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Abstract: At the UN Climate Change Conference in Cancun in 2010, all the industrialised countries committed 
to producing long-term national strategies to achieve low levels of greenhouse gas emissions. The aim was to 
meet the goal of reducing emissions by 80-95 per cent by 2050, in line with the two-degrees-goal. In February 
2011, the European Commission presented a communication on a roadmap for the EU for moving to a 
competitive low-carbon economy in 2050. Sweden has actively supported the conclusions within the EU that 
countries should draw up their own roadmaps, but Sweden has not yet produced a national roadmap to 2050. 
This thesis examines why the Swedish government has not yet agreed on a low-carbon development strategy to 
2050 in line with the agreement at the climate conference in Cancun 2010 and the directives from the European 
Commission. The purpose of this study is to examine why the investigation on a Swedish roadmap 2050 
produced by the Swedish Environmental Protection Agency, never reached the political decision agenda, in the 
Swedish parliament. The objective of the study is achieved by applying the Multiple Streams Model, a theory on 
policy processes and agenda setting, on the case of the Swedish roadmap 2050. The study concludes that (1) the 
level of political consensus is too low, especially in terms of the basic assumptions that underlie the roadmap; 
and (2) the document produced by the Swedish Environmental Protection Agency was too weak to become a 
bill.  
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1. Inledning 
Under det sextonde partsmötet av de internationella klimatförhandlingarna i Cancun 2010, enades parterna om 
att alla industriländer ska ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga växthusgasutsläpp. 
Dessa strategier ska bidra till att klimatförändringen inte överstiger två grader Celsius jämfört med förindustriell 
nivå, det så kallade tvågradersmålet, vilket beslutades om året innan under klimatförhandlingarna i Köpenhamn 
(UNFCCC, 2010). För att nå det målet bedöms att utsläppen av växthusgaser måste minska med 50 procent på 
global nivå till år 2050 jämfört med utsläppsnivåerna år 1990. För industriländer innebär det en minskning med 
80 – 95 procent (Europeiska rådet, 2009).  
 
Några månader senare, i mars 2011, presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en färdplan för EU för 
en konkurrenskraftig ekonomi till 2050 med låga utsläpp av växthusgaser. Färdplanen målar upp en 
handlingsplan som minskar de inhemska utsläppen för EU med 80 procent till 2050 (Europakommissionen, 
2011). I samma meddelande uppmanas alla medlemsstater att ta fram nationella färdplaner för låga 
koldioxidutsläpp, något 26 medlemsstater ställde sig bakom, inklusive Sverige. Flera av EU:s medlemsländer, 
däribland Storbritannien, Danmark och Finland har sedan dess beslutat om, eller kommit långt i processen med 
att utveckla nationella färdplaner och utsläppsmål till 2050 (Naturvårdsverket, 2012a:23). 
 
I regeringens proposition ”En sammanhållen svensk klimatpolitik” som presenterades för riksdagen i mars 2009 
antas visionen att ”Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären 2050” (prop. 2008/2009:162). Och i linje med den antagna visionen samt direktiven 
från EU gav Sveriges regering i juli 2011 i uppdrag till Naturvårdsverket och berörda myndigheter att ta fram ett 
underlag till en svensk färdplan. I beslutet står att det i uppdraget ingår att ”lämna ett underlag till en svensk 
färdplan för att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser 2050” (Regeringsbeslut 
1:5). 
 
I december 2012 presenterade Naturvårdsverket sitt underlag till en färdplan för hur Sverige ska nå visionen till 
år 2050 och under våren 2013 var underlaget ute på remiss. Vad som sedan skulle bli nästa steg för det 
presenterade färdplansunderlaget, aviserade miljöminister Lena Ek att hon hade för avsikt att närmare beskriva 
under våren 2014. I april 2014 meddelade dock de fyra allianspartiledarna att det ska tillsättas en ny utredning 
som de valt att kalla för Klimatfärdplan till 2050 (Reinfeldt m.fl., 2014). I direktivet går det att läsa att: ”En 
särskild utredare ska lämna förslag till en strategi för hur regeringens långsiktiga vision att Sverige år 2050 inte 
ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären ska uppnås” (Kommittédirektiv, 2014).   
Naturvårdsverket har alltså på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag till en färdplan för ett Sverige utan 
nettoutsläpp av växthusgaser 2050, men regeringen väljer trots detta att tillsätta en ny utredning för att utreda i 
princip samma sak. Mot den bakgrunden är det intressant att fråga sig hur det kommer sig att den ursprungliga 
utredningen, färdplan 2050, inte tog steget från den politiska agendan upp på beslutsagendan, det vill säga för 
beslut i Sveriges riksdag.  
 
Ytterligare en fråga som väcks är hur det kommer sig att Sverige till skillnad från andra länder i EU inte kommit 
längre med arbetet att ta fram en nationell färdplan till 2050. En rad jämförbara länder har kommit betydligt 
längre i sitt arbete än Sverige har gjort, ett perspektiv som ger ytterligare motiv att studera det svenska fallet.  
 
Det är ett således ett intressant empiriskt fall att undersöka vad som föranlett färdplan 2050 att nå vägs ände. 
Frågan är därtill även intressant ur ett teoretiskt perspektiv, vad krävs egentligen för att en fråga ska ta sig upp på 
den politiska beslutsagendan? Och vad kan förklara när en fråga stannar vid att endast få politisk 
uppmärksamhet?  
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2. Syfte och frågeställning 
Sverige har av hävd varit ledande i klimatfrågan och det är därför något kontraintuitivt över att ett flertal länder i 
EU kommit betydligt längre än vad Sverige har gjort i att besluta om en färdplan till 2050. Klimatfrågan är uppe 
på den politiska agendan men än har frågan om en nationell färdplan för hur Sverige ska minska sina utsläpp till 
2050 inte tagit sig upp på den politiska beslutsagendan. Det väcker frågor vad som påverkar en fråga att ta steget 
från att bara få politisk uppmärksamhet till att bli föremål för aktivt beslutsfattande. Det huvudsakliga syftet med 
den här uppsatsen är att undersöka varför färdplan 2050 inte återfinns på den politiska beslutsagendan, det vill 
säga i riksdagen för beslut. Genom att belysa arbetet med färdplan 2050 utifrån en teori om policyprocesser och 
agendasättande är ambitionen att bidra till en ökad förståelse för vilka tänkbara orsaker som ligger bakom att 
Sverige ännu inte antagit en färdplan för hur utsläppen av växthusgaser ska minska till 2050. Det är viktigt att 
undersöka varför Sverige inte kommit längre med arbetet om att uppfylla löftet att ta fram en nationell färdplan 
för att minska utsläppen av växthusgaser i linje med tvågradersmålet. Genom att bidra till förståelsen varför 
färdplan 2050 inte tog sig upp på den politiska beslutsagendan är förhoppningen att bidra till att visa på hur 
processen med klimatfärdplan 2050 kan bli mer lyckosam. 
 
Den konkreta frågeställningen uppsatsen ämnar besvara är: 
 
Varför har inte färdplan 2050 hamnat på den politiska beslutsagendan, i riksdagen, för beslut? 

2.1. Uppsatsens disposition 
Denna uppsats är disponerad på följande vis; för att ge en grundläggande förståelse för svenskt klimatpolitik i 
allmänhet och Naturvårdsverket underlag till färdplan 2050 i synnerhet, inleds uppsatsen men ett övergripande 
bakgrundsavsnitt. Därpå följer en genomgång av uppsatsens teoretiska utgångspunkt där tidigare forskning om 
policyprocesser och agendasättande inleder kapitlet, följt av en närmare presentation av John Kingdons 
flödesramverk, och avslutas med uppsatsens teoretiska analysverktyg. Ett metodavsnitt med närmare 
beskrivningar av de metodval och olika former av datainsamling som gjorts följer efter teoriavsnittet. Därefter 
presenteras analys och resultat vilket är strukturerat i enlighet med uppsatsens analysverktyg. Uppsatsen avslutas 
med slutsatser och därpå följer en källförteckning samt bilagor.   
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3. Bakgrund - svensk klimatpolitik och färdplan 2050 
Följande avsnitt syftar till att ge en kortare bakgrund till utgångspunkterna för klimatpolitiken i Sverige samt att 
presentera Naturvårdsverkets underlag till färdplan 2050. Vad gäller färdplansunderlaget kommer genomgången 
av underlaget att vara av övergripande karaktär och därför inte beskriva varje enskilt förslag i detalj. För mer 
detaljerad information hänvisas till Naturvårdsverkets rapport 6537 ”Underlag till en färdplan för ett Sverige 
utan klimatutsläpp 2050”(2012).    

