöskatter är att de innebär en trivialisering av miljön och där vi
på något vis deformeras som människor när vi måste värdera allt i
pengar. Detta är stora och djupa frågor som förtjänar att tas på allvar,
men i detta sammanhang räcker det med att påpeka att ekonomiska
styrmedel inte alls förutsätter att de bakomliggande miljöeffekterna
värderats monetärt. Till exempel behöver vi inte försöka monetärt
kvantifiera skadekostnaderna av växthuseffekten för att använda
koldioxidskatter.
Däremot kan det ändå finnas goda skäl att försöka att monetärt
värdera olika miljöeffekter, inklusive klimateffekter. Man måste dock
vara medveten om att värdering (och även kvantifiering av fysiska
och biologiska effekter i sig) av komplicerade ekosystemeffekter är
oerhört svårt, och man bör därför ta resultaten av sådana övningar
med både en och två nypor salt. När det gäller just monetär värdering
av klimateffekter så har enligt min mening en alltför stor andel av
dessa fokuserat på vad man ansett vara mest troliga utfall gällande
storleken på temperaturökningarna och relaterade effekter, och där
med helt ignorerat mer osannolika utfall och potentiella katastrof
scenarier. Detta har ofta lett till vad jag anser vara orimligt låga
monetära värderingar.
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Mer allmänt är det viktigt att såväl vetenskapen (inklusive samhälls
vetenskapen) som politiken bättre lyckas hantera och kommunicera
stokastiska samband, och särskilt där det finns risk för direkt katastro
fala konsekvenser. Detta är svårt inte minst eftersom katastrofscena
rier ofta har något av ett löjets skimmer över sig, vilket kanske inte är
så konstigt i ljuset av alla ogrundade undergångsscenarier som stän
digt sköljer över oss. Att det är svårt gör det dock inte mindre viktigt.
Betydelsen av monetära värderingar på miljöområdet bör alltså inte
överskattas. Visst kan de spela roll i kostnads-intäkt-analys, inte minst
vad gäller att ta hänsyn till indirekta effekter vid bedömning av olika
styrmedels kostnadseffektivitet, men samtidigt är det ju de faktiska
politiska besluten och den reella incitamentsstrukturen som har bety
delse. Om till exempel värdet av olika ekosystemtjänster värderats till
x antal miljoner kronor per år så är det visserligen intressant, men ändå
av begränsad betydelse så länge inte de faktiska drivkrafterna påverkas.
På liknande sätt lär inte utvecklandet av alternativa och mer inklu
derande (till exempel av naturresurser) mått på BNP spela så stor roll
i sig, eller för den delen det osannolika scenariot att vi skulle sluta
med att mäta konventionell BNP, så länge inte drivkrafterna i form av
incitament ändras. Drivkrafterna bakom att BNP tenderar att öka
över tid, till exempel via teknisk utveckling och att sådana som du
och jag gärna ökar vår inkomst över tid), skulle ju inte försvinna eller
minska för att vi slutar att mäta BNP (eller börja mäta något annat).

Jo, Sverige är verkligen ett föregångsland på klimatområdet
Utsläppen av klimatgaser har minskat kraftigt i Sverige på senare år,
och vi har en globalt sett unikt hög koldioxidskatt för svenska hushåll.
Samtidigt, som påpekas på andra håll i denna bok, så beror det lite
på hur man räknar. Om man istället fokuserar på konsumtionssidan,
det vill säga tar i beaktande att mycket av det som svenska hushåll
konsumerar genererar utsläpp i andra länder (där de producerats), så
ser trenden inte alls lika positiv ut. En högst relevant fråga är då om
Sverige verkligen är ett så gott föredöme egentligen?
Jag menar att svaret, trots allt, är ja. Det är visserligen på många sätt
belysande att även titta på utsläppen från ett konsumtionsperspektiv.
Samtidigt kan ju inte ett enskilt land direkt påverka utsläppen i
andra länder. Till viss del är det naturligtvis sant att om man inför en
hårdare miljöreglering av en viss bransch i ett specifikt land så är det
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sannolikt att en viss utflyttning av verksamheten kan komma att ske
till andra länder med mindre strikta miljökrav. Detta innebär då, på
kort sikt, att de positiva miljöeffekterna globalt sett inte blir så stora
som om man bara tittat på effekterna i det egna landet. Men om man
utgår från konsumtionssidan så att varje land skall hållas ansvariga
för utsläpp som sker i andra länder, där man saknar direkt påverkan,
skapas mycket olyckliga incitament. Exporterande länder kommer då
att hänvisa till att det inte är deras ansvar att individer och företag i
andra länder köper varor av dem, medan de importerande länderna
saknar effektiva styrmedel. Av detta skäl anser jag att Sverige absolut
inte bör verka för att övergå till att utgå från konsumtionssidan vid
internationella avtal och överenskommelser, vare sig det rör sig om
koldioxidutsläpp eller andra ämnen. Att ta på sig tagelskjortan här och
börja räkna från konsumtionssidan skulle visserligen kunna ses som
ärofullt och altruistiskt av Sverige, men jag är alltså övertygad om att
konsekvenserna av detta skulle bli negativa även globalt.

Global etik och Sveriges roll som pådrivare internationellt
Etiska frågor är naturligtvis helt centrala när det gäller frågor som
påverkar människor i andra (särskilt fattiga) länder liksom kommande
generationer. I den politiska debatten hamnar många ofta i ett av två
extremlägen. Antingen betonas att de uppoffringar som krävs för att
hantera till exempel klimatfrågan är mycket stora, och att vi behö
ver lägga om livsstil helt. Alternativt påstås, kanske ännu oftare, att
inga uppoffringar alls behöver göras, utan att en offensiv miljö- och
klimatpolitik tvärtom är lönsam och betalar sig själv med råge, till
följd av till exempel positiva sysselsättningseffekter, även bortsett
från själva miljöeffekterna. Jag tror att båda slutsatserna inte bara är
felaktiga utan att de dessutom är direkt kontraproduktiva.
Jag menar att Sverige explicit bör tala i termer av etik och moral
när det gäller globala miljöfrågor. Utöver att ”gå före” när det gäller
åtaganden på klimatområdet (och på andra områden) som diskuteras
på annat håll i boken, har vi en viktig uppgift internationellt att tala
om vårt etiska ansvar för kommande generationer liksom för fattiga
länder och människor idag. Detta gäller för övrigt, menar jag, även
mer allmänt, till exempel när det gäller de så kallade Milleniemålen.
Det eventuella obehaget av att raljerande kallas världssamvete och
självgoda är, menar jag, ett pris som det är värt att betala.
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Det finns här ett behov av att konkretisera och dra konsekvenser av
etiska utgångspunkter och inte bara uttrycka mycket allmänna och
vaga principer, som det ju finns mycket gott om redan i internationella
konventioner. När det gäller klimatfrågan skulle till exempel Sverige
kunna driva opinion för ett system där alla länder tilldelas samma ut
släpp per capita, där de totala utsläppsrättigheterna successivt sjunker
över tid. De som släpper ut mer än sin kvot skulle tvingas betala ett
skuggpris per kg koldioxid multiplicerat med hur mycket ”för mycket”
man släpper ut, det vill säga i motsvarande grad bli nettobetalare,
medan de som släpper ut mindre än sin kvot skulle bli nettomottagare.
Ett sådant system skulle innebära mycket stora omfördelningar från
rika till fattiga länder, och samtidigt innebära kraftfulla ekonomiska
incitament för att minska sina utsläpp. Detta skulle alltså inte röra sig
om bistånd utan istället utgöra betalning från de rika länderna för att
de släpper ut mer än sin andel, vilket är viktigt från en psykologisk
synvinkel; det skulle alltså inte röra sig om några allmosor. (Eventuellt
skulle man även kunna beakta en så kallad klimat- eller miljöskuld,
som skulle reflektera historiska utsläpp, men det är möjligt att det av
pragmatiska skäl är klokt att försöka undvika en sådan diskussion.)
Mot en sådan strategi kan invändas att den är orealistisk. Det är
visserligen troligen sant, åtminstone på kort sikt, men jag menar att
det samtidigt är viktigt att driva opinion internationellt utifrån etiska
principer där denna diskussion i sig är viktig för att på sikt förändra
individers och nationers positioner.
Som diskuterats på andra håll i denna bok är mänskligt samarbete
för att hantera globala sociala dilemman – det vill säga situationer där
vad som är nationellt rationellt leder till globalt ogynnsamma eller kata
strofala utfall – helt avgörande. För att få till stånd sådana samarbeten är
det i sin tur avgörande att adekvata globala institutioner utvecklas, inte
minst för att kunna få till stånd effektiva sanktionsmöjligheter, vilket
naturligtvis är ett känsligt och komplicerat område men där Sverige
med vårt historiska oberoende och neutralitet har en större möjlighet
än de flesta länder att ta initiativ och vara pådrivande. Jag menar att
det är viktigt att Sverige även här tar ett ansvar och driver dessa frågor
aktivt internationellt. Delvis bör vi göra det inom EU, men det räcker
inte. Inte minst till följd av att EU förefaller få allt svårare att komma
överens om att vara en pådrivande kraft globalt är det viktigt att Sverige
inte bara inriktar sig på att driva på inom ramen för EU.
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Avslutningsvis, jag har betonat att politiska lösningar och interna
tionella överenskommelser utifrån etiska principer är centrala för
att kunna lösa våra stora globala utmaningar på miljöområdet. Detta
betyder dock inte alls att underifrånperspektivet på miljöfrågor är
oviktigt. Tvärtom är det helt avgörande, men inte primärt, tror jag,
genom miljöeffekterna av individers livsstilsförändringar. Däremot är
individers engagemang och övertygelse avgörande i ett demokratiskt
perspektiv, då egenskaperna hos politiska ledare till stor del ju formas
av de som röstar på dem. För att få politiker som är villiga att ta globalt
ansvar krävs, eller underlättas i alla fall av, att de som röstar på dem
också är villiga att ta ansvar även när detta inte är helt gratis. På lång
sikt är kanske detta rentav det allra viktigaste.
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Rättvisa i centrum på
miljöpolitikens nya spelplan
SVERKER SÖRLIN

Miljöpolitikens uppgift är miljön. Men miljön går inte att skilja från
människorna och samhället. Vi har en politik för miljön i första hand
för att människorna och samhället behöver en god miljö.
Precis som andra goda ting är emellertid god miljö inte något som är
jämnt fördelat; hela regioner, städer, otaliga arbetsplatser är ovärdiga
miljöer för människor. Miljöpolitiken handlar inte bara om att värna
och förbättra miljön, den måste också förhålla sig till miljö som socialt
villkor och social tillgång. Jag menar därför att miljöpolitiken varken
kan eller bör skiljas från frågor om fördelning och rättvisa.
Tyvärr har det ändå blivit så och det har blivit så än mer, i synnerhet
sedan den så kallade ekologiska moderniseringens genombrott under
1990-talet – tanken att miljöarbetet inte skulle förutsätta någon
”alternativ” utveckling utan vara en integrerad del i fortsatt urbanisering, tillväxt och teknisk förnyelse. Förstärkt av ekonomiska kriser
har miljöpolitiken underordnats politiken för ekonomisk tillväxt.
I Sverige talade Göran Persson redan vid början av 1990-talet om
en ”blågul tillväxt”, alltså en tillväxt som var kombinerad med svenska
välfärdsstatsvärderingar, däribland miljö. När detta tänkande stod i
sitt flor kunde Anna Lindh som miljöminister tala sig varm för både
”faktor tre” och ”faktor tio”, alltså den underbara tanken att vårt
samhälle genom ekologisk effektivisering kunde nedbringa miljö
effekterna av samhällets omsättning till en tredjedel eller en tiondel. Det låter overkligt, nästan evangeliskt, men många forskare sade
samma sak.
Efter 2000 har denna politik fortsatt och Sverige har inte varit
något undantag. Vilka drömmar som än fanns på 1990-talet har vi
en fortsatt ökad miljöbelastning över hela världen, låt vara med stora
variationer; en del har faktiskt blivit bättre och särskilt lokal miljö
har på många håll blivit renare. Men vi har också fortsatta och totalt
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sett troligen växande sociala orättvisor i fördelningen av denna miljö
belastning och i fördelningen av tillgängliga naturresurser.
Tyvärr är detta inget nytt. Så har det varit sedan miljöpolitikens
barndom, även om det inte alltid varit det som uppmärksammats mest
när miljöpolitikens historia presenterats. Den skildras ofta som om
den alltid gynnar alla lika mycket hela tiden, i ett aldrig avstannande
framsteg. Men så är det inte. Redan grundandet av nationalparker
och naturreservat, i Sverige från 1909, gynnade främst de priviligierade grupper som kunde besöka dessa avlägsna platser och uppleva
deras skönhet. När ett mer stadsnära naturskydd efterfrågades under
mellankrigstiden kallades detta för ”socialt naturskydd” för att signalera att det skulle vara användbart för fler.