3.1. Svensk klimatpolitik 
Den svenska klimatpolitiken är en del av den mer övergripande miljöpolitiken. Miljöpolitiken tar sin 
utgångspunkt i det så kallade miljömålssystemet, vilket infördes år 1998 av den dåvarande regeringen. Sedan 
systemet antogs i sitt första utförande har det kompletterats och uppdaterats, och miljömålssystemet såsom det är 
utformat idag är uppdelat i tre delar; ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål (Miljömål, 
2014). 
 
Generationsmålet är det övergripande målet för svensk miljöpolitik och gör gällande att nästa generation ska 
överta ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att miljö- och hälsoproblemen utanför 
Sveriges gränser ökar. Generationsmålet pekar därmed ut en övergripande riktning för den svenska 
miljöpolitiken och är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället. De 16 miljökvalitetsmål som 
antagits beskriver i sin tur det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Etappmål har sedan 
formulerats som anger steg längst vägen för att uppnå generationsmålet samt de uppställda miljökvalitetsmålen 
(Miljömål, 2014). 
 
Målsättningen för de 16 miljökvalitetsmålen är att de ska uppnås inom en generation, något som definieras till år 
2020. Det finns ett undantag och det gäller för miljökvalitetsmålet ”Begränsad klimatpåverkan”, vilket ska nås 
till år 2050. Det är även detta miljökvalitetsmål som styr klimatpolitiken. Riksdagens definition av miljömålet 
begränsad klimatpåverkan lyder: 
 

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på 
en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt 
och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan 
uppnås." (Miljömål, 2014) 

 
I propositionen ”En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat” (prop. 2008/09:162) som presenterades 
våren 2009, beslutades om ett nationellt klimatmål om utsläppsminskningar på 40 procent till år 2020 jämfört 
med nivåerna år 1990. Klimatmålet till 2020 kom sedan att beslutas bli etappmålet för ”Begränsad 
klimatpåverkan”. I samma proposition antogs även visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av 
växthusgaser i atmosfären. Det miljökvalitetsmål som ligger till grund för Sveriges klimatpolitik har således ett 
fastlagt etappmål om utsläppsminskningar på 40 procent till år 2020, men målsättningen till år 2050 är till dags 
datum formulerat i termer av en vision och har inte beslutats om.  

Att Sverige ska ta fram en nationell färdplan för hur utsläppen av växthusgaser ska minska kraftigt till år 2050 
bottnar dels i visionen till 2050 som antogs i mars 2009, men även i åtaganden under FN:s klimatförhandlingar 
samt direktiv från EU. Under klimatförhandlingarna i Cancun 2010, COP16, enades parterna om att alla 
industriländer ska ta fram nationella långsiktiga strategier för att åstadkomma låga växthusgasutsläpp för att nå 
tvågradersmålet (UNFCCC, 2010). Och i mars 2011, presenterade EU-kommissionen ett meddelande om en 
färdplan för EU för en konkurrenskraftig ekonomi till 2050 med låga utsläpp av växthusgaser 
(Europakommissionen, 2011). I samma meddelande uppmanas alla medlemsstater att ta fram nationella 
färdplaner för låga koldioxidutsläpp, vilket Sverige ställer sig bakom (Naturvårdsverket, 2012a:23). Mer om 
regeringsuppdraget som gavs till naturvårdsverket och innehållet i underlaget till färdplan 2050 berörs i nästa 
avsnitt.  

3.2. Färdplan 2050 
I uppdraget som regeringen med dåvarande miljöminister Anders Carlgren i spetsen, gav till Naturvårdsverket 
och berörda myndigheter i juli 2011, står det att uppdraget är att ”lämna ett underlag till en svensk färdplan för 
att uppnå visionen om att Sverige inte ska ha nettoutsläpp av växthusgaser 2050” (Regeringsbeslut 1:5). 
Underlaget till färdplanen ska enligt regeringsuppdraget inriktas på att beskriva hur visionen kan åstadkommas 
på ett kostnadseffektivt sätt via sektorsövergripande klimatinsatser och insatser inom olika samhällssektorer och 
verksamheter. Vidare ska Naturvårdsverket redovisa utsläppsbanor inom olika sektorer fram till 2050 baserat på 
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dagens klimatpolitik och scenarier för omvärldsutvecklingen. Naturvårdsverket ska enligt uppdraget även föreslå 
förändringar i styrmedel eller ge förslag på ytterligare styrmedel för att visionen för 2050 ska kunna uppnås så 
kostnadseffektivt som möjligt. I underlaget ska även den beräknade effekten av ytterligare styrmedel i form av 
reviderade utsläppsbanor fram till 2050 redovisas (Regeringsbeslut 1:5). 

I december 2012 presenterades underlaget till en färdplan till år 2050. Naturvårdsverket konstaterar däri att 
visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 kan nås genom stora inhemska 
utsläppsminskningar, bidrag från ett ökat nettoupptag av koldioxid i skog och mark, och inköp av utsläppsrätter 
på internationella marknader. Av dessa tre delar anses stora inhemska utsläppsminskningar vara den viktigaste 
på längre sikt och köp av utsläppsrätter på internationella marknader anses vara något som behövs för att öka 
flexibiliteten i hur visionen ska kunna nås. Vidare identifierar Naturvårdsverket ett antal områden där 
omställningar kommer att krävas för att nå utsläppsnivåer nära noll. Omfattande utsläppsminskningar kommer 
enligt färdplansunderlaget att krävas inom främst transportsektorn och industrin (Naturvårdsverket, 2012b:7). 
 
I syfte att illustrera olika sätt en omställning kan ske på och hur förändringar i olika sektorer kan tänkas samspela 
med varandra, har Naturvårdsverket tagit fram två olika målscenarier samt ett referensscenario, se bild 1 nedan. 
Referensscenariot utgår från befintliga åtgärder och styrmedel som beslutats om fram till år 2011 samt baseras på 
det långsiktsscenario till 2030 som Sverige rapporterade in till EU i mars 2011.  
 

 
Bild 1. Historiska utsläpp av växthusgaser 1990–2010, referensscenario till 2050 
samt mål- scenarier för utsläppsminskningar till 2050 (Naturvårdsverket, 2012b) 
 
För att nå visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären måste 
utsläppsminskningarna ske i linje med målscenario 1, se bild 1. Enligt detta scenario sker tekniska åtgärder i 
transportsektorn som leder till ett transportsnålt samhälle, och det kommer på plats tekniska åtgärder som 
minskar utsläppen från industrins förbränningsutsläpp samt från processutsläpp med hjälp av CCS-teknik, det 
vill säga avskiljning och lagring av koldioxid, på både fossila och biogena utsläpp. Vidare antas 
energianvändningen i bostadssektorn bli 50 procent effektivare jämfört med år 1995. Slutligen antas även att 
åtgärder kommer på plats för jordbrukssektorn som medför utsläppsminskningar för utsläppen från både 
produktion och konsumtion. Kombinationen av sektorsvisa scenarier i detta målscenario leder till de allra lägsta 
utsläppen enligt färdplansunderlaget. En mer detaljerad bild över målscenario 1 presenteras på bild 2 nedan. 
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Bild 2. Totala och sektorsvisa utsläppsminskande banor mot 2050 enligt målscenario 1.  
(Naturvårdsverket, 2012b) 
 
Enligt målscenario 2 som illustreras i detalj på bild 3 nedan, sjunker utsläppsnivåerna med hjälp av tekniska 
åtgärder i transportsektorn samt att bränsleanvändningen i industrin antas övergå till el. Med hjälp av 
vätgas/elektrolys antas även processutsläppen från industrin att minska. För jordbrukssektorn antas att åtgärder 
genomförs för att minska utsläppen från produktionen, men tillskillnad från målscenario 1 antas inga åtgärder för 
konsumtionen. Vidare skiljer sig de två scenarierna från varandra genom att det i målscenario 1 (se bild 2) 
genomförs tekniska åtgärder i kombination med efterfrågeförändringar, medan det i målscenario 2 endast antas 
ske tekniska åtgärder.    
 