Rättvisefrågornas ökande betydelse
Detta slag av fördelningsfrågor och rättvisefrågor har inte försvunnit
bara för att miljön blivit föremål för ett omfattande vetenskapligt
intresse eller för att miljöproblemen gått från att vara mest lokala till
att också bli globala. Snarare tvärtom, frågor om rättvisa och fördelning blir bara mer akuta och de dyker upp i ständigt nya skepnader.
Ett färskt exempel gäller landskapspåverkande energiproduktion.
Vindkraften är förnybar, men vindkraftsparkerna har placerats företrädesvis i områden som präglas av ekonomisk tillbakagång och där
resursstarka sociala eliter i mindre grad är bosatta, exempelvis i vissa
kustregioner och i Norrlands inland. Denna lokalisering kan inte
enbart förklaras av vindförhållanden, den har även andra grunder och
sker mer storskaligt än i länder som Tyskland och Danmark. Det är
ett gammalt tema om stadens exploatering av landet kommer fram.
Miljövänlig vindkraft möter därför lokalt motstånd.1
Ekonomiska styrmedel som miljöskatter och avgifter, som sedan
1990-talet blivit vanliga, har flera fördelar, bland annat neutralitet
i förhållande till brukare. Men just denna föregivna neutralitet funge
rar i praktiken tvärtom eftersom den i praktiken skapar ännu större
hinder för människor med litet pengar att komma i åtnjutande av
sådant som de välbeställda har råd med. Om fördelningsprofilen inte
beaktas kan sådana styrmedel därför bli politiskt omöjliga.
1 J onas Anshelm (2013) Kraftproduktion och miljöopinion: Kritiken av vindkraftens miljö
påverkan och den som riktats mot övriga kraftslag, Naturvårdsverket.
www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6571-3.pdf
202

All konsumtion ger miljöpåverkande effekter. Ju mer man konsumerar, desto mer påverkar man således miljön (med vissa variationer
beroende på arten av konsumtion), i alla fall så länge en frikoppling
av tillväxt från miljöpåverkan inte åstadkommits (och någon mer
genomgripande sådan verkar inte vara i sikte). Det betyder att de
största konsumenterna svarar för den största miljöbelastningen. För
detta behöver dessa inte ställas till ansvar, det är alldeles tillåtet att
belasta miljön hur mycket som helst, om man har råd. Om politiken
vill nedbringa påverkan genom att göra konsumtionen dyrare för alla
drabbar det i första hand de många som konsumerar litet, medan den
omfattande privata konsumtionen hos de mycket rika lämnas opåverkad. Även detta kan vara politiskt svårt att smälta och leder till att
konsumtionen snarare lämnas orörd – den anses inte vara en fråga för
miljöpolitiken. Det är inte bra för miljön.
Fördelnings- och rättvisefrågorna är i kanske ännu högre grad
internationella. Konsumtionens miljöeffekter hamnar främst där
varor och tjänster produceras. För ett land som importerar mycket
konsumtionsvaror betyder det i praktiken att man exporterar miljöoch klimatpåverkan. Miljöpolitiskt kan det knappast vara avsikten,
även om det gagnar svensk miljö. En värld där handeln ökar dras i allt
större utsträckning med sådana dilemman.
Nya tendenser på policyområdet har uppstått kring begrepp som
ekosystemtjänster, antropocen och planetära gränser. De innebär
viktiga innovationer i sättet att förstå mänsklig påverkan på en överstatlig, planetär nivå. Men samtliga dessa begrepp inbjuder också till
en förenklande homogenisering av de ekonomiska och sociala krafter
och processer som leder till denna miljöpåverkan. En stor majoritet
av världens människor bidrar nästan inte alls till att planetens känslighetsgränser överskrids. Den ”mänsklighet” som avses med ordet
anthropos – människa – i antropocen finns i praktiken inte som
ett odelat, handlande subjekt. Olika samhällen och olika individer
bidrar olika mycket. På samma sätt är det med effekterna på miljö och
klimat, de träffar olika och de drabbar olika.
Ekosystemtjänster, kreativt i sin identifiering av viktiga inslag i
miljön, är en monopolistisk värderingsmodell som trivialiserar alla
de andra sätt att värdera natur som finns hos människor, kulturer,
religioner. Ytterst måste, för att de skall kunna jämföras med varandra och med andra samhällsvärden, dessa tjänster monetariseras, ett
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metodologiskt i praktiken omöjligt företag och moraliskt ett synnerligen tvivelaktigt.
Dessa begreppsliga diskurser, klargörande i många avseenden, riskerar därför att skymma mycket väsentliga aspekter på den globala
miljön. En omfattande kritisk diskussion förekommer också, både i
forskarsamhället och bland miljöorganisationer. För att begreppens
positiva kvaliteter skall kunna bli användbara, och få sina rätta proportioner, måste de ges en fungerande miljöpolitisk ram som hittills
saknats.

Rättvisa, rationalitet och effektivitet
Detta är en handfull exempel på att miljöpolitiken inte kan frikopplas
från fördelningsfrågor och rättvisefrågor. Det finns otaliga andra. Vad
är skälet till att uppmärksamma dessa frågor? Personligen menar jag
att rättvisefrågor är politiskt angelägna och att en värld som är mer
rättvis är moraliskt mer försvarbar än en mindre rättvis, det vill säga
att rättvisa har ett egenvärde som miljöpolitiken själv måste formulera
och inte bara överlåta till andra. Att dessa frågor varit nedtonade i
svensk miljöpolitik är i framtiden inte hållbart och andra länder, även
USA, ligger i detta avseende långt före.2 Det är hög tid för Sverige, som
ju har starka sociala traditioner, att göra rättvisefrågor mer centrala i
miljöpolitiken.
Det finns moraliska och politiska skäl att argumentera för att rättvisa och fördelning skall vara mer centrala frågor på en ny miljöpolitisk spelplan. Men det finns också en mer näraliggande instrumentell
rationalitet. Jag menar att en fördelningspolitiskt medveten och rättvisedriven miljöpolitik har större förutsättningar att bli framgångsrik
och långsiktigt hållbar, både i Sverige och globalt. Om miljöpolitiken
tänker rättvisa ökar uppslutningen kring den. Det bör därför vara en
högt prioriterad, men också långsiktig uppgift att integrera fördelning och rättvisa i miljöpolitiken. Detta är ett utvecklingsarbete som
bör ske såväl inom forskning som inom det civila samhället som inom
politiken själv.
Det är relativt nyligen som dessa frågor blivit etablerade. I USA
kom de in på 1960-talet via medborgarrättsrörelsen och minoriteters
kamp för anständiga villkor som till exempel jordbruksarbetare i
2 Se till exempel: www.epa.gov/oecaerth/environmentaljustice/basics/ejbackground.html
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Kalifornien där växtgifter och insektsbekämpningsmedel skadade
arbetarnas hälsa. I Europa var det i hög grad miljörörelserna som förde
upp dessa ting på dagordningen och man tog stor hjälp av den framväxande kunskapen om hälsoeffekter av dålig miljö.
Mätningar av gifter i vattendragen och farliga emissioner i luften
och partiklar i arbetsmiljön och toxiska ämnen som färdades genom
människors kroppar och ut igen via avlopp och restprodukter formade
den moderna miljödebatten. Detta skedde i många länder. I Sverige
hade vi Brofjorden, Teckomatorp och Rönnskärsverken.3 Norge hade
”industrihelvetet” i Årdal redan 1951.4 Polen hade sitt Katowice, Tyskland sitt Ruhrgebiet och England sitt röktyngda Midlands – för att
bara nämna några exempel.
Det handlade om att hävda en sund livsmiljö för de människor som
annars skulle få sin hälsa och sina liv förstörda. Nya och intressanta
konstellationer formades mellan miljöns expertis och de lokala protesterna. Den amerikanska miljömyndigheten, EPA, konstaterar på
sin hemsida (juli 2014): Early in 1990, the Congressional Black Caucus,
a bipartisan coalition of academic, social scientists and political activists
met with EPA officials to discuss their findings that environmental risk
was higher for minority and low-income populations.
Miljö hade en tydlig social dimension eller klassgradient som inte
framträdde särskilt tydligt i den gamla miljövetenskapliga kunskapsregimen. Den var inte bara vildmark eller en naturvetenskapligt
beskrivbar yttre verklighet. Inom forskningen, som dominerades av
naturvetenskapliga perspektiv på miljön, hade denna dimension varit underartikulerad. En tidig klassiker som uppmärksammade dessa
förhållanden var Robert Bullards bok Dumping in Dixie (1990).5 Ett
annat standardverk blev statsvetaren Andrew Hurleys Environmental
Inequalities (1995), som handlade om ras, klass och industriella föroreningar i Gary, Indiana mellan 1945 och 1980. Historiker, sociologer,

3 O
 m Rönnskärsverken, se Ann-Kristin Bergquist (2007), Guld och gröna skogar: Miljöan
passningen av Rönnskärsverken 1960–2000, Umeå universitet. Om Teckomatorp,
se Erland Mårald (2007) Svenska miljöbrott och miljöskandaler1960–2000, Hedemora.
4 Kristin Asdal (2011) Politikkens natur – naturens politikk, Oslo.
5 Robert Bullard (1990; 3rd ed. 2000) Dumping in Dixie: Race, Class, and Environmental
Quality, Boulder; Andrew Hurley (1995) Environmental Inequalities: Class, Race and
Industrial Pollution in Gary, Indiana, 1945–1980, University of North Carolina Press;
Karl Jacoby (2001) Crimes Against Nature: Squatters, Poachers, Thieves, and the Hidden
History of American Conservation (Berkeley: University of California Press.
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antropologer, genderforskare har sedan dess avsevärt berikat denna
litteratur.

Rättvisa – ett sällan använt begrepp i miljöpolitiken
Dessa frågor behandlades först i regel i nationella eller rent lokala
sammanhang. Rättvisa knöts till sociala rörelser och till de politiska
rättvisefrågorna. Däremot förändrade de bara i ringa utsträckning hur
den officiella miljöpolitiken utformades i Sverige och de påverkade
bara långsamt miljöpolitikens kunskapsbas, alltså vad som betraktades
som relevant miljöexpertis.
En utveckling som uppmärksammar rättvisefrågor har emellertid nu sakta inletts, även i vårt land, och jag tror att den är mycket
viktig, även om den inte haft något större inflytande över svensk
miljöpolitik än så länge. För att denna utveckling skall kunna fortsätta krävs kunskaper om rättvisa och fördelning och att de översätts
till ett språk som kan användas i miljöpolitisk politikutveckling. Här
kan man peka på den holländska miljörörelsen som gick i spetsen för
att fördela rättigheter till så kallat miljöutrymme på 1990-talet. Det
förutsatte en politisk tanke om fördelning, men det förutsatte också
en idé om att god miljö – rent vatten, frisk luft, atmosfären som mottagare av koldioxid et cetera – var en kritisk och knapp tillgång som
kunde fördelas. Teori om allmänningar och kollektiv förvaltning har
föreslagits, men lagstiftning är också nödvändig för att förhindra att
människor utsätts för farliga kemikalier.
Sedan dess har mycket teori- och idéutveckling skett. Samhällsforskare som ekonomen Joan Martínez Alier i Barcelona och Laura
Pulido i Los Angeles, och humanistiska forskare som litteraturforskaren Rob Nixon, verksam i USA men med rötter i Sydafrika, histo
rikern Ramachandra Guha i Delhi eller författaren och aktivisten
Arundhati Roy i Mumbai har, jämte många andra, arbetat med att
koppla globaliseringen till miljöns rättvisedimension.6 Även en del
naturforskare har intresserat sig för dessa frågor. Will Steffen, en av de
tongivande inom Earth Systems Science, har tillsammans med Mark

6 J uan Martínez-Alier, (2002) The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological
Conflicts and Valuation, Cheltenham; Rob Nixon (2011) Slow Violence and the Environ
mentalism of the Poor, Cambridge, MA; Ramachandra Guha (1989) The Unquiet Woods:
Ecological Change and Peasant Resistance in the Himalaya, Oxford.
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Stafford Smith resonerat kring Planetary boundaries, equity and global
sustainability i en perspektivrik artikel.7
En ny miljöpolitisk spelplan kommer inte att kunna undvika rättvise- och fördelningsfrågor för att vara effektiv och vara i linje med
hållbarhetens samtliga tre pelare, alltså inte bara den ekologiska utan
även den sociala och den ekonomiska.
Varför har inte ett kvalificerat miljöpolitiskt tänkande hittills utvecklats om rättvisa och fördelning? Kanske för att dessa domäner
betraktats som helt åtskilda. Så var det också länge i USA. År 1963 tillkom både Civil Rights Act och Environmental Protection Act. Medan
den första lagstiftningen gällde rättigheter för svarta och andra
eftersatta grupper var den senare i praktiken en lagstiftning helt och
hållet inriktad på den välbeställda vita medelklassen. Det var också
helt olika grupper av experter som låg bakom, i den förra engagerade samhällsforskare och aktivister, i den senare naturvetenskapliga
experter.8
Man kan göra följande antagande: de områden som antas utgöra den
legitima miljöexpertisen, är områden där rättvisa är ett sällan använt
begrepp. Man kan börja med naturvetenskaperna, där har rättvisa
ingen stor plats. Inte heller i ingenjörsvetenskaperna eller i medicinen i snäv mening.
Samhällsvetenskap och humanistisk vetenskap uppvisar en mer
blandad bild. Nationalekonomin, ett för miljöpolitiken numera viktigt område, analyserar rättvisa, men ifrågasätter sällan marknadens
effektivitet, den är närmast axiomatisk, teoretiskt given, och behandlar som regel frågor om rättvisa som en begränsning av marknaden och därför nästan a priori som något som borde ifrågasättas.
Från detta finns visserligen betydelsefulla undantag. Det finns flera
framstående ekonomer som visar större intresse för rättvisa, likaså de
ekonomer som arbetar åt folkrörelser, fackliga organisationer – eller åt
miljöorganisationer. Joan Martínez Alier, som nämndes ovan är ett av
ganska många exempel på ekonomer som ägnat stor uppmärksamhet
åt miljöns rättvisefrågor. Amartya Sen är en annan ekonom som
7 W
 ill Steffen & Mark Stafford Smith (2013) “Planetary boundaries, equity and global
sustainability: why wealthy countries could benefit from more equity” Current Opinion
in Environmental Sustainability 5, sid 403–408.
8 Carolyn Finney, Black Faces (2014) White Spaces: Reimagining the Relationship of
African Americans to the Great Outdoors, New York.
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diskuterat fördelningsfrågor i en rad undersökningar. Listan kan i
själva verket göras mycket lång, inte minst bland så kallade ekologiska
ekonomer. Men det ändrar knappast på det faktum att det hegemoniska ekonomiska tänkandet tenderar att favorisera marknad och
effektivitet framför rättvisa och solidaritet.
De kunskapsfält och de traditioner, oavsett disciplin, som placerat miljö och rättvisa i centrum för sina analyser har dessutom haft
en marginell position i vad man kunde kalla den existerande ”miljökunskapsregimen” som tagit form under miljöpolitikens period sedan
1960-talet. De har haft ett begränsat utrymme i de stora miljöutbildningarna, de har sällan eller aldrig varit föremål för större utpekade
forskningsprioriteringar och nysatsningar. Stora svenska miljöfinansiärer som Naturvårdsverket och Mistra har såvitt jag vet aldrig gjort
några prioriterade satsningar på miljöns rättvisedimension.9
Ett resultat av dessa prioriteringar, som inte är unika för Sverige,
är att vi vet väldigt mycket om miljön och om effekterna av vad samhällena gör med naturen. Men vi har inte ägnat särskilt mycket kraft
eller gemensamma resurser åt tänkandet om rättvisa, om fördelning
av miljöutrymme och inter-generationella fördelningsproblem och
hur vi skall kunna ordna samhällen som kan bli bättre på att beakta
och bearbeta målkonflikter, mellan exempelvis kortsiktiga ekono
miska mål – för både stater, företag och enskilda – och hållbarhetsmål.
Ännu mindre har vi tänkt om att utveckla och belöna värderingar och
handlingar som gagnar hållbarhet och rättvisa. Här har en ny miljöpolitisk spelplan massor av ointecknat utrymme.
När sådant tänkande ändå förekommit har det sällan kommit att
likställas med ”miljöexpertis”. Det är tänkvärt att det främsta arbetet
om rättvisa under det senaste halvseklet skrivits av en politisk filosof och att det praktiskt aldrig förekommer bland sådant som anses
viktigt att veta bland dem som studerar sådant som miljövetenskap
eller industriell ekologi. Jag tänker på John Rawls A Theory of Justice
från 1971. Nu diskuterar Rawls inte miljöfrågor, men det finns senare

9 U
 ndantag finns förstås i enskilda projekt och i de stora programmens delstudier. Det
generella påståendet är ändå befogat; se till exempel Mistras imponerande projektkatalog
1993–2003, som omfattar mer än 40 program eller centra och som kan handla om båtbottenfärger och svenska fjäll och klimatförhandlingar men som såvitt jag kan utröna inte
någonsin attackerar fördelnings- eller rättvisefrågor som sin explicita huvuduppgift.
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arbeten inom internationell politisk teori som gör det tillsammans
med begrepp som rättvisa.10

Faran med förenklingar
Det finns med andra ord en stor potential i att för framtidens miljöpolitik särskilt utbilda och utnyttja sådan expertis som är inriktad
på frågor om rättvisa och fördelning. Ambitionen bör vara att förena
denna med frågor om miljöeffekter och ekonomisk effektivitet.
Varför denna upptagenhet med expertis och kunskap? Därför att
allt tyder på att kunskap har betydelse. Forskningslitteraturen stödjer
tanken att det inte är någon slump vilka rådgivare politiken har. En
del av denna litteratur försöker gruppera och kategorisera experter
utifrån deras roller, från konsekvensneutrala rådgivare till agenda
sättande aktivistsakkunniga.11
En annan del av litteraturen har framgångsrikt kunnat visa hur
expertis under det senaste århundradet, och alldeles särskilt under
det senaste halvseklet, datorernas tid, knutits till möjligheten att göra
kvantitativa förutsägelser. Siffror har skapat både trovärdighet och
legitimitet, vad Theodore Porter kallat Trust in Numbers (1995).12 Detta
slags expertis har gått att tillämpa på miljö och klimat lika väl som på
demografi, ekonomi, arbetsmarknad, hälsa, teknik.13
Men siffrorna fångar inte allt. Vad som är viktigt för människor och
miljö förutsätter andra sätt att tala om vad miljö och natur represen
terar. En ny miljöpolitik bör underbyggas av en expertis som har en
bredare kunskapsbas där rättvisa och fördelning är viktiga dimensioner.
Om vi tror att kunskap har betydelse, så tror vi förmodligen att det
har betydelse vilken kunskap vi utvecklar. Den nuvarande kunskapen
har uträttat fantastiska saker, vår kunskap har vuxit på ett enastående
10 S
 e till exempel: Melissa Lane (2011) Eco-Republic: What the Ancients Can Teach Us
about Ethics, Virtue, and Sustainable Living, Princeton, NJ; William E. Connolly (2011)
A World of Becoming, London, densamme (2013): The Fragility of Things: Self-organiz
ing Processes, Neoliberal Fantasies, and Democratic Activism, Durham NC & London.
Jag har själv (2014) skrivit om dessa ting i Pianona i Västerbotten: Det politiska och
politikens platser, Stockholm; särskilt sid 20–21.
11 Roger A. Pielke Jr. (2007) The Honest Broker: Making Sense of Science in Policy and
Politics, Cambridge.
12 Theodore M. Porter (1995) Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and
Public Life, Princeton, NJ. Se även Henrik Höjer (2001): Svenska siffror: Nationell
integration och identifikation genom statistik 1800–1870, Hedemora.
13 Libby Robin, Sverker Sörlin & Paul Warde, red. (2013) The Future of Nature. Documents
of Global Change, New Haven, CT.
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sätt. Men den tycks inte ha hjälpt oss att hantera de kolossala miljöeffekter som vi vållar. Frågan är om miljökunskapen ens går i rätt
riktning? Tendenserna är motstridiga. Nya initiativ till förmån för
exempelvis humanistisk forskning om miljön tyder på det.14 Andra
tendenser pekar snarare i fel riktning.
Under ett par årtionden har det miljöpolitiska tänkandet handlat om att söka gränsvärden och åstadkomma förbättrad miljö med
hjälp av ekonomiska styrmedel. Det har gjort siffror viktiga. Planetära
gränsvärden är samma andas barn på global nivå. Att urskilja naturgivna gränser som om de överskrids tycks erbjuda faror måste vara
ett legitimt företag, om än svårt. Men att gå vidare och försöka finna
vägarna till hur de skall kunna undvikas reser på nytt frågorna om
vilken status rättvisa ska ha.
Utvecklingen hittills inger inte förtroende. Tittar man på de utredningar som handlar om miljö på den planetära nivån uppvisar de lika
mycket precision ifråga om naturens tillstånd som de visar valhänthet när det gäller att översätta dessa fakta till användbara insikter om
samhälleliga åtgärder. IPCC-rapporterna är kanske de mest slående
exemplen. Först i Fourth Assessment Report 2007 kunde man få en
viss begynnande bild av hur kunskapsutvecklingen historiskt sett ut.
I Fifth Assessment Report 2013 har detta utvidgats med en kortfattad
diskussion av de samhälleliga och politiska frågor som förhindrar ett
framgångsrikt internationellt agerande. Med tanke på var knutarna
i klimatfrågan sitter – knappast längre i modellerna utan först och
främst i samhällenas oförmåga till åtgärder – framstår rapportens
prioriteringar som alltmer märkliga, men måste naturligtvis förstås
som ett historiskt arv från det ganska nyss förflutna då klimatfrågan
uteslutande var en naturvetenskaplig angelägenhet.
Rättvisa och fördelning kräver helt enkelt ett betydande engagemang för att de skall kunna ta en giltig och självklar plats på den
miljöpolitiska dagordningen. Också bland de mest framsynta initiativen är de ännu egendomligt frånvarande. Idén om planetära gränser,
14 S
 verker Sörlin (2012) “Environmental Humanities: Why Should Biologists Interested in
the Environment Take the Humanities Seriously?” BioScience , vol 62, no. 9,
sid 788–789. Se även Noel Castree med flera (2014) “Changing the intellectual
climate” Nature Climate Change 4, sid 763–768, som innehåller en kraftfull argumentering för ett fundamentalt skifte i synen på relevant kunskap och ger en rik översikt av
exempel på den nya kunskap som redan produceras nom humaniora och samhällsvetenskap men som strängt taget är osynlig i mainstream policy om klimat.
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ett originellt bidrag i en artikel i Nature 2009 med flera svenska
forskare bland författarna, prövas nu som underlag för miljöpolitiska
tillämpningar. Grundtanken med planetära gränser är som bekant
att det går att vetenskapligt fastställa hur långt miljöpåverkan kan
gå innan den hotar planetens stabilitetsdomän, definierad av variationerna under holocen (de senaste tio tusen åren), vars omfattning
visserligen diskuteras bland arkeologer och geovetare, men som ändå
är en intressant utgångspunkt för diskussionen.15

Siffran – både vetenskaplig och politisk
Inom ramen för planetära gränser-agendan funderar man nu alltså om
hur ekonomisk tillväxt skall kunna förenas med att gränserna hålls.
Så som dessa diskussioner hittills förts har rättvisa inte haft någon
framskjuten plats. Vid ett möte anordnat av Nordiska ministerrådet,
UNEP och miljöministerier i flera nordiska länder i Genève i november 2013, visade diskussionen om denna fråga på de många praktiska
svårigheterna.
Diskussionen handlade om hur man skulle kunna få fram nya siffror för att kunna ”översätta” sådant som betyder något för människor,
till exempel mat och åkerareal, till dem planetära gränsernas språk.
Det är ingalunda någon enkel uppgift. Dessutom ger det ingen riktig
plats för rättvisa, så länge man inte beaktar frågor om fördelning.
Enligt referatet från Genèvemötet fördes diskussionerna om
Milleniemålen 2015 utan att ord som rättvisa, eller för den delen andra
ord som kan vara meningsfulla när man vill åstadkomma förändring
i mänsklig och samhällelig praktik (exempelvis politik, demokrati,
frihet, mening, hopp, makt) kom i nämnvärt bruk. Eller, för att vara
exakt: rättvisa förekom (2) gånger. Andra ord som förekom desto ymnigare: planetär (92), gränser (87), system (63). Och, som en antydan
om hur man tänkte om kunskapsförsörjningen: science (60), social
science (3), humanities (1). Detta beror knappast på att de inblandade
experterna är ointresserade av rättvisa eller fördelning – förmodligen
är det tvärtom – men det är något med själva metoden, hur diskussionerna förs och hur värderingsfrågor med ganska ogenomtänkta handgrepp avskiljs från vetenskapliga frågor som gör det mycket svårt att
ge dessa begrepp den centrala plats de förtjänar.
15 P
 atrick V. Kirch (2005) “Archaeology and Global Change: The Holocene Record”
Annual Review of Environmental Resources, 30, sid 409–40.
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Till gränsvärdenas begränsningar hör att de inte säger något om vem
som konsumerar, vem som släpper ut, vem som försurar, vem som drar
fördel av de utrymmen som trots allt är möjliga. Påverkan är fri – för
rika länder att släppa ut mest, för rika människor att släppa ut mest,
och för fattiga att förbli fattiga utan att en sekund av sitt liv belönas
av någon för att de just genom sin fattigdom avstår från att kräva
något av planeten och därmed i praktiken möjliggör de resursstarkas
konsumtion. Det gör att gränsvärdena, som framstår som intressanta
ramvillkor i en ny miljöpolitisk spelplan, blir föga användbara, i värsta
fall kontraproduktiva, i sökandet efter instrument för att göra rättvisa
och fördelning till centrala kategorier. Dessa måste därför komma in
på andra sätt.
Andra gränsvärden ger upphov till liknande reflexioner. Man kan ta
tvågradersmålet med dess utlöpare i en globalt definierbar kolbudget,
som utlöst häftiga diskussioner om fördelningen av denna budget mot
bakgrund av i-ländernas oproportionerligt stora, historiskt ackumulerade klimatpåverkan.16 Ett annat exempel är EU:s CO2-handel, där
priset blev alldeles galet.
Dessbättre förekommer en kritisk diskussion kring dessa frågor
och denna har i senare försök att utveckla planetära gränser tagits
på allt större allvar av de forskare som står bakom begreppet: ”the PB
[Planetary Boundaries] framework does not take into account issues of
equity, distribution, and causation. It is obvious that the current levels of
the boundary processes, and the transgressions of three boundaries that
have already occurred, are unevenly caused by human societies and different social groups. The benefits in the form of wealth that these transgressions
have brought are also unevenly distributed socially and geographically.”17
Det jag framför här är i sig inte något argument mot användningen
av gränser, gränsvärden och kvantifierade styrmedel – dessa är ofta
nyttiga och ibland nödvändiga. Men jag tolkar den omfattande kritiska diskussionen som en signal om att man bör tillämpa dem med
urskiljning och vara klar både över hur de tillkommer och hur de
fungerar i praktiken. Siffran är viktig men behöver sammanhang och
värderingar.