 
Bild 3. Totala och sektorsvisa utsläppsminskande banor mot 2050 enligt målscenario 2.  
(Naturvårdsverket, 2012b) 
 
I färdplansunderlaget formulerar Naturvårdsverket förslag på både sektorsövergripande och mer sektorsspecifika 
styrmedel. Till de övergripande lyfts bland annat att den nationella politiken bör klimatbedömas, utsläppsmål för 
år 2030 och 2040 bör formuleras, Sverige bör verka för att taket i EU:s utsläppshandelssystem EU-ETS sänks i 
en snabbare takt än den som är beslutad, samt att koldioxidskatten bör förlängas och gälla bortom klimatmål för 
2020 till att även bidra till önskad effekt för visionen om 2050. Vidare föreslås att de statliga medlen till 
forskning och innovation inom klimatområdet bör öka (Naturvårdsverket, 2012b). 
 
De sektorsspecifika styrmedel som föreslås av Naturvårdsverket rör transportsektorn, industrin, jordbruk, och 
upptag av koldioxid i skog och mark. För transportsektorn är ett förslag att ”Sverige bör verka för att EU:s 
koldioxidkrav på nya bilar och lätta lastbilar utvecklas i flera steg 2020, 2025 och 2030. Sverige bör även aktivt 
delta i arbetet med att införa koldioxidkrav inom EU på lastbilar och på sikt även på arbetsmaskiner.”. För 
industrin föreslås bland annat att offentliga medel kan komma att stötta demonstrationsprojekt för nya 
processlösningar för att sprida risktagande. För jordbruk och upptag av koldioxid i skog och mark är några av de 
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förslag som Naturvårdsverket lyfter fram att ”Information och rådgivning för etablering av fleråriga energigrödor 
på jordbruksmark bör prioriteras för att utveckla marknaden.” samt att ”Rådgivning bör ges till skogsägare om 
skogsskötselmetoder för att öka virkesproduktion och koldioxidupptag med bibehållen natur- vårdshänsyn.” 
(Naturvårdsverket, 2012b).  
 
Efter en kortare genomgång av Naturvårdsverkets underlag till färdplan 2050 är nästa steg i uppsatsen att 
presentera den teoretiska utgångspunkten för uppsatsens undersökning. Följande avsnitt kommer närmare 
beskriva hur frågan om varför färdplan 2050 inte tagit sig upp på den politiska beslutsagendan, kommer att 
undersökas.  
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4. Teori om policyprocesser och agendasättande 
Det finns många teoretiska ramverk med vilka uppsatsens frågeställning kan angripas. Jag har valt att studera 
frågan om varför färdplan 2050 inte hamnat på den politiska beslutsagendan utifrån en teori om policyprocesser 
och agendasättande. Närmare bestämt tar uppsatsen sin teoretiska utgångpunkt i teorin ”Multiple Streams 
Model”, eller flödesramverk, som utvecklades av John Kingdon under mitten av 1980-talet Kingdon, 2003). Kort 
sagt gör Kingdons flödesramverk anspråk på att förklara varför frågor hamnar på den politiska agendan och 
varför vissa av dessa frågor även tar sig upp på beslutsagendan. 
 
Innan tidigare forskning om policyprocesser och agendasättande presenteras är det på plats att definiera några 
centrala begrepp. Men först vill jag klargöra att det finns en skillnad mellan ”analys av policy” och ”analys för 
policy”. En analys av policy kännetecknas av studier av policyinnehåll, policyresultat och policyprocessen. 
Analys för policy, å andra sidan, karaktäriseras av informationsinsamling i syfte att underlätta för beslutsfattare 
att fatta beslut, förespråkande av andra tillvägagångssätt och förespråkande av en viss policy. Den här 
undersökningen uppehåller sig vid den första, ”analys av policy”, med primärt fokus på ”studier av 
policyprocessen”. Den delen kännetecknas av att ”uppmärksamheten riktas mot hur policybeslut fattas och hur 
en policy formas genom handling.” (Hill, 2007:12). Med det klargjort följer här definitioner av centrala grepp, en 
genomgång av tidigare forskning samt John Kingdons flödesramverk. Kapitlet avslutas med en presentation av 
uppsatsens analysverktyg.  

4.1. Definition av centrala begrepp   
Policy, politisk agenda och politisk beslutsagenda är tre begrepp som är centrala för den här uppsatsen. Det är 
även tre begrepp som kan ha något olika innebörd beroende på vem som använder dem. Därför är det viktigt att 
klargöra vad jag i den här uppsatsen menar med dessa begrepp.  

Definitionen av den politiska agendan utgår från Kingdons definition som lyder ”the list of subjects or 
problems to which governmental officials, and people outside of government closely associated with those 
officials, are paying some serious attention at any given time”(Kingdon, 2003:3). Frågor som tar sig upp på den 
politiska agendan är med andra ord de frågor som centrala politiska aktörer aktivt sysselsätter sig med.  

Begreppet politisk beslutsagenda lånar även det sin definition från Kingdon. Han definierar den på följande vis 
”Decision agendas include only those subjects that are moving into position for some sort of authoritative 
decision, such as legislative enactment or presidential action.” (Kingdon, 2003:142). Beslutsagendan är alltså 
den agenda som innehåller de frågor som är föremål för aktivt beslutsfattande. I en svensk kontext definieras det 
som frågor som tas upp i riksdagen för beslut. 

Att definiera begreppet policy är mer av en utmaning. I litteraturen som inbegriper policyprocesser finns en 
uppsjö av alternativa definitioner, men gemensamt för många är att se policy som en kedja av händelser. Michael 
Hill för en intressant diskussion i sin bok Policyprocessen (2007) där han konstaterar:  

”De definitionsproblem som vållas av begreppet policy antyder att det är svårt att behandla begreppet som ett 
mycket väldefinierat och konkret fenomen. En policy kan ibland identifieras i form av ett beslut, men mycket ofta 
innebär den endera en hel klunga beslut eller också något som kan uppfattas som föga mer än en viljeinriktning. 
Försöken till definition innebär också att det är svårt att precisera vissa bestämda tillfällen då policy skapas” (Hill, 
2007:15)  

Hill lyfter fram en rad olika definitioner av bland annat Heclo, som lyder ”En policy kan lämpligen betraktas 
som en serie handlingar eller icke-handlingar snarare än vissa speciella beslut eller handlingar” och Smith som 
säger ”begreppet policy syftar på… ett medvetet val av handling eller icke-handling, snarare än följderna av 
samspelande krafter” (Hill, 2007:14). Ett tredje bidrag till definitionen av policy står Rune Premfors (1989) för: 
”Termen policy får även inbegripa skilda åtgärder, som vidtas för att förverkliga offentliga riktlinjer och 
program. Det får emellertid inte handla om mycket begränsade åtgärder eller enstaka beslut. Snarare är det en 
fråga om kedjor av beslut. Kedjan är en policy, en enskild länk är det inte.” (Premfors, 1989:9).  

Listan över bidrag till definitionen av begreppet policy kan göras lång. Frågan är dock hur man kan närma sig en 
fruktbar definition av ett så pass centralt begrepp som policy är för den här uppsatsen. Hill konstaterar även att 
”Vad man alltså behöver inse när man undersöker policyprocessen är att även om begreppet policy är vagt och 
svårbegripbart, så används det ändå ofta med syftning på en rationell process. Läsaren bör förhålla sig skeptiskt 
till litteratur som tar för givet att en policyprocess är organiserad och har vissa bestämda mål.”(Hill, 2007:17).  
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Det jag kan konstatera är att begreppet policy inbegriper en dynamisk process som innefattar en rad beslut 
snarare än enskilda isolerade ställningstaganden. Både frånvaro av beslut eller ”icke-handlingar” är lika centrala 
som faktiska beslut. Begreppet policy är som sagt vagt och svårgripbart. Då uppgiften att definiera begreppet 
policy dras med detta faktum, i kombination med att uppsatsens syfte inte är att bidra till utvecklingen av 
begreppsapparaten till begreppet policy anser jag att ovanstående diskussion är så långt definitionsarbetet 
kommer i den här uppsatsen.  