16 Kevin Anderson (2012) Klimatförändring bortom farlighetens gräns, Cogito.
17 Will Steffen med flera, Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing
planet [in review].
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Däremot bör vi utgå från att siffran inte bara är ett enkelt redskap
– den är politisk och måste förstås som sådan. Som beskrivning av
naturen är kvantitativa metoder och data oomstritt av största betydelse, de är ett sätt att uttrycka vår växande förståelse av hur naturen
fungerar. Det är när de förflyttas från det beskrivande till det normativa, när siffror görs till gränsvärden och styrmedel som det händer
något intressant och ofta problematiskt. Det är då inte längre samma
typ av siffra, utan en siffra som fungerar som ett slags ”kvantifierad
fullmakt” för en värdering av något, direkt eller indirekt. Den siffran
vill något och den gör anspråk på att kunna åstadkomma något. Frågan
är vad – och för vem?
Ett problem är att vi inte har sett denna enkla distinktion klart
nog i det miljöpolitiska arbetet. Den som upprättar ett gränsvärde
vill något, och att fastställa denna siffra är en politisk handling, inte
en vetenskaplig, även om det i regel används mycket vetenskap i
processen. Ett tvågradersmål för klimatet är, ytligt besett, bara en
siffra: 2. För några är siffran onödig, de vill inte se sådana gränser alls.
För andra är det redan två grader för mycket. För båda åsikterna finns
det argument. Det finns ingen vetenskaplig metod att avgöra vilken
av dessa siffror som är rätt eller har mest vetenskapligt stöd: 0 eller 2
eller ingen siffra alls.
Om konsekvenserna av en tvågradig ökning av temperaturen är
acceptabla eller inte är en värderingsfråga och svaren på den är olika
beroende på vem man frågar och var i världen den människan finns.
Svaren kommer också att variera över tid. Den som är intresserad av
rättvisa är dessutom intresserad av något helt annat: hur det välstånd
som temperaturökningen återspeglar blir fördelat. Om denna fråga
säger siffran ingenting, även om vi vet att om inget ändras i övrigt så
bli konsekvenserna mycket ojämlikt fördelade. Just därför är siffran
djupt politisk fast den ser ut att vara blott och bart vetenskaplig.

En ny miljöpolitik måste vara en integrerad miljöpolitik
Siffrans status hänger samma med ett slags hyperförtröstan i både
marknadens och det politiska systemets förmåga att kreativt och
successivt utveckla de arrangemang som krävs utan att ifrågasätta
samhällenas djupare funktionssätt. En viss förtröstan är förstås nöd
vändig; man kan inte misstro alla institutioner. Men den som ser verkligheten sådan den ser ut måste fråga sig om förtröstan är realistisk.
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Man kunde ju lika gärna se på vad som skett sedan säg 1950, den period
som kallats the Great Acceleration, på helt ett annat sätt. I ett sådant
synsätt skulle industrialism, militarism, kapitalism inte i första hand
uppfattas som välvilligt kreativa inslag i vår samtid – den ekologiska
moderniseringens förståelse – utan snarare som väldiga och ännu
växande praktiker för att generera ständigt ökande och under lång
tid kvardröjande problem som ackumulerar på den planetära skalan.
Vi talar om kolossala producenter av kriser och kollektiv osäkerhet
inom områden som klimat, energi, naturresurser, finansiella marknader, krig, vilka numera alla uppträder inom sina egna, specifika globaliserande ordningar och system. Vad dessa jättar åstadkommit under
ett par generationer, på nytt kan man ta 1950 som en startpunkt, är
närmast vad Chicago-antropologen Joe Masco kallat en Age of fallout,
som vi kommer att behöva använda hela det tjugoförsta århundradet
för att bemästra för att inte de planetära gränserna skall överskridas
ännu mer.
Skall dessa aktörskomplex förbli miljöpolitikens främsta partners? Frågan går att ställa. Det ter sig lättsinnigt att tro att de väldiga
aktörskomplex som driver dessa praktiker utan vidare skulle låta sig
enrolleras för att vidmakthålla en överordnad stabiliserande holocenrationalitet. Man kunde lika gärna argumentera för att hela eller delar
av dessa praktiker borde överges eller kraftigt reformeras, vilket är en
likaledes monstruös uppgift. Detta yttrar sig till slut i ett dilemma:
hur mycket kan, bör, miljöpolitiken samarbeta med rådande aktörsstrukturer? Hur mycket bör den arbeta för att förändra dem, rentav
bryta dem? Under en ganska lång tid har miljöpolitikens förutsättning varit att sådana frågor strängt taget är tabu. Inför eftervärldens
domstol kan det framstå som en betydande underlåtenhetssynd.
Det går förstås inte att lämna ett svar en gång för alla, för alla länder,
platser och tider. Men en sak är jag säker på: vi kan inte bara utforma
spelplanen och sedan lämna över ansvaret till aktörer. Målstyrning
på miljöområdet har prövats i Sverige med de bästa av avsikter, och
till och med i vårt land med de fantastiskt goda förutsättningar vi
har, från utbildningsnivå, folkligt stöd, till infrastruktur och ypperlig
miljöforskning och fungerande institutioner – till och med här är det
extremt svårt att göra framsteg. Efter snart 20 år ser det som om två (2)
av 16 av de svenska miljömålen kan uppnås. Inget av dessa mål har för
övrigt med rättvisa att göra, det tas bara för givet att alla har nytta av
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dem. Målen säger inget om fördelningen av den goda miljön, bara vissa
indikatorer uppnås är målet nått (men inte ens det har vi alltså klarat).
Den miljö där människor lever sina liv, stadens miljö, finns det inga
mål för och inte heller för de platser där människor arbetar. Det är
miljömål främst för naturen, inte för människorna. Miljömål som inte
ens kan frambringa en viskande invändning mot Förbifart Stockholm
kan heller inte anses vara ett särskilt kraftfullt miljöpolitiskt instrument. Till sist handlar det om vilka samhällsmål som värderas högst,
det är där allt avgörs.
En central miljöpolitisk slutsats av detta sätt att tänka, menar jag, är
att miljöpolitiken måste bli mindre förtröstansfull och indikatorstyrd
och mer offensiv och handlingsinriktad. Miljömål, nationella och
globala, bör betraktas som grunden, en bottenplatta, en kodifiering
av ett slags minsta nödvändiga förståelse av det som krävs för att inte
viktiga gränser skall överskridas och människors, samhällens, ekosystems och själva planetens livsbetingelser undergrävas. Detta är centralt och det är ett miljöpolitikens fattigdomsbevis att inte ens detta
existerar, och på sätt och vis ett hoppets ljus att ett sådant tänkande
nu håller på att ta form. Men detta är bara ett nödvändigt och långtifrån ett tillräckligt villkor för miljöpolitisk framgång. Gräns- och
måltänkandet i sig säger egentligen ingenting om hur målen skall nås
och gränserna respekteras.
Verklig framgång förutsätter att målen operationaliseras och att
åtgärder vidtas, att rätt handling sker. Vi har levt i ett kvartssekel av
miljöpolitiska dagdrömmar när vi trott att vi kunnat strunta i verktygslådan och överlämna åt alla aktörerna att hitta på instrumenten.
Vi måste tillbaka dit och göra det besvärliga jobbet att utforma de
verkande instrument som gör att vi rör oss i rätt riktning. Samtidigt
kan vi inte återgå till en tid när miljöpolitik bestod i att bygga kommunala reningsverk och filtrera skorstensrök. Då var det befogat med
en separat miljöpolitik. Vi lever i en värld där allt vad vi gör är integrerat och där handlingar knyter orsak och effekt tvärs över hav och
kontinenter, miljöpolitikens ”teleconnections”.

Vi måste ha en integrerad miljöpolitik – men vad är det?
Jag menar att en av de centrala punkterna i en sådan återupprättad
miljöpolitik måste vara att formulera den så att det tydligt framgår att
den är till fördel för de många. Att den inte utan vidare låter välstånd
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i rika länder köpa frisedlar från globala miljöhänsyn, att den tar fördelningen av den goda miljön på allvar, att den formulerar miljön som
en rättighet som följer med medborgarskapet och inte som en uppgift
för det enskilda hushållet eller individen som man kan utföra om man
har lust och ork – och inte ens belönas för om man utför utan snarare
bestraffas för eftersom ekologiska varor och tjänster vanligtvis är
dyrare, inte billigare.
En annan central punkt är att se till att miljöpolitikens agenda
blir vägledande för andra politikområden. Denna tanke stod centralt
när vi var ett antal forskare som nyligen i två artiklar på DN Debatt
(2012-12-27, 2014-05-10) reste frågan om varför miljöpolitiken har så
blygsamma framgångar, trots all entusiastisk retorik. Vi konstaterade
att samhället har vägval och att det krävs att miljön prioriteras i dessa
vägval, i alla fall i tillräckligt många av dem, för att de uppsatta målen skall kunna nås. Gör man miljöns krav och mål centrala för det
offentliga beslutsfattandet kommer det att ha effekter och det kommer att få effekter på hushållen och företagen också. Det betyder i
praktiken en miljöpolitiskt informerad skattepolitik, hälsopolitik,
transportpolitik, regionalpolitik, jordbrukspolitik, forskningspolitik,
handelspolitik – och så vidare.
Detta, anser jag, är den överordnade tanken, själva hjärtpunkten i
miljöpolitikens nya spelplan. Vem som helst inser att det är en kolossal
uppgift och att man måste närma sig den med lika mycket ödmjukhet som målmedvetenhet. Att styra om värderingsmönster och sätt
att tänka och prioritera inom många stora politikområden sker inte
över en natt. Denna formulering och implementering av en integrerad
miljöpolitik är i sig en politisk process.
Vår uppgift som forskare och tänkare på detta område bör vara att
säga detta tydligt, men också att säga att en integrerad miljöpolitik är
både nödvändig och önskvärd. Den är nödvändig eftersom utan den
så kommer inte mycket att hända, i alla fall inte tillräckligt snabbt.
Den är nödvändig eftersom planetära gränser annars inte kommer att
respekteras och miljöpolitiska mål inte kommer att nås. Och om inte
det sker kommer till slut alltför många människor inte att kunna leva
anständiga, värdiga liv. Rättvisa är alltså djupt förbunden med hela
miljöpolitikens existensberättigande.
Detta betyder i praktiken att miljöns långsiktiga hållbarhet bör
vara politikens överordnade mål. Alla politiska åtgärder bör förhand216

las mot miljömålen. Lika normalt som det varit att en utredning får
till direktiv att det inte skall medföra några nya utgifter bör det vara
att dess förslag skall vara klimatneutrala och i linje med de miljö
politiska målen.
Detta är ingen utopi. Vi vet att mobilisering kring ett centralt mål
fungerar. Det var okontroversiellt i Sverige vid mitten av 1990-talet att
säga att tillväxt skulle genomsyra all politik, eftersom vi hade en djup
ekonomisk kris. Krishanteringen lyckades, tillväxten återkom. Vi kan
åstadkomma något liknande med miljö och klimat. Det kommer att
medföra ett omtänkande, en förändring av praktiker, och en omskiftning av den expertis och sakkunskap som krävs för att skapa underlagen och fatta besluten. Men framförallt måste det bygga på att en
ny miljöpolitisk spelplan ställs i centrum av det politiska tänkandet.
Och det i sin tur kommer att kräva en vidareutveckling av vad
politiskt tänkande är. Den svenska politiska debatten kan då inte få
utgöra begränsningen. Vi måste istället ta till oss och vidareutveckla för svenska förhållanden de viktigaste politiska idéerna var de än
finns. För de finns, i civilsamhället, miljöorganisationer, forskarsamhället runtom i världen vimlar det av kreativa uppslag som bara väntar
på att omsättas till politik.
Detta är den verkliga omställningen. Den är inte teknisk eller juridisk (även om den efterhand alltid medför ny teknik och nya regler),
den har att göra med vad vi bestämmer oss för som centralt i ett samhälle. Jag har här pläderat för att en ny miljöpolitik måste vara till för
alla, den måste återupprätta rättvisa som ett centralt element. Den
måste också vägleda andra politikområden, dess mål är på lång sikt
helt centrala för alla samhällen och all välfärd, därför måste den överordnas, vara en integrerad miljöpolitik. Men politik är demokratisk
och beslut fattas fortlöpande, varje beslut kan ändras för ett nytt. Det
är ett ännu högre överordnat värde att denna förhandling inför varje
vägval sker i demokratiska former. Folket kan hitta på vad som helst
och det är just därför politiken måste vara rättvis.
I den mån jag hyser förtröstan just nu är det inte i avläsningen av
miljöns indikatorer, som överlag är dyster läsning, och inte heller i
de stora aktörskomplexens agerande, som ofta saknar ansvarstagande.
Min förtröstan ligger snarare i hur allt fler av de vanliga människorna
i Sverige verkar hålla på att i djupet av sina hjärtan och sinnen inse att
miljö verkligen är ett överordnat värde.
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Värderingsmönstren förskjuts långsiktigt till miljöns fördel. Det gör
det också motiverat att säga att Sverige bör gå före – vi har verkligen
något vi kan gå före med. På lång sikt måste vi också tro att detta
slags insikt och värderingar ute bland människorna ges större politisk
kraft. Men detta är omöjligt om inte politiken upplevs som rättvis.
Om många gör ansträngningar och uppoffringar men vissa länder,
vissa sociala grupper fortsätter att hålla sin provokativa gräddfil
öppen kommer även den klokaste politik att sakna legitimitet. Och de
nya rikedomsländerna i Syd kommer att fnysa åt oss när vi ställer krav.

Handlingslinjer för miljöpolitikens nya spelplan
Tankar av detta slag menar jag är centrala för en fungerande framtida
miljöpolitisk spelplan. Det samhälle vi vill ha uppfattar vi med all rätt
som en demokratisk fråga. Varför skulle den natur och miljö vi vill ha
vara annorlunda? De två frågorna hänger dessutom ihop. Samhället
präglar numera naturen, och naturen är en förutsättning för samhället.
Ett rimligt antagande är att i takt med att den ekologiska, ekonomiska och politiska krisen i världen fördjupas får vi se grundligare
försök att omforma samhällena till mer politiskt användbara idéer
för hållbarhet. Dessa försök bör ta sikte på att åstadkomma en mer
integrerad miljöpolitik där miljöns mål görs överordnade och fortlöpande kan förhandlas mot andra mål och värden med helt andra
styrkeförhållanden än idag. Då kommer också nya typer av kunskaper
att visa sig nödvändiga, och gamla kunskapsfält kommer att laddas om
till nya funktioner för att svara mot dessa behov. Humanistisk och
samhällsvetenskaplig kunskap, och kunskap om rättvisa och fördelning, kommer då att få nya och växande roller än de haft under de
senaste generationerna. Mycket tyder på att denna utveckling redan
har börjat.18
Som ett bidrag till det fortsatta utvecklingsarbetet på detta område
vill jag föreslå fyra enkla men övergripande handlingslinjer.

18 A
 nders Ekström & Sverker Sörlin (2012) Alltings mått: Humanistisk kunskap i framtidens
samhälle, Stockholm. Sverker Sörlin (2013) “Reconfiguring Environmental Expertise”,
Environmental Science and Policy 28, sid 14–24.
218

1.
Nummer ett på dagordningen är att utforma en integrerad miljö
politik. I dagsläget betyder det att inleda den process – idémässig och
politisk – som består i att formulera vad det innebär att göra miljö
målen relevanta och direkt verkande inom andra politikområden.
Här har forskning och kunskapsutveckling en viktig roll att spela,
både miljöns egna experter och inte minst sådana som har kunskaper
om varje enskilt politikområde och om politiskt beslutsfattande och
förvaltning. Genom att enrollera fler ökar på samma gång mängden
talesmän för miljön.

2.
Vi bör vidga och fördjupa beskrivningarna av de miljöutmaningar vi
står inför. Vi behöver mer integrerande beskrivningar som förenar
den vid det här laget avsevärda kunskapen om miljön ”där ute” – alla
indikatorer och hockeyklubbekurvor – med betydligt mer omfattande,
och mer sofistikerade, analyser av hur samhällen och kulturer funge
rar i relation till indikatorerna. Detta är särskilt nödvändigt när det
gäller rättvisa och fördelning. De naturvetenskapliga beskrivningarna är nödvändiga, men så länge dessa definierar vad som menas med
begrepp som miljö och klimat tenderar den sociala dimensionen av
hållbarheten att komma i skymundan och därmed försvåras arbetet
med att forma de vetenskapliga förutsättningarna för att tala om rättvisa. Vad kan man mena med en rättvis fördelning och hur skulle en
sådan se ut? Frågor av den typen är på samma gång värderingsfrågor
och vetenskapliga frågor. Om man inte har svaret på dem minskar
förutsättningarna att åstadkomma en förändring. En ny miljöpolitisk
spelplan kan därför inte undvika dem.

3.
Vi behöver långsiktigt utöka, och delvis skifta om, miljöns kunskapsbaser. För att vi skall få bättre och mer integrerade beskrivningar och
kunna ställa och besvara frågor av denna typ måste vi särskilt stärka
kunskap om miljö, samhälle och värderingar. Rättvisa och fördelning
är begrepp som det finns omfattande kunskap om bland humanis
tiska och samhällsvetenskapliga forskare. Det gäller exempelvis juridik, kulturella och sociala traditioner, politiska institutioner, historiska
sammanhang, ekonomiska synsätt, filosofisk kunskap om värden.
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Vi behöver föra dessa kunskapsfält in på miljöns område – eller kanske
snarare: bredda förståelsen av begreppet ”miljö” så att det faller inom
dessa kunskapsfält. Vi bör betrakta dem som inte bara miljöpolitiskt
relevanta utan som helt centrala för framgång på den nya miljöpolitiska spelplanen. Samtidigt är det nödvändigt att främja integration
mellan dem och de sedan tidigare mest etablerade miljöpolitiska kunskapsbaserna inom naturvetenskap, teknik och medicin.

4.
Vi måste införa de nya idéerna och kunskaperna i miljöpolitiken.
Parallellt med utvecklingen av mer integrativa beskrivningar och förnyelsen av miljöns kunskapsbaser måste vi använda idéerna. Vi kan
inte vänta tills forskningen är färdig – den blir aldrig färdig. Vi vet
redan tillräckligt för att inse att vi måste byta fokus och färdriktning.
Policyutveckling är alltid i viss mån experimentell, den söker sig fram
och är adaptiv. Det måste den vara också i frågor om rättvisa och fördelning. Men för att kunna slå in på den vägen måste vi värdera dem
högre och det menar jag att vi bör göra på en ny miljöpolitisk spelplan.
En integrerad miljöpolitik kommer att välkomnas av många, eftersom
många kommer att ha fördelar av den. En integrerad miljöpolitik gör
det möjligt att bygga nya allianser med olika aktörskomplex och gärna
andra än de som hittills haft inflytandet. Det civila samhället, fackliga rörelser, nya typer av näringsliv, miljörättviserörelsen och dess
förgreningar, och många andra. En integrerad miljöpolitik leder till
att miljöpolitiken får många fler umgängespartners. Det är värdefullt
och positivt.
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Hållbar utveckling som
norm och politiskt verktyg
ANNIKA E NILSSON

Miljöpolitiken bygger på grundläggande värderingar om att vi har
ansvar inte bara för oss själva och våra närmaste utan även för andra
människor i andra delar av världen, både de som lever i dag och fram
tida generationer. Det är själva grunden för idén om hållbar utveckling
– ett begrepp som vi ofta slänger oss med inom miljöpolitiken utan
att alltid fundera över vad det betyder. Begreppet har dessutom
blivit en så etablerad del av samhällsdebatten att olika aktörer använ
der ”hållbar utveckling” som ett retoriskt redskap för allt möjligt. Det
har nyligen fått förnyad politisk aktualitet i och med arbetat med att
ta fram konkreta Sustainable Development Goals (SDG) som en vidare
utveckling av FN:s Millenniemål.
I filosofiska diskussioner kan man säga att vissa grundläggande
normer inte är förhandlingsbara. Hållbar utveckling borde inte vara
förhandlingsbart, men i praktiken är normer något som hela tiden
formas och omformas i ett socialt samspel mellan olika aktörer, från
mikronivån i samspelet mellan individer upp till den globala nivån där
aktörerna utgörs av nationalstater, transnationella företag, miljöorga
nisationer, religiösa ledare, media och forskarvärlden.
När ett begrepp blir så etablerat att det inte går att blunda för kan
olika aktörer fortfarande fylla det med eget innehåll och med olika
metoder hävda sin tolkning. Därför räcker det inte med att förespråka
hållbar utveckling som övergripande mål för miljöpolitiken – vi måste
också ha en levande diskussion om vad det betyder. I den diskussionen
måste vi också våga se kopplingen till svåra frågor om säkerhetspolitik.
Min uppmaning är därför att vi på allvar tar oss an uppgiften att
förstå vad hållbar utveckling betyder idag och hur det förhåller sig
till människors behov av säkerhet i dess breda bemärkelse, dels med
dagens geopolitiska situation och dels med de nya utmaningar som
oundvikligen kommer i takt med att klimatförändringarnas effekter
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blir alltmer uppenbara. Jag vill därmed lämna miljöpolitikens praktik
i form av verktyg och styrmedel åt sidan och istället fokusera på miljö
politiken som politik: de etiska grunderna och visionerna om sam
hällets gemensamma ansvar, men också vad som behövs för att miljö
frågorna ska bli en självklar prioritet i det internationella samtalet.
Utgångspunkten är att Sveriges miljöpolitik är del av en global spel
plan där miljöfrågorna ingår i ett mycket bredare sammanhang än för
ett halvsekel sedan då miljöpolitiken började bli internationell. Det
har samtidigt gjort miljöpolitiken mer komplex i betydelsen att vi i
ett globaliserat samhälle måste hitta både gemensamma värderingar
och en gemensam syn på de utmaningar som vi måste ta oss an för
att nå målen, allt från miljöns begränsningar till historiska orättvisor.
Det är kanske omöjligt. Då gäller det att åtminstone ha övergripande
mål som leder till fortsatt samarbete. Hållbar utveckling är ett sådant,
samtidigt som vi måste fråga oss om det räcker och hur det hänger
samman med andra realpolitiska mål på den internationella arenan.

Miljöpolitik på den globala arenan
Trots att fokus i miljöpolitiken är framåtblickande, börjar jag med en
titta bakåt i tiden, närmare bestämt till tiden efter andra världskriget
när internationell politik gick in i ett helt nytt skede och där dagens
internationella miljöpolitik har sina rötter. I den nya världsordning
som började växa fram mot slutet av 1940-talet blev det alltmer uppen
bart att internationell politik också var en global politik. En pusselbit
i de internationella diskussioner som fördes handlade om naturens
roll i förhållande till människan. Å ena sidan fanns de i västvärldens
naturskyddsrörelse som lade tonvikten på bevarande med idéer om
hur naturskyddsarbetet skulle drivas internationellt. Å andra sidan
pågick samtidigt en allt mer livaktig debatt om hur jordens natur
resurser skulle räcka till en växande befolkning, inte minst när det
gällde att producera tillräckligt med mat.1 I skärningspunkten mellan
dessa diskussioner utvecklades en syn på miljön som satte människan
mer i fokus än den betoning på naturens inneboende värden som dittills
hade dominerat västvärldens naturskydd. Det var en ny grundton som
också skapade förutsättningar för att miljöpolitiken skulle kunna ta
plats på den globala politiska arenan.
1 L
 innér, B-O. (2003) The Return of Malthus. Environmentalism and Post-War
Population-Resource Crisis, Isle of Harris.
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Framgångar i internationell politik bygger till stor del på tillit, oavsett
sakfrågor. Tillit har också visat sig vara en nyckelfaktor när människor
lokalt har lyckas organiserat sig för att undvika den allmänningarnas
tragedi som Garret Hardin lyfte fram som övergripande dilemma i
sin inflytelserika artikel från 1968.2 Att skapa tillit i det internatio
nella miljöarbetet har varit en utmaning alltsedan miljöpolitiken blev
global. I grunden har konflikterna ofta handlat om just synen på poli
tikens fokus och mål – människor som problem och hot mot naturen
eller människors väl som övergripande mål, för att utrycka mig lite
drastiskt. Behovet av broar mellan olika grupper blev tydligt redan i
förarbetena inför Stockholmskonferensen 1972. För Västvärlden var
detta i första hand en unik global miljöpolitisk konferens – den första
i sitt slag – och från Sveriges perspektiv ett initiativ för att få fart på
samarbetet inom FN.3 Men tredje världen hade andra prioriteringar,
vilket blev tydligt vid ett av förmötena då slutsatsen blev att ”de miljöproblem som är viktiga för utvecklingsländerna är de som kan lösas genom
själva utvecklingsprocessen.”4
Internationella processer kan ibland kännas tröstlösa när de inte
leder till uppenbara resultat. Jag har många gånger hört forskare sucka
över att politikerna inte lyssnar och gör det som krävs för att skydda
miljön. Men även när det går långsamt har processerna en viktig roll,
framför allt när det gäller att skapa den nödvändiga tilliten till att alla
arbetar för samma mål. De bidrar också till att lyfta miljöfrågorna
på den politiska agendan. Tio år efter Stockholmskonferensen 1972
gav International Institute for Environment and Development (IIED)
ut en skrift som utvärderade utvecklingen i förhållande till de dis
kussioner som hade förts tio år tidigare.5 Vid sidan av flera konkreta
framsteg och bakslag beskrivs en rad attitydförändringar som skett
och som ytterligare understryker hur hela synen på miljö och utveck
ling förändrades under denna tid. Den mest slående var att social och