4.2. Tidigare forskning; policyprocesser och agendasättande 
Forskningsområdet för policyprocesser och politiskt agendasättande är omfattande. Policyprocesser har genom 
tiderna studerats utifrån ett flertal olika teoretiska ansatser där olika varianter av rationalism, inkrementalism och 
och soptunnemodellen (garbage can model) kan sägas utgöra huvudspåren (McLendon, 2003:484; Hill, 
2007:179). De olika ansatserna har bidragit med egna förklaringsmodeller till hur policyprocesser och politiskt 
beslutfattande går till. 
 
Tiden mellan 1950 och 1980 var den akademiska statsvetenskapen och studiet av policyprocessers guldålder, och 
i början av 1950-talet växte den rationalistiska skolan fram (Hill, 2007:93). Den rationalistiska 
förklaringsmodellen för hur policyprocessen går till utgår från en rad grundantaganden: Att det finns en 
dominerande beslutsfattare; entydiga och stabila mål; en tydlig åtskillnad mellan mål och medel; fullständig 
information om samtliga alternativ och medel samt dess konsekvenser; och beslut i form av optimering. Den 
rationalistiska modellen förutsätter att en beslutsfattare vet vad hen vill och vilket problemet är. Vidare förutsetts 
att beslutsfattaren är medveten om vilka alternativ som finns att välja bland och vilka konsekvenser varje 
alternativ får. Den rationalistiska modellen utgår även från att beslutsfattaren har förmågan att välja det alternativ 
vars konsekvenser optimerar utfallet. Enligt denna modell innebär policyprocessen att en beslutsfattare måste 
göra en omfattande och systematisk analys av samtliga tänkbara policyalternativ och dess utfall, för att sedan 
ställa upp alla alternativen framför sig och välja det optimala policyalternativet (Premfors, 1989:40).  
 
Den rationalistiska skolan har fått utstå mycket kritik för det orealistiska i antagandet att samtliga av de 
uppställda kriterierna för ett rationellt beslut kan uppfyllas, och dessutom samtidigt. Problem är ofta svåra att 
formulera klart och tydligt och ibland vet man inte vad man vill förrän man vet vad man kan. Vidare är det 
ytterst sällan en beslutsfattare har kunskap om samtliga handlingsalternativ och dess konsekvenser i komplexa 
situationer (Knaggård, 2009:86; Premfors, 1989:40).  
 
Alternativa förklaringsmodeller uppkom i kölvattnet av kritiken mot den rationalistiska modellen. Dessa 
modifierar flera eller alla av de rationalistiska antagandena listade ovan.  Den kanske mest kända avknoppningen 
är begränsad rationalitet (bounded rationality) som främst förknippas med Nobelpristagaren Herbert Simon. 
Begränsad rationalitet utgår, till skillnad från den rationalistiska modellen, från att det finns begränsningar på 
den individuelle beslutsfattarens förmåga att handla rationellt (Premfors, 1989:41). Beslutsfattarens begränsade 
förmåga till rationella beslut innefattar både att ha entydiga och stabila mål eller preferenser likväl som förmågan 
att identifiera och bedöma samtliga alternativ och dess konsekvenser. Istället för att ”den ekonomiska 
människan” optimerar ett beslut vilket den rationella modellen gör gällande, säger den begränsade 
rationalitetsmodellen att en beslutsfattare nöjer sig med ett beslut som är tillfredställande och uppnår en viss 
miniminivå av måluppfyllnad. En beslutsfattare får därför nöja sig med ett beslut som är tillräckligt bra men inte 
optimalt. ”Den administrativa människan” tillfredsställer tillskillnad från att optimera (Premfors, 1989:41). Både 
den rationalistiska och begränsat rationalistiska modellen har utmålats som modeller som förklarar hur 
policyförslag bör arbetas fram snarare än hur politiken faktiskt utformas. Vissa går så långt som att påstå att 
dessa modeller närmast beskriver en idealtyp som kan användas som måttstock för mer realistiska modeller 
(Hill, 2007:178). 

Om Herbert Simon och den begränsade rationalitetsmodellen kritiserade den rationella modellen till viss del går 
Charles Lindblom och den inkrementella modellen steget längre i sin kritik (Premfors, 1989:41). Enligt 
Lindblom kännetecknas policyprocessen av flera aktörer som är i konflikt, mer eller mindre uttalad. De saknar 
färdigformulerade målföreställningar och förmåga att skilja mellan mål och medel. Därtill besitter aktörerna en 
begränsad kunskap om endast ett fåtal alternativ som inte skiljer sig märkbart från rådande praxis. I en 
beslutssituation väljer därför, och bör så göra enligt Lindblom, beslutsfattaren ett alternativ som bara marginellt 
skiljer sig från status quo. Den inkrementella modellen utgår med andra ord från att policyprocessen utvecklas 
långsamt och kännetecknas av en betydande vilja att behålla en policy oförändrad. En marginell förändring 
kallas för inkrement – därav modellens namn. Beslutsfattande handlar enligt denna modell inte om att på bästa 
sätt uppfylla målsättningar utan om vad som är politiskt möjligt (Knaggård, 2009:87; Premfors, 1989:41). 
Lindblom själv menade att inkrementalismen både levde upp till att vara en bra beskrivning på hur politik 
faktiskt går till, och att vara en modell för hur beslut bör fattas (Hill, 2007:155). Kritiker har dock poängterat att 
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inkrementalismen kan beskriva vissa delar av policyprocessen såsom den gradvisa framväxten av förslag eller 
förändringar av en policy, men att den misslyckas med att beskriva de plötsliga och mer osammanhängande 
förändringarna av agendan. Vidare poängteras även att vissa problem kräver större ingrepp än marginella 
förändringar (Premfors, 1989:42; Kingdon, 2003:19).  

Ytterligare ett steg bort från den rationalistiska modellen återfinns den så kallade soptunnemodellen (the garbage 
can model), ett helt annorlunda sätt att se på policyprocesser och politiskt beslutsfattande. Soptunnemodellen 
presenterades av Michael Cohen, James March och Johan Olsen år 1972 och var då en av den mest radikala 
kritiken mot den rationella modellen (Johnson, 2003:52). Författarna beskriver beslutsfattande som slumpartad 
istället för rationell och i termer av:  

”a garbage can into which various kinds of problems and solutions are dumped by participants as they are 
generated. The mix of garbage in a single can depend on the mix of cans available, on the labels attached to the 
alternative cans, on what garbage is currently being produced, and on the speed with which garbage is collected and 
removed from the scene.”(Johnson, 2003:52)  

Enligt författarna är det alltså de problem, lösningar och aktörer som råkar befinna sig i ”soptunnan” vid ett visst 
beslutstillfälle som avgör vilka beslut som fattas. Vilket förslag som hamnar på beslutsagendan är enligt 
författarna beroende av när i tiden frågan är aktuell. Denna tidsaspekt försökte författarna ta fasta på genom att 
beskriva policyprocessen i termer av fyra flöden – problem, lösningar, aktörer och beslutstillfällen. Dessa flöden 
sammanfaller enligt Soptunnemodellen slumpmässigt och leder då till beslutssituationer (Knaggård, 2009:87; 
Premfors, 1989:42). Soptunnemodellen har kritiserats för att den inte kan användas för att generalisera 
policyprocesser och att inte kunna åstadkomma mycket mer än en beskrivning av vad som händer vid varje unikt 
tillfälle (Hill, 2007:107). 

En diskussion som överlappat den om rationalismens förklaringspotential av policyprocesser, är diskussionen om 
hur komplexitet påverkar studiet av policyprocesser. Att policyprocessen är komplex verkar de flesta forskare 
skriva under på och för att kunna studera policyprocessen måste komplexiteten reduceras. Ett sätt att minska 
komplexiteten har för många forskare varit att dela in policyprocessen i olika steg. Antalet steg och vad stegen 
kallats för har varierat från forskare till forskare. Oavsett antalet steg bygger modellen på en rationalistisk logik 
som säger att beslutsfattande följer en viss sekvens eller ordningsföljd. En av förgrundsfigurerna till 
stegmodellen är David Easton som under 1960-talet utvecklade sin stegmodell, som presenterades i hans bok A 
Framework for Political Analysis (1965). Stegmodellen har blivit kritiserad för att vara alltför långt ifrån hur 
beslutsfattande går till i verkligheten och att modellen snarare bör ses som ett verktyg att studera processen än en 
modell som förklarar hur beslutsfattande går till (Knaggård, 2009:90).  