2 H
 ardin, G. (1968) “The Tragedy of the Commons”, Science, 162, sid 1243–48; Elinor
Ostrom med flera (1999) “Revisiting the Commons: Local Lessons, Global Challenges”
Science, 284, sid 278–82.
3 Linnér, B-O & Selin, H. (2003) The Thirty Year Quest for Sustainability: The Legacy of the
1972 UN Conference on the Human Environment.
4 Ramback, P., red (1972). “Founex Report on Development and Environment” International
Conciliation, 586, sid 7–36.
5 Clark, Robin & Lloyd, Timberlake (1982) Stockholm Plus Ten. Promises, promises?
The decade since the 1972 UN Environment Conference. Earthscan.
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ekonomisk orättvisa fått mer uppmärksamhet som kärnan i många
miljöproblem och att fokus flyttats från naturens begränsningar till
människans grundläggande behov. Frågan om mänskliga rättigheter
hade börjat dyka upp även i miljödebatten. Attityderna kring eko
nomisk tillväxt hade också ändrats från misstänksamhet till att se
tillväxten som en nödvändighet, men samtidigt också en insikt att
frukterna av ekonomisk tillväxt inte med automatik når de fattigaste.
I sin summering konstaterar IIED att det 1982 fanns en samsyn om
att människor, resurser, miljö och utvecklingen är beroende av varan
dra. Trots politiska motsättningar hade Stockholmskonferensen alltså
bidragit till att gemensam global dimension blev en del av den inter
nationella miljöpolitiken.
De normativa förändringarna började få genomslag även inom det
internationella arbetet med naturskydd, inte minst i förhandlingarna
kring en världsomspännande strategi på detta område: World Conservation Strategy.6 De tidiga utkasten hade fokus på traditionellt beva
rande, men efter protester från Afrikas ledamöter och även från FN:s
miljöorganisation UNEP formulerades mål som betonade det ömsesi
diga förhållanden mellan bevarande och utveckling.7 Begreppet håll
bar utveckling fick därmed internationell spridning och kom sedan
att spela en nyckelroll i Brundtlandskommissionens rapport Vår gemensamma framtid,8 som utgjorde en viktig normativ grund inför FN:s
konferens för Miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. Brundtland
kommissionen, Rioprocessen och de konventioner som skrevs under
i Rio bidrog dessutom till att engagera världens länder på högsta nivå.
Som vetenskapsjournalist bevakade jag Rio-konferensen för radions
räkning och minns än idag gruppfotot med världens ledare och den
energi som skapades när alla – såväl politiker som intresseorganisa
tioner, från Nord och från Syd – trots helt olika utgångspunkter och
prioriteringar skulle förhålla sig till en gemensam vision om nästa
århundrade i ett globalt perspektiv.
Den grundläggande idén är att hållbar utveckling tillgodoser
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter
6 IUCN, World Conservation Strategy (1980). Living Resource Conservation for Sustainable
Development. IUCN-UNEP-WWF.
7 Christoffersen, L.E. (1997) “IUCN: A Bridge-Builder for Nature Conservation”, in: Green
Globe Yearbook 1997, sid 59–69, Oslo.
8 World Commission on Environment and Development, (1987) Our Common Future, Oxford.
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att tillgodose sina behov, och att hänsyn måste tas till social, ekono
misk, ekologisk hållbarhet. På det övergripande planet finns det en
stor internationell enighet om hållbar utveckling som politiskt mål.
I praktiken har dock olika aktörer fyllt ramen med olika innehåll och
prioriteringar.9 Vissa lägger tonvikten på ekologisk hållbarhet, och det
blev i Västvärlden till en början den dominerande tolkningen, medan
andra, inte minst i Syd har betonat de ekonomiska och sociala dimen
sionerna. Ibland har miljöperspektiven nästan försvunnit till förmån
för ekonomiska perspektiv.
I de politiska diskussioner om Arktis som jag följer i min egen
forskning har hållbar utveckling kommit att handla om urfolkens
situation och behovet av social rättvisa. Frågorna har varit politiskt
laddade och blev centrala först under andra halvan av 1990-talet. I bör
jan av det cirkumpolära politiska samarbetet låg fokus nästan enbart
på gränsöverskridande föroreningar och i viss mån naturskydd, där
miljö tillsammans med vetenskaplig forskning utgjorde en politiskt
”ofarlig” plattform för samarbete mellan Öst och Väst.10 På senaste
tiden har hållbar utveckling, i den politiska retoriken, ofta använts
som liktydigt med ekonomisk utveckling, med miljöfrågorna som ett
sidovillkor. I Arktiska rådet har ekonomiskt samarbete hamnat högst
på den politiska agendan och i det praktiska arbetet har fokus skiftat
till att underlätta för utökad kommersiell verksamhet. De uttalat
säkerhetspolitiska frågorna har hela tiden legat utanför det interna
tionella arktiska samarbetet även om begreppet säkerhet på senare tid
har börjat dyka upp i vissa dokument, med ett säkert Arktis som mål
(A safe Arctic).11

Hållbar utveckling eller planetära gränser
Såväl i arktiska sammanhang som i den globala diskussionen har
hållbar utvecklingen ofta handlat om balansen mellan olika typer
av utveckling snarare än om hur de är beroende av varandra. En del
av förklaringen ligger säkert i att begreppet som sådant var ett för
sök att överbrygga motsättningar och att olika prioriteringar och
9 O
 wens, S. (2003) “Is There a Meaningful Definition of Sustainability?” Plant Genetic
Resources, 1, sid 5–9.
10 Nilsson, A.E. (2012) “The Arctic Environment – From Low to High Politics”, in Arctic
Yearbook 2012, Akureyri.
11 Arctic Council (2013) Vision for the Arctic. Kiruna, Sweden, 15 May 2013.
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motsättningarna lever kvar. I den globala politiken ska vi därför inte
vara förvånade över att miljökonventionerna från Rio-mötet blivit nya
arenor för diskussionerna kring de politiskt laddade rättvisefrågorna.
Samtidigt har den övergripande globala process som hade sin början
i Stockholm 1972 fått allt större fokus på fattigdomen i världen, inte
minst när FN antog de så kallade Millenniemålen, som betonar vårt
internationellt gemensamma ansvar för att tillgodose människors
grundläggande mänskliga behov, snarare än miljön som separat
angelägenhet.
På senare tid har dock den fysiska miljön återigen tagit större plats
i debatten, inte minst med en diskussion om planetära gränser.12 Idén
har sin grund i det globala systemtänkande har blivit en allt viktigare
del av miljöforskningen sedan mitten av 1980-talet, och den har trots
en del kritik fått stort genomslag i den svenska miljödiskussionen.
I ambitionerna att försöka fånga miljöns roll i ett systemtänkande har
vi också fått ett nytt begrepp: resiliens – som lite förenklat innebär
fokus på systemens förmåga att hantera förändringar.13
Det finns även en diskussion om att resiliens kanske är ett bättre
samlingsbegrepp för den internationella miljöpolitiken än hållbar
utveckling.14 Ett argument för detta att förändringar är oundvikliga
eftersom vi byggt fast oss vid en framtid som inbegriper snabba
klimatförändringar och att vi därför måste ta med ”osäkerhet” som en
grundläggande del i miljöpolitiken. Själv är jag mycket tveksam till att
resiliens och planetära gränser skulle kunna ersätta hållbar utveckling
som övergripande mål för den internationella miljöpolitiken eftersom
inget av begreppen säger något om politikens mål – om vårt ansvar
för andra människors väl och ve eller om grundläggande mänskliga
rättigheter. De är snarare analytiska ramverk som är användbara för
att förstå viktiga förutsättningar för att nå grundläggande mål –
i alla fall om vi sätter människorna snarare än naturen i centrum för
miljöpolitiken.
I de analyser som hittills har gjorts ligger fokus dessutom på de
fysiska och biologiska systemen – på jorden som planet. Med all den
12 R
 ockström J. med flera (2009) “Planetary Boundaries: exploring the Safe Operating
Space for Humanity”, Ecology and Society, 14, 32.
13 Folke, C. (2006) “Resilience: The Emergence of a Perspective for Social-Ecological
Systems Analyses” Global Environmental Change, 16, sid 253–67.
14 Harm Benson, M. & Kundis Craig R. (2014) “The End of Sustainability”
Society & Natural Resources, 27, sid 777–82.
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kunskap vi idag har om jorden som system så får vi inte glömma att
vi också lever i en gemensam värld. Globalisering är inte unik för
miljöfrågorna utan snarare del av en allmän trend som bland annat
handlar om framväxten av en global ekonomi där varor, pengar och
människor rör sig snabbt över hela världen och där marknadens
ekonomiska strukturer ofta överskuggar enskilda staters makt.
Det handlar också om att idéströmmar och nyhetsflöden har blivit
allt mer globala i takt med informationsteknikens utveckling och om
att världen därmed blivit mer komprimerad i både rum och tid. Den
som är optimistiskt sinnad kan tycka att detta borde utgöra en viktig
grund för att komma fram till gemensamma värderingar och skapa
den tillit som behövs för att vi ska klara av att hantera de globala
miljöproblemen. Tyvärr tycks det inte vara fallet och mycket i interna
tionell politik handlar snarare om att värna det egna landets intressen
och det egna landets säkerhet.
Arktis utgör tyvärr ett slående exempel på hur klimatföränd
ringarnas effekter kan förstärka sådana tendenser, där flera länder
tagit den nya geografin i Norra ishavet som intäkt för att öka den
militära närvaron och hävda sina territoriella och ekonomiska intres
sen. I det större globala sammanhanget har finanskriser med sina
spridningseffekter, fundamentalistisk terror, och hotande klimatför
ändringar gjort att en ljusare framtid inte längre ter sig som lika given
som under modernitetens framväxt, vilket också tycks ha förstärkt
fokus på nationella egenintressen.
Som svar på bristen på miljöpolitiska framsteg hörs ibland för
slag om en starkare global styrning och planering, inte minst för att
hantera de alltmer globala problemen. Men vi måste komma ihåg att
miljöproblemen av idag är vad man brukar kalla ”wicked problems” –
problem som saknar enkla lösningar och där det dessutom finns olika
uppfattningar, normer och värderingar om hur de ska tolkas. Det är
en utmaning som kräver dialog som kan leda till ökad tillit och för
troende, snarare än en Världsregering. För att bli effektiv på sikt måste
miljöpolitiken uppfattas som legitim både i ett globalt perspektiv och
i de lokala sammanhang där människor befinner sig.
Frågan är om begreppet hållbar utveckling fortfarande är använd
bart för att stimulera den nödvändiga dialogen, eller om det har blivit
alltför urholkat för att fånga in att ekonomisk, eller social, eller ekolo
gisk hållbarhet hänger samman och är beroende av varandra, speciellt
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på lång sikt. Jag anser att det, trots tillkortakommanden, finns en
styrka i begreppet i och med att det tvingar människor med olika
syn på natur och människor att förhålla sig till ett gemensamt mål
och att fortsätta diskussionen både om vad målet innebär och hur vi
ska nå dit. Det har fungerat som en ram för global miljöpolitik som
går långt utöver traditionellt naturskydd och miljövård och skapat en
länk mellan miljöpolitiken som specialområde och världspolitiken i
stort som den har utvecklats sedan slutet av 1940-talet. Men vi måste
samtidigt utveckla begreppet och vår kunskap om hur miljöfrågorna
hänger samman med helt andra utmaningar och prioriteringar i den
internationella politiken. Det gäller bland annat den fortsatta kam
pen mot fattigdom och sårbarhet och behovet att anpassa samhällen
världen över till ett klimat i snabb förändring. Det handlar också
om relationen till säkerhet. Det är ett tecken i tiden att FN:s klimat
panel nu diskuterar anpassning och sårbarhet även i förhållande till
människors grundläggande behov av säkerhet – human security. Vi
måste också på allvar ta oss an de svåra frågorna om kopplingarna
till klassisk säkerhetspolitik och geopolitik. Vi behöver bättre förstå
vad dessa politiskt prioriterade frågor betyder både för miljön och för
miljöpolitiken.

Utveckling och säkerhet hänger ihop
Geopolitiska förändringar har historiskt haft stor betydelse för miljö
politiken. Tydligast var det i början av 1990-talet då slutet på det kalla
kriget öppnade vägen för en ny optimism om att hitta lösningar på
globala frågor, med mötet i Rio 1992 som plattform för nya globala
miljöavtal. Utan denna geopolitiska öppning kanske dagens normer
om hållbar utveckling inte hade haft en chans i den globala politiken.
Samtidigt har den globala världsordningen som blev allt mer synlig
under 1980- och 1990-talen, med Nord och Syd som tydliga poler i
politiken, under de senaste åren fått nya förtecken. Det handlar bland
annat om förskjutningar i ekonomisk makt från USA och Europa
till snabbt växande ekonomier i framför allt Asien och Sydamerika.
Utvecklingen i Mellanöstern skapar nya osäkerheter.
Under det senaste året har blickarna åter också riktats mot Ryss
lands geopolitiska ambitioner och det finns anledning att analysera
hur de ökande spänningarna mellan Ryssland och resten av världen
kan komma att påverka även miljöpolitiken i frågor som spänner från
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samarbeten kring specifika miljöproblem till Europas beroende av
rysk fossilgas. Energisäkerhet och geopolitik har ofta haft nära kopp
lingar till varandra och eftersom energiförsörjningen ofta har varit
förknippad med miljöproblem är även miljöpolitiken en del av denna
spelplan. Återigen finns en koppling till säkerhetsfrågor.
En del forskare använder ett brett säkerhetsbegrepp – human security – som ramverk för att diskutera ungefär samma frågor som ligger
inom begreppet hållbar utveckling.15 Begreppet har en del fördelar.
Det anger ett tydligt mål, i linje med exempelvis millenniemålen. Det
skapar också förutsättningar att få med politiska frågor om makt och
politikens drivkrafter i analysen. Det skulle dessutom kunna öppna
för att på ett tydligare sätt få med säkerhetspolitiken som faktor när vi
försöker förstå förutsättningarna för hållbar utveckling: hur förhåller
sig hållbar utveckling till staters säkerhetspolitiska intressen?
Utan en sådan analys är risken stor att vi formulerar högt ställda
mål utan att det finns politiska förutsättningar för att driva frågorna
internationellt. Däremot ser jag inte säkerhetsbegreppet – som det
används idag – som ett alternativ till hållbar utveckling. Ett viktigt
skäl är risken att omedelbara militära och statliga intressen får tolk
ningsföreträde på ett sätt som sätter både individers rättigheter och
långsiktiga frågor om miljöns roll och global rättvisa på undantag.
Det finns med andra ord en uppenbar risk att kortsiktiga mål ställs
mot en analys av vad som krävs för att även på lång sikt så en socialt,
ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Däremot finns det
mycket att vinna på bättre kunskap och ett politiskt samtal som tar
upp frågor om hur människors behov av säkerhet – i vid bemärkelse –
förhåller sig både till geopolitiska utmaningar och till krissituationer
som kommer att uppstå i takt med att klimatförändringarnas effekter
blir alltmer uppenbara.
Att analysera hur miljön förhåller sig till säkerhet handlar också
om att förstå den sociala dynamik som leder till att en fråga uppfat
tas som en högt prioriterad politisk angelägenhet.16 Om vi inte börjar
diskutera hållbar utveckling och säkerhet i samma sammanhang är
15 G
 unhild Hoogensen, red, med flera (2013) Environmental Change and Human Security
in the Arctic, London; O’Brien, K. & Barnett, J.B. (2013) Global Environmental Change
and Human Security, Rochester, NY.
16 Buzan, B., Wæver O. & De Wilde, J (1998) Security: A New Framework for Analysis,
Lynne Rienner Publishers.
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risken stor att viktiga grundläggande frågorna om miljö och rättvisa
hamnar utanför de centrala politiska samtalen. Därför måste vi som
forskare på allvar ta oss an uppgiften att förstå vad hållbar utveckling
betyder idag och hur det förhåller sig till människors behov av säker
het och dessutom bidra till en bred dialog i samhället om dessa svåra
men grundläggande frågor för miljöpolitiken.
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Skönhet, nytta och värde
– om miljövårdens drivkrafter
ANDERS TURESSON