Den kanske mest kända teoretiska modifikationen av Soptunnemodellen gjordes av den amerikanske statsvetaren 
John Kingdon på 1980-talet. Kingdons Multiple Streams Model presenterades första gången 1984 i boken 
Agendas, Alternatives and Public Politics (Kingdon, 1984). Kingdon har sedan den första utgåvan gett ut två 
uppdaterade versioner, den senaste kom ut 2003. Kingdons modell som utgör den teoretiska utgångspunkten för 
den här uppsatsen är föremål för nästa avsnitt. 

4.2. John Kingdons flödesramverk  
John Kingdon beskriver tre separata flöden, eller processer, som går genom det politiska systemet och som 
förklarar varför vissa frågor får politisk uppmärksamhet medan andra frågor blir negligerade. Dessa flöden är 
problem, policy och politik (Kingdon, 2003).  Respektive flöde är oberoende av de andra två och innehåller egna 
dynamiska processer vilka påverkar hur flödet flyter genom det politiska systemet. När förutsättningarna faller 
väl ut och de tre flödena möts öppnas ett policyfönster vilket betyder är förutsättningarna för en fråga att hamna 
på beslutsagendan är extra gynnsamma. Som synes skiljer sig flödesramverket något från den ursprungliga 
soptunnemodellen, men den grundläggande logiken är övergripande densamma. Kingdons modell lägger, likt 
ursprungsmodellen, stor vikt vid det slumpartade och tidsaspekten i policyprocesser. När i tiden ett beslut fattas 
har stor inverkan på hur beslutet utformas. Antalet flöden och vad författarna väljer att kalla dem skiljer sig åt 
mellan de olika upphovsmännen. Men grundantagandet om att flödena är relativt oberoende av varandra och att 
tillfälligheter och timing spelar en avgörande roll för när flödena konvergerar är densamma (Johnson, 2003:56). 
 
Kingdon skiljer på den politiska agendan och beslutsagendan. Enligt hans modell kan ett problem nå den 
politiska agendan genom att förändringar sker i problem- eller politikflödet. För att en fråga däremot ska hamna 
på beslutsagendan måste dock samtliga tre flöden konvergera (Kingdon, 2003:142). Vad respektive flöde 
egentligen innebär och hur de kan konvergera beskrivs härnäst. 
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4.2.1. Problem 
I problemflödet ramas tillstånd in till att bli politiska problem. Ett problem är initialt ett tillstånd som övergår till 
att bli ett problem först när någon anser att man måste göra något åt tillståndet. Det finns enligt Kingdon en rad 
möjligheter för hur ett tillstånd kan uppmärksammas och ramas in som ett problem, dessa är indikatorer, 
dramatiska händelser, symboler och feedback. 

Indikatorer pekar på omfattningen och/eller förändring av ett tillstånd. Dramatiska händelser såsom kriser och 
katastrofer har potentialen att rikta uppmärksamheten mot ett visst tillstånd. En symbol som får fäste och 
förknippas med ett visst tillstånd kan få människor att i större utsträckning klassa det som ett problem. Feed-back 
i form av utvärderingar av tidigare policys eller olika rapporter kan dra uppmärksamhet till ett tillstånd. Ibland 
kan det finnas indikatorer för ett visst problem men att det är först när problemet förstärks av en dramatisk 
händelse som insikten om problemet får fäste. En tågkrasch, en finanskris eller en isbjörn som symbol för 
stigande temperaturer och smältande isar är alla sätt som har potential att lyfta tillstånd till att klassas som 
problem och som därmed hamnar på den politiska dagordningen (Kingdon, 2003:94).  

4.2.2. Policy 
Flöde nummer två är policyflödet vari olika policyförslag formuleras, debatteras, omarbetas och eventuellt 
fångas upp av politiker som lösningar på problem. Kingdon liknar policyflödet med en evolutionsinspirerad 
metafor som han kallar för ”Primeval Soup” där nya idéer uppkommer, vissa idéer överlever, andra dör. En del 
idéer utvecklas genom att slås ihop med andra idéer medan andra dyker upp i nya skepnader (Kingdon, 
2003:200). Policyflödet rymmer vanligtvis många olika aktörer men experter spelar ofta en viktig roll (Kingdon, 
2003:116; Johnson, 2003:54). 

Policyförslag som fångas upp av beslutsfattare och därmed överlever gallringen i policyflödet kännetecknas 
generellt av att de är väl utarbetade och tar framtida begränsningar i beaktande, samt att policyförslaget är 
tekniskt genomförbart och att det är acceptabelt för en övervägande del av deltagarna i flödet. Ett policyförslag 
som är tekniskt genomförbart men exempelvis går emot rådande värderingar och som inte tagit framtida 
begräsningar som exempelvis budgetnedskärningar i beaktande, har sämre utsikt att klara gallringen och 
överleva (Kingdon, 2003:139).  

En viktig roll i policyflödet spelar de pådrivande aktörerna, policyentreprenörerna. Det är personer som försöker 
lyfta fram sina policyalternativ framför andras och aktivt para ihop dessa med problem för att få upp sina förslag 
på den politiska agendan. De är beredda att investera resurser som tid, pengar och energi för att få igenom sitt 
policyförslag. Policyentreprenörer går att hitta på många olika positioner och utmärks mer av sin envishet och 
uthållighet snarare än vilken position de besitter (Kingdon, 2003:108). Enligt Kingdon måste politiker, 
grupperingar av specialister och allmänheten ”mjukas upp” för att ett policyförslag ska få gehör. Ett förslag 
måste ha fått tid att sjunka in och därmed betraktas som ett tänkbart alternativ innan ett faktiskt alternativ 
presenteras offentligt. I denna process spelar policyentreprenörer en central roll (Kingdon, 2003:128). 

Att ha ett genomarbetat policyförslag redo när ett problem dyker upp ökar chanserna för förslaget att hamna på 
den politiska agendan och ökar därtill chanserna att hamna på beslutsagendan (Kingdon, 2003:143). 

4.2.3. Politik 
Det tredje och sista flödet är politik. Det politiska flödet utgörs av komponenter som valresultat, 
regeringsskiften, nationella opinionsyttringar, organiserade gruppers åsikter och ageranden samt relationen 
mellan olika delar av regeringen, departement och myndigheter (Kingdon, 2003:145). Förändringar inom 
politikflödet kan vara både oförutsägbara och återkomma med en viss frekvens. Svängningar i den nationella 
opinionen kan ske utan förvarning, riksdagsval är å andra sidan regelbundet återkommande.  
 
Det politiska flödet påverkas av graden av konsensus som finns i en viss fråga. Om graden av konsensus bland 
deltagarna i politikflödet är hög ser förutsättningarna för en fråga att hamna på beslutsagendan betydligt ljusare 
ut än om graden av konsensus är låg. Om beslutsfattare ser sig omkring och upptäcker att samtliga eller en 
övervägande majoritet av de organiserade grupperna vill åt samma håll i en fråga, skapas en kraftfull drivkraft 
för beslutsfattaren att gå i den riktningen. Men om det däremot förekommer konflikter mellan dessa grupper om 
vilket beslut som är rätt att ta, kan beslutsfattare implicit uppfatta att det finns en balans mellan ja- och nejsägare. 
Detta måste inte betyda att en fråga inte kan klättra upp på beslutsagendan men det medför att politikerna ser att 
priset att betala för att stödja eller motarbeta ett visst förslag blir högre (Kingdon, 2003:150). 



 11 

4.2.4. Ett policyfönster öppnas när problem, policy och politik konvergerar 
För att en fråga ska komma upp på beslutagendan måste de tre flödena stråla samman. När det sker öppnas ett 
policyfönster, vilket är en symbol för möjligheten att driva igenom en policy öppnar sig. Chanserna att få igenom 
ett policyförslag är extra gynnsamma under tiden policyfönstret är öppet, men normalt sett är fönstret endast 
öppet en kortare tid. I detta skeende är det viktigt att policyentreprenörerna tar tillvara på chansen att lyfta fram 
sina förslag innan fönstret stängs (Kingdon, 2003:203).  
 