Miljödebatten domineras idag av klimatfrågan, vår tids ödesfråga.
Själv var jag under tolv år djupt indragen i de internationella klimat
förhandlingarna och därmed absorberad av detta miljöproblem, som
är mer omfattande och gränslöst än någon annan miljöfråga och vars
lösning förutsätter djupgående förändringar av den industriella civili
sationen. Med hotet om allvarliga klimatförändringar som fond kan
ibland andra miljöproblem te sig mindre angelägna. Finns det skäl
att lägga tid och resurser på att bevara vackra landskap, blommande
ängar, bevarande av lavar och små knappt synliga insekter när själva
klimatet hotas och när kanske tio miljarder människor ska bibringas
drägliga livsvillkor på en planet med ändliga resurser och ansträngda
livssystem?
Mitt miljöengagemang är dock djupt rotat i ett intresse för naturen
där kunskap om och fascination inför allt det som finns att studera i
landskapet var en viktig grund. Denna inställning har följt med mig
och varit levande också under långa nätters förhandlingar om frågor
som ligger på en hög abstraktionsnivå långt ifrån hotade skalbaggar,
lavar och fåglar. Jag har funnit att naturintresset inte bara ger djup
i engagemanget utan också breddar förståelsen för alla miljöfrågor,
inte minst klimatproblemet. Dessutom följer med detta intresse en
värdefull kompass för miljöarbetet och en bättre insikt i miljövårdens
målkonflikter. Miljöproblemen hänger på olika plan intimt samman,
både ifråga om uttryck och orsaker, och deras lösning förutsätter att
man kan hantera helheten.
Det har blivit uppenbart för mig att det finns skillnader i olika
människors syn på miljön och på värnandet av miljön som ytterst har
sin grund i olika tolkningar av hur människan kan och bör påverka
planeten. Det kan därför vara fruktbart att inleda en betraktelse av
miljövårdens drivkrafter och den klassiska naturvårdens betydelse
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som värderingsskapare för denna miljövård med en allmän betrak
telse av människans förhållande till sin miljö och hur detta har
förändrats genom tiderna. Människans förmåga att omvandla sin
omgivning verkar vara gränslös.
Redan som jägare och samlare förmådde några miljoner människor,
det vill säga någon tusendel av dagens befolkning, att förändra och
sannolikt utplåna delar av världens megafauna, det vill säga de allra
största landlevande djuren. Mycket talar för att människan spelade
en viktig roll i mammutarnas, uroxarnas och många andra arters för
svinnande. Med dessa djurs bortgång förändrades miljön. Ekosystem
försvann och nya bredde ut sig. En stor mängd arter antingen miss
gynnades eller gynnades. Ett litet antal djurarter var så nyttiga för
människan att de togs i dess tjänst, de domesticerades.
Kapaciteten hos ett litet antal människor att som jägare påverka
miljön illustreras i modern tid av säl- och valfångarnas framfart i Ark
tis och Antarktis. Redan på 1600-talet förmådde jägare från Nord
europas kuster att i enkla båtar bringa Arktis populationer av vissa
valar och sälar till utrotningens brant. Verksamheten var visserligen
omfattande och välutrustad för sin tid men den miljö de utmanade
är mycket hård och de hav de korsade mäktiga och kalla. Inte desto
mindre lyckades man och resultatet blev en varaktig förändring av
de arktiska ekosystemen. Samma resultat åstadkom män från fram
för allt några norska kustsamhällen på kort tid i Antarktis i slutet
av 1800-talet och början av 1900-talet. Deras båtar och redskap var
visserligen mer avancerade än 1600-talets – men de var fortfarande
små och enkla i förhållande till uppgiften att jaga världens största
djur i världens farligaste hav. Naturligtvis skulle jag också kunna peka
på Européernas ankomst till Nordamerika. Det behövdes inte många
årtionden för ett litet antal människor att med gevär förändra
faunan på denna kontinent i grunden. Bufflarna försvann och en av
de talrikaste fågelarter som någonsin funnits, vandringsduvan, utro
tades helt. Den sista dog i Cincinnati zoo den första september år 1914.
Händelseutvecklingen i vilda västern under 1800-talet kan te sig
dramatisk, men låt oss inte romantisera den amerikanska ursprungs
befolkningens påverkan på sin miljö. Antagligen fick människors
vandring för många tusen år sedan över den landremsa som idag är
Berings sund en rad konsekvenser för Amerikas miljö.
Människan har således aldrig befunnit sig i någon fullständig
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balans med miljön, bara i mer eller mindre uthålligt brukande eller
miljöpåverkande exploatering av denna miljö.
När jordbruket och högkulturerna uppstod för några tusen år
sedan började människan aktivt omvandla miljön i vissa regioner till
ett renodlat produktionslandskap. Samtidigt skedde i dessa områden
en explosiv befolkningsökning. Resultatet blev, som alla vet, drama
tiskt. En långtgående omvandling av ekosystemen blev följden. Stora
områden avskogades och till och med klimatet påverkades regionalt.
Under de senaste århundradena har industrialiseringen och fram
växten av moderna konsumtionssamhällen på nytt revolutionerat
människans förmåga att påverka vår planet. Markanvändningen är
idag styrd av ett alltmer industrialiserat jordbruk och ett storskaligt
och exploaterande skogsbruk. Till detta kommer utsläpp av förore
ningar samt genom handel och konsumtion en storskalig spridning
av en mängd olika, ofta naturfrämmande, giftiga ämnen. Människan
har det senaste seklet i stor skala förändrat de globala ekosystemens
kemi – och denna påverkan fortgår, ja i vissa avseenden ökar.
Urbaniseringen och den snabba utvecklingen av olika former av
infrastruktur är också starkt omvandlande faktorer. Den del av
jordens landyta som täcks av städer, samhällen, vägar, kraftledningar
med mera ökar snabbt. Inom de kommande decennierna ska världens
städer härbärgera ytterligare cirka två miljarder människor. Så omfat
tande är människans påverkan av vår planet idag att den överstiger alla
andra påverkande krafter. Vi har nu trätt in i den antropocena eran.
Människan kan själv avgöra världens framtid och står inför beslut som
är avgörande för världens miljö och vår egen framtid.
När människor på allvar började brottas med frågor som rör
människans förhållande till sin miljö uppfattades de dock inte som
en fråga om liv och död för mänskligheten. När miljömedvetandet
började vakna i slutet på 1800-talet framstod utmaningen snarare som
en fråga om att klokt utnyttja naturresurser och att till eftervärlden
bevara vissa objekt och naturtyper. Intresset för naturen var en stark
drivkraft, liksom tanken att naturen har ett värde i sig. Man betrak
tade naturens skönhet och dess betydelse för upplevelser och rekrea
tion som viktig och värd att bevara. Naturligtvis följde av detta tanken
att människan inte har rätt att utrota djur- och växtarter.
Målet med naturvården och människans förhållande till naturen
var inte desto mindre frågor som i stor utsträckning upptog den tidiga
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miljörörelsens interna diskussioner. Ska naturen skyddas mot eller för
människan? Efter flera årtiondens intensiva dispyter om detta ebbade
diskussionen ut i konstaterandet att naturvård syftar till människors
välfärd. Under 30 och 40talens dramatik sjönk frågan av naturliga
skäl helt bort och när efterkrigstidens ekonomiska tillväxt på allvar
tog fart fick en ny situation med nya frågor de gamla att te sig mindre
angelägna. Det var nu, för ett halvsekel sedan, som insikten föddes
att människans utveckling kunde hota dess egen framtid. Antagligen
är Harry Martinson en av de första som kunde formulera denna
existentiella ångest när han i eposet Aniara skriver följande korta och
drastiska dikt:
Vi kom från jorden, Doris land, det enda klot som fått ett land av mjölk
och honung,
Beskriv de landskap som där fanns, de dagar som där grydde,
Beskriv den människa som i glans sitt släktes likdräkt sydde,
tills gud och satan hand i hand,
i ett förött förgiftat land,
kring berg och backar flydde,
för människan, askans konung.
Så småningom uppstod således en medvetenhet om hotet från starkt
accelererande miljöproblem kopplade till luft och vattenföroreningar,
spridningen av kemikalier, rationaliseringen av de areella näringarna
och en brutal exploatering av naturresurser. Miljösituationen under
60talet var, såsom beskrivits i denna bok, verkligen mycket bekym
mersam.
Det är dessutom viktigt att komma ihåg att vid denna tid fanns
ingen erfarenhet av att miljöproblem kunde hanteras och bemästras.
Miljöpolitiken hade ännu inte sett dagens ljus. Det saknades positiva
erfarenheter. Framtiden kunde därför framstå som mycket mörk och
titeln på Hans Palmstjärnas bok Plundring, svält och förgiftning, som
utkom år 1969, illustrerar detta väl.
Denna känsla av förestående katastrof var under sextiotalet
naturligtvis också starkt kopplad till hotet om en kärnvapenkatastrof.
Ibland raljeras det över miljövårdens olyckskorpar. Med hänvisning till
60talets undergångsprofetior hävdas att miljölarmen är överdrivna.
Jag menar dock att hade det inte varit för den tidiga miljödebattens
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olyckskorpar, som gjorde en aktiv miljöpolitik möjlig i västvärlden, så
skulle de svarta profetiorna antagligen ha blivit verklighet. Lyckligtvis
vidtogs åtgärder och lyckligtvis hade de ofta god effekt.
Miljörörelsens perspektiv vidgades således väsentligt under 60-, 70och 80-talen och blev alltmer inriktat mot att påverka mänsklighetens
utvecklig i stort. Dock kom de ursprungliga problemställningarna,
som var sprungna ur en idealistisk inställning till naturen att spela en
viktig roll när miljöpolitiken genomgick sitt första formativa skede.
Detta märks inte minst i hur den offentliga miljövården kom att
organiseras. Inte för inte fick den centrala miljömyndigheten namnet
Naturvårdsverket.
De stora striderna under denna tid var i hög grad kopplade till att
rädda, älvar, gammelskogar, hotade arter och strandområden. De kan,
åtminstone vid en ytlig betraktelse, framstå som renodlade natur
vårdsstrider. Jag menar dock att de hade de en vidare innebörd som
handlade om att påverka ett övergripande paradigm ifråga om mänsk
lig utveckling överhuvudtaget. Den stora striden om Kungsträd
gårdens almar handlade om så mycket mer än bara några träd.
Utmärkande för dagens situation är dessutom att människan nu
har oändligt mycket större kunskap om miljön än gångna tiders
generationer. Vetenskapen och dagens avancerade datorer och instru
ment gör det därtill möjligt att förutse de långsiktiga konsekvenserna
av mänsklig påverkan på denna miljö. Vidare har mänskligheten de
tekniska och ekonomiska redskap som behövs för att undvika oaccep
tabelt negativa konsekvenser.
Det betyder att vi idag inte bara lever i antropocen utan dessutom
i en era där mänskligheten kan fatta medvetna beslut om sitt eget
och planetens öde. De generationer som till kommande generationer
efterlämnar en biologiskt fattigare planet med ökande halter av växt
husgaser och som gör det trots att den har kunskap om effekterna av
detta, agerar djupt omoraliskt.
Vare sig vi vill eller inte är vi således numera planetens förvaltare.
Dessvärre saknar vi fortfarande de politiska och institutionella red
skap som behövs för att fullt ut ikläda oss denna roll. Det brådskar att
skapa dessa men dessvärre går det långsamt. Snarare är det för närva
rande så att det globala samarbete och institutionsbygge som behövs
för att möta miljöproblemen hotas av bakslag som en följd av ökad
nationalism och ökade internationella spänningar överlag.
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Dagens stora miljöproblem, det må vara klimatförändringar, kemi
kalier, hoten mot den biologiska mångfalden eller något annat, har
alla det gemensamt att de är globala och att en effektiv hantering
av dem förutsätter ett betydande inslag av internationellt samarbete.
På miljöområdet har ett sådant samarbete vuxit fram under det ram
verk av miljökonventioner som såg dagens ljus vid Rio-konferensen
1992 om miljö och utveckling. Denna konferens ägde rum vid ett
världshistoriskt vägskäl. Med det kalla krigets slut öppnades dörren
för internationellt samarbete på en ny grund.
När låsningen mellan väst och öst upphörde och maktpolitik kunde
ersättas av samarbete och förhandlingar ökade möjligheten att basera
arbetet i internationella frågor på lag och rätt. Detta stimulerade det
normativa arbetet inom FN. Med de konventioner som etablerades i
Rio de Janeiro 1992 lades en grund av principer och regelsystem för ett
internationellt svar på de globala miljöproblemen.
I den process som ledde fram till miljökonventionerna, men i ännu
högre grad i arbetet med att utveckla dem vidare, har EU vuxit fram
som den ledande kraften. Detta gäller alldeles särskilt på klimat
området där de långtgående utsläppsreduktioner som behövs bara
kan genomföras effektivt med långtgående och koordinerat interna
tionellt samarbete.
I dag ser vi dock hur det internationella arbetet i vissa avseenden
verkar återgå i gamla fåror. Dörren är inte på samma sätt som i början
av 90-talet öppen för internationellt samarbete grundat på interna
tionell rätt. En inskränkt och tillbakablickande nationalism breder ut
sig. Vi blir nu påminda om att miljöpolitiken är en del av världspoliti
ken och påverkas stort av vår tids allmänpolitiska strömningar.
Kunskap och internationella institutioner räcker emellertid inte
för att vi ska kunna tackla dagens stora miljöproblem. Jag vill hävda
att när människan i denna antropocena era gjort sig till den domine
rande omvandlingskraften på jorden så behöver människan en förval
tarskapsidé baserad på vissa värderingar – en kompass. Om en sådan
kompass saknas kan miljödiskussionen lätt bli sterilt utilitaristisk och
teknisk.
Vilka värderingar och principer bör då vägleda människans förvalt
ning av denna planet? Ja, dessa är idag i stor utsträckning väl formule
rade i internationella miljökonventioner. Tanken att vi ska agera med
ödmjukhet inför mycket komplexa system, vars betydelse vi kanske
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inte alltid känner, finns uttryckt i försiktighetsprincipen. Från denna
kan vi härleda en viktig utgångspunkt nämligen att människan så
långt möjligt ska undvika irreversibla eller i vart fall mycket lång
variga effekter. Den mest irreversibla handlingen man kan tänka sig
är antagligen att utrota en art.
Ökningen av halten av koldioxid i atmosfären är en effekt, som
kanske inte är helt irreversibel men som kommer att bestå under
många generationer och vars effekter kan bli irreversibla. Bland annat
kan flera graders temperaturhöjning drastiskt och varaktigt omforma
planetens ekosystem och deras förmåga att förse människan med de
nyttigheter vi behöver. Till dessa nyttigheter hör i hög grad sådant
vi människor behöver för att överleva. Samtidigt förser naturen oss
med sådant som går bortom överlevnad – som får oss att må bra och
fördjupar våra liv, såsom skönhet, upplevelser, utmaningar och motion.
Ställd mot de stora utmaningar mänskligheten nu står inför, inte
minst klimatförändringen, som måste lösas samtidigt som en global
ekonomisk tillväxt säkras, kan en verksamhet som handlar om att
värna alla växt- och djurarter, främja naturupplevelser och landska
pets skönhet förefalla futil. Jag menar dock att om vi skulle tappa
dessa mål så riskerar vi att tappa vår kompass och förlora kontakten
med själva avsikten med miljöarbetet, som ju ytterst handlar om män
niskans relation till planeten och om hur vi ser på förvaltningen av
denna.
Ofta hör jag påpekandet från personer som anser att miljöarbe
tet gått för långt att människan, för att möta de stora utmaningarna,
måste ha rätt att omdana sin miljö. Detta är i och för sig en trivial
sanning som ingen kan invända emot, särskilt mot bakgrund av den
stora förändring av planeten som människan redan åstadkommit.
Men finns det en gräns för hur långtgående människans påverkan
på planeten bör vara? Varför ska till exempel alla arter bevaras? Många
menar att arter har uppstått och dött ut i alla tider så varför ska inte
människan för att nå sina materiella behov få omdana faunan och
floran? Även klimatet har i alla tider fluktuerat? Vad är det egentligen
för fel med att människan påverkar klimatet? Visst kan effekterna
bli negativa på olika sätt men mänskligheten har å andra sidan stor
anpassningsförmåga och kan nog hantera konsekvenserna av klimat
förändringarna allteftersom de uppstår. För övrigt skulle de värsta
effekterna eventuellt kunna motverkas med så kallad geoenginering,
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det vill säga en storskalig manipulation av klimatsystemet på kemisk
eller teknisk väg.
Det är naturligtvis ofta lätt att bemöta denna argumentation med
rationella argument som handlar om ekonomi och nytta. Att utrota
djur- och växtarter kan i längden leda till att ekosystemens förmåga
att leverera de tjänster vi behöver äventyras. Geoenginering är i alla
sina tänkbara former dyr och mycket riskabel. Lyckligtvis är detta
sätta att angripa klimatproblemet, enligt min bedömning, sannolikt
helt orealistiskt. Vidare finns det gränser för vad människan kan
anpassa sig till och om klimatförändringarna till exempel innebär att
människan inte kan producera tillräckligt med mat åt en växande
befolkning så är alla resonemang om anpassning förfelade.
Orsaken till att jag lyfter fram dessa tankegångar är emellertid att
de illustrerar var man kan hamna i debatten om det saknas en idé om
hur människans relation till sin planet och till livet på denna planet
bör gestalta sig. Finns det inga värderingar i botten så finns inte heller
några gränser för människan och det blir lätt för denna att i kortsiktig
hybris åstadkomma stor och irreversibel skada.
Till allt detta kommer att miljöpolitiken också måste byggas på
folkligt engagemang. Detta kan naturligtvis konstrueras på en allmän
existentiell ångest eller åtminstone på oro för hälsa och ekonomi. Jag
menar emellertid att det är fruktbärande och konstruktivt att också
utgå från flertalet människors intresse av och fascination inför natu
ren. Denna kan vara en oändlig glädje och inspirationskälla för oss
människor och när vi får kunskap om den och börjat känna för den
vill vi gärna att den bevaras åt kommande generationer. Naturvården
är enligt min uppfattning en stark källa till engagemang i alla former
av miljövård. Detta gäller i särskilt hög grad i Sverige där det finns ett
naturintresse med djupa rötter och en vetenskaplig tradition som går
tillbaka till Carl von Linné. Att inte bygga på detta i miljöarbetet vore
slöseri med ett rikt svenskt arv.
Miljöpolitiken behöver en god kompass också för att på ett bra
sätt kunna hantera sina inneboende motsättningar – de konflikter
som ibland finns mellan politikens olika mål. För att rädda klimatet
är det lätt att tillgripa metoder som exempelvis får långtgående
negativa konsekvenser för biologisk mångfald. Sterila trädplantager
kan vara ett sätt att binda kol och omfattande vattenkraftsprojekt
ett sätt att producera ”ren” energi. Vindkraftverk kan förändra land
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skapet och olämpligt placerade kan dess snabbt snurrande blad slå
ihjäl fåglar.
Som förhandlare under Klimatkonventionen har jag ibland träffat
förhandlare under Konventionen för biologisk mångfald. Med visst
fog har dessa varit oroliga för att åtgärder som diskuteras i klimat
förhandlingarna skulle kunna få vittgående konsekvenser för växter
och djur – konsekvenser man lätt glömmer bort eller rentav aktivt
blundar för när ett så stort problem som klimatförändringar ska han
teras i en ytterst komplex förhandling på global och högpolitisk nivå.
Det är angeläget att klimatfrågans betydelse inte leder till att andra
miljöproblem blir osynliga. Flertalet problem kan nämligen hanteras
och minimeras. Ibland finns även uppenbara synergier. Att stoppa
avskogningen i tropikerna är exempelvis bra för klimatet och mycket
bra för den biologiska mångfalden. En konstruktiv hantering av miljö
politikens målkonflikter förutsätter dock att man ser problemen och
nalkas dem med ödmjukhet och kunskap om miljön och naturen.
Mitt intryck är att det finns en viss förståelse för dessa mål
konflikter på politisk nivå och på förhandlarnivå, delvis därför att
Klimatkonventionen och Konventionen om biologisk mångfald till
hör samma familj. De tillkom bägge under Riokonventionen 1992 och
är på sätt och vis samma andas barn. En viss koordinering faller sig
därför naturligt. Dock står vi, i det internationella samarbetet, fort
farande långt ifrån den samordning av miljöpolitikens olika områden
som behövs för att dess potential ska kunna tillvaratas. Dessutom kan
jag tänka mig att den koordinering som trots allt finns lätt faller bort
när de internationellt vedertagna principerna möter verkligheten i
den nationella tillämpningen.
Min slutsats av dessa resonemang är att miljöpolitiken idag i hög
grad förvaltar värderingar och en känslomässig grund som utmejsla
des i miljörörelsen barndom. Internationellt har värderingarna i stor
utsträckning, som jag nämnde ovan, formulerats i flera internationella
avtal. I Sverige kommer värderingarna bland annat till uttryck i for
muleringarna av miljömålen. Våtmarkerna ska vara ”myllrande” och
fjällen ”storslagna”. Jag anser att dessa värderingar är viktiga och att de
bör förvaltas och utvecklas så att det även i fortsättningen kan tjäna
som drivkraft och kompass för miljöarbetet.
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Miljöpolitikens spelplan har skrivits av Miljöforsknings
beredningens forskare med syfte att djupare förstå
vad som långsiktigt krävs för kvalitativa framsteg
inom det miljöpolitiska fältet. I boken analyseras och
diskuteras miljöpolitikens föränderliga spelplan, dess
framväxt och huvudsakliga utvecklingslinjer samt
förutsättningarna att utforma en handlingskraftig och
verkningsfull miljöpolitik med tydliga samhällseffekter,
nationellt såväl som internationellt.
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