Policyfönstret kan öppnas med en viss förutsägbarhet, exempelvis efter politiska val, men generellt är det något 
som sker slumpmässigt. En katastrof kan göra att ett problem seglar upp högt på dagordningen och blir något 
som den nationella opinionen reagerar på. Det i sin tur kan sätta beslutsfattare i en situation där icke-handling 
inte är ett alternativ. Om det då finns ett policyförslag till hands som är väl förberett och en policyentreprenör 
som jobbar för att få igenom det förslaget, då möts flödena och policyfönstret öppnas. Det är med andra ord ett 
resultat av både ett slumpartat element och målinriktat arbete.  

4.3. Varför Kingdons flödesramverk? 
Som avsnittet om tidigare forskning visar finns det en rad olika aspirerande modeller för att förklara varför 
policyprocessen utspelar sig som den gör; varför vissa förslag hamnar på beslutsagendan och sedermera 
implementeras, medan andra förblir osedda.  

Att valet av förklaringsmodell för den här undersökningen föll på just John Kingdons flödesramverk motiveras 
dels av uppsatsens syfte men även av de karaktärsdrag klimatfrågan har. Ett ställningstagande jag gör är att 
policyprocessen inom klimatfrågan inte följer den logik som den rationella, begränsat rationella eller 
inkrementella skolan ger uttryck för. Mot bakgrund av klimatfrågans synnerligen komplexa natur antas 
policyskapande inom området fångas upp och förklaras på ett mer tillfredställande sätt med ett teoretiskt ramverk 
som lägger större vikt vid komplexiteten och det slumpartade i policyprocesser. Vidare är uppsatsens syfte att 
undersöka varför färdplan 2050 inte hamnat på beslutsagendan, det vill säga i riksdagen för beslut. Då Kingdons 
modell i större utsträckning än de andra förklaringsmodellerna, fokuserar på agenda-sättande och relationen 
mellan den politiska agendan och beslutsagendan, bedöms Kingdons flödesramverk i högre grad tillfredsställa 
uppsatsens syfte. Kingdons modell antas däremot inte vara ett fulländat förklaringsverktyg utan någon form av 
svaghet. Tvärtom finns det ett antal frågetecken som behöver bemötas för att stärka trovärdigheten till 
uppsatsens slutsatser.  

En kritik som lyfts fram är det institutionella arrangemangets betydelse för flödesramverkets 
förklaringspotential. Kingdon utförde sin studie i en amerikansk kontext i slutet av 1970-talet och det har förts en 
diskussion huruvida Kingdons ramverk rakt av kan appliceras på en europisk kontext. Kingdons ramverk har 
dock använts för att studera en rad olika politiska system där Storbritannien och Frankrike kan nämnas som 
exempel (Knaggård, 2009:99). Vad som kanske är än mer centralt att påpeka som svar på kritiken är att 
Kingdons ramverk även använts vid ett flertal tillfällen på det politiska systemet i Sverige (se bland annat 
Johnson, 2003; Lyckow, 2001). Att det amerikanska politiska systemet skiljer sig markant från det svenska och 
potentiellt skulle göra Kingdons modell svårapplicerad på den svenska kontexten, har med andra ord hanterats 
förut och jag anser att jag kan använda mig av samma lösning. Nämligen att byta ut de formella positionerna i 
Kingdon modell mot motsvarande i det svenska systemet.  

Ett annat frågetecken som framkommit i litteraturen är huruvida det går att säga att alla policyprocesser oavsett 
vilken fråga den behandlar är slumpartad på det vis Kingdon beskriver. Ett exempels som Michael Hill belyser är 
frågan om pensioner. Enligt honom karaktäriseras pensionsfrågan av att vara en återkommande bred politisk 
fråga som måste få avsevärd uppmärksamhet på den politiska dagordningen. Enlig Hill har det genom tiderna 
funnits ett tydligt politiskt ”ledmotiv” att följa frågan. Med det vill han säga att policyprocessen i pensionsfrågan 
i högre grad än vad Kingdons modell gör gällande, är en organiserad och återkommande process (Hill, 
2007:165). Det är möjligt att det finns bäring i den kritik Hill framför när det gäller pensionsfrågan. Frågan om 
pensioner och klimatförändringar skiljer sig dock på de allra flesta punkter. Och även om man bör ha med sig 
poängen som Hill lyfter i det fortsätta arbetet, ser jag inte det som ett tillräckligt stort hinder för att använda 
Kingdons flödesramverk som teoretiskt utgångspunkt för den här uppsatsen.  

Efter att ha gått igenom hur den tidigare forskningen sett ut vad gäller policyprocesser och agendasättande samt 
presenterat och motiverat John Kingdons flödesramverk, är det nu dags att redogöra för uppsatsen analytiska 
ramverk. 
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4.4. Analysverktyg 
För att besvara uppsatsens frågeställning behövs ett ramverk utifrån vilket empirin kan undersökas och 
analyseras på ett tillförlitligt sätt. Jag har som tidigare framgått valt att utforma ett analysverktyg utifrån 
Kingdons flödesramverk.  
 
En fullskalig ”Kingdon-undersökning” skulle applicera samtliga tre flöden; problem, policy och politik på 
studieobjektet och använda alla de variabler som Kingdon tillskriver de tre flödena. Ett analysverktyg av sådant 
snitt kan sammanfattas enligt tabell 1 nedan.  
 
Tabell 1. Ett tänkbart analysverktyg utifrån en fullständig Kingdon-undersökning (Kingdon, 2003). 

 
 
Det analysverktyg jag ämnar använda är dock något annorlunda utformat än vad tabellen ovan visar. Jag har valt 
att skala av analysverktyget något samt lägga primärt fokus på några utvalda delar medan andra blir 
nedprioriterade eller bortvalda helt. Uppsatsens analysverktyg kan sammanfattas på följande sätt: 
 
Tabell 2. Undersökningens analysverktyg   

Flöde Primär variabel Sekundär variabel 
Policy Specialisters åsikt angående om färdplan 2050 är: 

1. Väl utarbetat 
2. Tar framtida begränsningar i beaktande  
3. Är tekniskt genomförbar 

4. Policyentreprenörer 

Politik 1. Konsensus bland politiska partier samt miljö- 
och intresseorganisationer om färdplan 2050 
2. Nationella opinionsyttringar om klimatfrågan 

3. Valresultat och regeringsskiften 
4. Relationen mellan olika delar av 
regeringen, departement och 
myndigheter. 

 
Det största ingreppet jag har gjort i Kingdons modell är att utesluta problemflödet helt ur analysverktyget. 
Anledningen är helt enkelt att klimatfrågan redan är uppe på den politiska agendan. Den globala 
medeltemperaturen har ökat med i genomsnitt 0.85 grader Celsius mellan 1880 och 2012, inlandsisar och 
glaciärer minskar i omfång och havsisens utbredning minskar. Förändrade mönster av extrema väder- och 
klimathändelser har observerats sedan 1950-talet där antalet varma extremer ökar och kalla extremer minskar 
(IPCC, 2013). Den internationella klimatpanelen IPCC:s rapporter om klimatförändringarna tjänar som ett 
exempel på feed-back och isbjörnen har använts av bland annat Världsnaturfonden och Greenpeace som symbol 
för klimatförändringar. Vad jag vill visa på med den här korta faktagenomgången är att det går att finna fog för 
samtliga variabler som Kingdon ställer upp för problemflödet. Att klimatfrågan är uppe på den politiska agendan 
är således en utgångspunkt för uppsatsen snarare än att vara föremål för undersökning vilket motiverar att 
utesluta problemflödet ur analysverktyget. Som framgår av tabell 2 kommer empirin att knytas till teorin genom 
att applicera flödena policy och politik på färdplan 2050 i syfte att utreda varför frågan inte hamnat på den 
politiska beslutsagendan.  
 

Flöde Variabler 
Problem 1. Indikatorer 

2. Händelser 
3. Symboler 
4. Feedback 

Policy 1. Väl utarbetat 
2. Acceptans bland specialister 
3. Tekniskt genomförbar 
4. Överväger framtida begränsningar 
5. Policyentreprenörer 

Politik 1. Valresultat och regeringsskiften 
2. Nationella opinionsyttringar 
3. Organiserade intressen 
4. Relation mellan departement och myndigheter 
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I policyflödet uppehåller sig en rad olika aktörer men Kingdon betonar att det främst rör sig om ”experter”. Detta 
är något som analysverktyget tar fasta på och låter experter definieras som åsikter av personer verksamma vid 
universitet och forskningsinstitutioner. Genom policyflödet kommer det således att undersöka huruvida 
universitet och forskningsinstitutioner anser att färdplan 2050 är väl utarbetat, tar framtida begränsningar i 
beaktande samt är tekniskt genomförbar. Det kommer att ske med utgångspunkt i remissvar från nämnda aktörer. 
Vidare bör nämnas att Kingdon lägger stor vikt vid policyentreprenörer i detta flöde. Mot bakgrund av det 
empiriska material undersökningen kommer att baseras på samt den inneboende svårigheten att undersöka vilka 
personer som kan tänkas agera policyentreprenörer för färdplan 2050, är detta en del av Kingdons verktyg som 
kommer att utelämnas ur undersökningen.  
 
Det politiska flödet utgörs av komponenter som valresultat, regeringsskiften, nationella opinionsyttringar, 
organiserade gruppers åsikter och ageranden samt relationen mellan olika delar av regeringen, departement och 
myndigheter. Av dessa kommer nationella opinionsyttringar och organiserade gruppers åsikter och ageranden 
utgöra huvudfokus för analysverktyget, med betoning på den senare. Här kan förtydligas att organiserade 
grupper för den här uppsatsen definieras som politiska partier samt miljö- och intresseorganisationer.  
 
Kingdon betonar vikten av konsensus i politikflödet och menar att om graden av konsensus är hög bland 
deltagarna i politikflödet ökar chanserna för en fråga att hamna på beslutagendan. Det som är intressant för 
undersökningen vad gäller politikflödet är därför att utreda i vilken utsträckning det finns en enighet om färdplan 
2050, både politiskt och mellan olika organisationer. För undersökningen är det därutöver viktigt att komplettera 
den bilden med hur graden av konsensus ser ut i klimatfrågan även i en något vidare mening än bara för färdplan 
2050. Därför vidgas ramen till att även innefatta bland annat hur de olika aktörerna uppfattar att situationen i 
klimatfrågan utifrån perspektiv som utvecklingen i frågan på global nivå och Sveriges roll, betydelsen av 
nationell lagstiftning och hur framtiden ser ut för färdplansarbetet.  
 
Nationella opinionsyttringar i klimatfrågan är en del av analysverktyget och kommer att undersökas med hjälp av 
SOM-institutets opinionsundersökning Riks-SOM som mäter "medborgarnas dagordning när det gäller viktiga 
samhällsproblem" (Weibull mfl., 2013). Vad gäller valresultat och regeringsskiften kommer en diskussion att 
föras utifrån vilka implikationer det faktum att det är valår kan ha för policyprocessen för färdplan 2050. En mer 
framträdande roll än så kommer dessa komponenter dock inte att ha i analysverktyget.   
 
Den sista delen i politikflödet är relationen mellan olika delar av regeringen, departement och myndigheter. Av 
dessa tre är det departement som kommer att vara i fokus. Utan direkt tillgång till personer verksamma på 
departementen tillåter inte det empiriska materialet att undersöka denna aspekt av politikflödet på ett djupgående 
sätt. En kortare diskussion kommer att föras utifrån de svar som erhålls från de genomförda intervjuerna på 
frågan om det råder konsensus inom och mellan departement vad gäller klimatfrågans innehåll och prioritet. Det 
kommer således illustreras hur situationen uppfattas av aktörer utifrån och därav vara av mer spekulativ karaktär.  
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5. Val av metod och empiriskt material 
I följande kapitel redogörs de metodologiska överväganden som har gjorts utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. 
Vidare kommer följande kapitel att närmare beskriva hur insamling av empiriskt material har gått till, därtill 
kommer en diskussion att föras om det empiriska materialets styrkor och svagheter.  

5.1. Undersökningens metod 
Inte sällan utmålas Sverige, både på hemmaplan och i internationella sammanhang som ett föregångsland i 
arbetet med miljö- och klimatfrågor. Sverige har dock inte antagit en nationell färdplan till 2050 för hur de 
nationella utsläppen ska minskas i linje med tvågradersmålet. I dagsläget har Sverige enbart antagit en vision om 
en målsättning till år 2050. Länder som är likvärdiga Sverige i många hänseenden såsom Storbritannien, 
Danmark och Finland, har däremot kommit betydligt längre än Sverige i sitt arbete med sina nationella 
färdplaner. Det som framkommer är alltså två beskrivningar av Sverige som inte drar jämt. Den här uppsatsens 
undersökning är en enskild fallstudie som uppehåller sig i spänningen mellan dessa två verklighetsskildringar. 
Att Sverige beskrivs som en ledare i klimatfrågan men samtidigt inte antagit en nationell färdplan till 2050 är 
med andra ord ett intressant empiriskt fall som förtjänar uppmärksamhet.   
 
Uppsatsen syftar till att besvara frågeställningen: Varför har inte färdplan 2050 hamnat på den politiska 
beslutsagendan, i riksdagen, för beslut?, dock gör inte uppsatsen anspråk på att ge en fullständig förklaring till 
varför färdplanen inte hamnat på den politiska beslutsagendan. Istället syftar uppsatsen till att öka förståelsen för 
vad som föranledde färdplanen öde. Uppsatsen ska därför betraktas som en av många pusselbitar vilken utifrån 
vad det studerade materialet kan säga i frågan, ger ett bidrag till förståelsen i frågan vad om färdplan 2050.   
 
Vidare kan nämnas att det är just fallet färdplan 2050 som står i centrum för undersökningen. Detta 
ställningstagande bidrar till att definiera undersökningen som teorikonsumerande. Till skillnad från både 
teoriprövande och teoriutvecklande studier är alltså valet av fall det primära och att bidra till utvecklingen av 
teoriapparaten av sekundär prioritet (Esaiasson et al., 2012:41).  
 
Här bör förtydligas att det självklart är av centralt intresse att grundligt studera Kingdons ramverk och testa dess 
förklaringspotential. Det är inte något som slumpmässigt valts som förklaringsfaktor utan har föregåtts av noga 
överväganden, vilket jag hoppas framkommer av det föregående teorikapitlet. Men uppsatsen har inte som 
främsta avsikt att bidra till utvecklandet av teoribildningen kring policyprocesser utan det är att förklara utfallet i 
ett specifikt visst fall. 

5.2. Insamling av empirisk data 
Det uppställda analysverktyget ställer krav på en rad olika former av data, från intervjuer till remissvar, 
vetenskapliga artiklar till statistik och opinionsundersökningar. Det i sin tur medger en viss bredd på 
datainsamlingstekniker. Med utgångspunkt i analysverktyget går det att överblicka att policyflödet främst 
uppehåller sig vid remissvar om färdplan 2050 från universitet och forskningsinstitutioner som sin primära 
datakälla. Politikflödet i sin tur undersöks med hjälp av semistrukturerade intervjuer med representanter från 
riksdagspartier, partiernas officiella hållning i klimatpolitiken såsom den är formulerad på respektive partis 
hemsida, samt intervjuer med representanter från olika miljö- och intresseorganisationer, och 
opinionsundersökningar. 

5.3.1. Semistrukturerade Intervjuer  
Mot bakgrund av det uppställda analysverktyget har semistrukturerade intervjuer genomförts i syfte att tillgodose 
politikflödet med information om politiska partiers samt miljö- och intresseorganisationers åsikter om färdplan 
2050. Valet av intervjupersoner gjordes strategiskt med utgångspunkt i det teoretiska ramverket. Guidad av 
urvalsprincipen om centralitet men balanserat med vad som uppfattades vara genomförbart, valde jag att 
kontakta miljöpolitiska talespersoner i samtliga riksdagspartier. Vad gäller miljö- och intresseorganisationer 
kontaktades de personer som antingen ansvarar för, eller arbetar med klimatfrågan inom respektive organisation. 
Min bedömning utifrån uppsatsens syfte och frågeställning är att dessa personer är centrala källor för 
undersökningen. 
 
Den initiala kontakten togs via email där en kort bakgrundsbeskrivning presenterades samt en förfrågan om 
personen i fråga kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Av de åtta miljöpolitiska talespersonerna som 
kontaktades ställde representanter för alla partier utom Sverigedemokraterna upp på en intervju. Trots 
påminnelser valde de av okända anledningar att inte delta. Samtliga personer i miljö- och 
intresseorganisationerna som kontaktades ställde upp på att intervjuas.  
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Totalt genomfördes tolv intervjuer under perioden 4 mars – 1 april och tog i genomsnitt 40 minuter. Varje 
intervju har transkriberats i sin helhet vilket möjliggör för exakt citering.  I tabell 3 nedan följer en 
sammanställning av intervjuerna.  
 
Tabell 3. Sammanställning av genomförda intervjuer  

  
 
Vid intervjusituationen användes en intervjuguide med öppna svarsalternativ vilket tillät följdfrågor och till viss 
del kortare sidospår som intervjupersonen styrde in på. Samma frågebatteri användes vid samtliga intervjuer men 
ordningen kom att variera något beroende på vilka svar som erhölls från intervjupersonerna. Intervjufrågorna var 
indelade i tre sektioner vilka syftade till att säkerställa att få ett så heltäckande material som möjligt samt att 
intervjun fortskred i en tillfredställande takt. Då jag ville uppmuntra fria och öppna svar var intervjuerna utöver 
denna övergripande uppdelning karaktäriserade av både relativt låg strukturering och standardisering. Av 
förklarliga skäl, då intervjupersonerna representerar olika partier/organisationer, var en del frågor lättare att ställa 
till vissa personer medan något mer utmanande att ställa till andra. Intervjuguiden som verktyg har dock bidragit 
till att jag på ett övergripande plan undersökt samma aspekter i samtliga intervjuer. Det bidrar till en viss 
homogenitet i materialet vilket möjliggör för jämförelser. Det bör noteras att den intervjuguide som finns med 
som bilaga är den standardiserade versionen. 
 
En kritik som riktas mot kvalitativa intervjuer är att de är subjektiva och personberoende. Intervjuareffekten är 
ofrånkomligt närvarande i viss grad. Snarare än att eliminera den är utmaningen att minimera den. Samtliga 
intervjupersoner var medvetna om min bakgrund vilket kan ha påverkat hur de svarade på intervjufrågorna. 
Under själva intervjusituationen upplevde jag det som svårt att förhålla mig helt neutral och objektiv. Detta ska 
inte tolkas som att jag vind för våg slängde mig med egna åsikter och värderingar, snarare att det var en 
utmaning att förhålla sig saklig och inte ge sken av någon av mina egna erfarenheter.  

För att kunna erhålla likvärdig information om riksdagspartiernas syn på färdplan 2050 är dock intervjuer den 
metod jag har haft att tillgå. Det går självklart att hitta information om vad olika riksdagspartier har för åsikt i 
frågan men de är sällan helt kompatibla. Åsikter har inte sällan uttrycks i olika sammanhang och vid olika 
tidpunkter. För att säkerställa att få svar på samma frågor av personer i samma ställning, vid ungefär samma 
tidpunkt var intervjuer ett lämpligt val. I fallen med miljö- och intresseorganisationer har jag utöver intervjusvar 
även haft remissvar att luta mig tillbaka på för att kunna kontrollera fakta och komplettera information. 

Utöver att konstatera att urvalet av intervjupersoner gjorts utifrån kriteriet om centralitet, är det även på sin plats 
att diskutera andra källkritiska kriterier såsom äkthet, samtidighet och tendens. Jag har genomfört 
respondentintervjuer, det vill säga att det inte är intervjupersonen i sig som är av centralt intresse, utan det är de 

Parti Person, titel Datum Längd 
Vänsterpartiet Jens Holm, Miljö- och klimatpolitisk talesperson 11 mars 33 min 

Socialdemokraterna Matilda Ernkrans, talesperson miljö, klimat och mat 6 mars 41 min 

Miljöpartiet Helena Leander, Miljöpolitisk talesperson 4 mars  40 min 

Centerpartiet Roger Tiefensee, Miljöpolitisk talesperson 1 april 48 min 

Kristdemokraterna Irene Oskarsson, Miljöpolitisk talesperson 18 mars 35 min 

Folkpartiet Anita Brodén, Miljöpolitisk talesperson 13 mars  38 min 

Moderaterna Johan Hultberg, talesperson i miljö- och klimatfrågor 20 mars 45 min 
 

Organisation Person, titel Datum  Längd        
Tankesmedjan Fores Daniel Engström Stenson, programchef miljö 4 mars 49 min 
Greenpeace Emma Petterson, klimat- och energicampigner 13 mars  41 min 
Naturskyddsföreningen Sven Hunhammar, klimatchef 6 mars  45 min 
Svenskt Näringsliv   Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och 

klimatfrågor 
10 mars  39 min 

Världsnaturfonden 
WWF 

Mattias de Woul, ansvarig energi- och klimatfrågor 12 mars 35 min 
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”tankekategorier” de kan bidra med att tydliggöra (Esaiasson m.fl., 2012:262). I mitt fall handlar det om att 
undersöka politiska partiers och organisationers åsikter i frågan om färdplan 2050. Jag argumenterar att äktheten 
i de svar jag erhållit är god då intervjupersoner bedöms vara väl insatta i frågan. Frågan om tendens är något av 
ett speciellt kriterium när det kommer till att intervjua politiker om sina politiska åsikter. Man skulle kunna dra 
det så långt som att säga att det är en politikers jobb att vara tendensiös. För mig som intervjuare handlar det om 
att alltid påminna mig själv om att det inte är en objektiv världsbild som presenteras utan att varje utsaga är 
starkt påverkad av både ideologisk bakgrund som partipolitiska motiv.  
 
Vad gäller samtidighet kan konstateras att Naturvårdsverket presenterade sitt underlag till färdplan 2050 i 
december 2012. Beroende på detaljnivån i intervjufrågorna kan drygt ett år vara både lång och kort tid. Under 
drygt ett års tid hinner det självklart komma upp andra frågor som både politiker och de personer som jobbar på 
både miljö- och intresseorganisationer vänder sitt intresse mot. Även om vissa svarade att de inte kom ihåg alla 
specifika detaljer för det var ett tag sedan de läste själva underlaget, är min övergripande uppfattning att 
samtidigheten i intervjuerna var på en sådan nivå att svaren inte blev lidande.  

5.3.1. Remissvar på färdplan 2050 och kompletterande empiriskt material 
Utöver intervjuer utgör remissvar från universitet, forskningsinstitutet och till viss del miljö- och 
intresseorganisationer en viktig del i det empiriska materialet. De universitet som valt att lämna synpunkter på 
färdplan 2050 och därmed utgör empiriskt material i den här uppsatsen är följande: Chalmers tekniska högskola, 
Göteborgs universitet, Kungliga tekniska högskolan, Lunds universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 
universitet samt Uppsala universitet. Även Kungliga vetenskapsakademin har valt att lämna ett remissvar vilket 
även inkluderas i det empiriska materialet. Det är med andra ord åtta remissinstanser som är ”experterna” som 
policyflödet i den här undersökningen utgörs av. Vad gäller miljö- och intresseorganisationer är intervjusvar den 
primära källan och deras remissvar är ett komplement.  
 
De semistrukturerade intervjuerna med partiföreträdarna utgör grunden för det empiriska materialet för 
politikflödet. Intervjusvaren kommer i viss mån att kompletteras med information om partiernas respektive 
officiella hållning i klimatfrågan som den uttrycks på partiernas respektive hemsida. Denna information samlas 
in under politikområdet ”klimat” och syftar till att nyansera bilden som framträder i intervjusvaren och sätta 
utsagor av partirepresentanter i förhållande till partiets officiella hållning. Det material som presenteras under 
området klimat under respektive partis hemsida skiljer sig något åt mellan partierna med hänsyn till omfång och 
innehåll. Det anses dock inte vara ett hinder för att klassa informationen som jämförbar mellan partierna.  
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6. Resultat och analys 
Följande avsnitt redogörs för de resultat som erhållits av den genomförda undersökningen. Först presenteras vad 
som framkommit ur policyflödet, det vill säga vad nämnda remissinstanser anser om underlaget till färdplan 
2050. Därpå behandlas politikflödet vilket inkluderar resultat av intervjuer, vilka åsikter den nationella opinionen 
ger uttryck för samt betydelsen av att det är valår i år och graden av konsensus mellan departement i frågan.  

6.1. Policyflödet 
Som framgår i analysverktyg undersöker policyflödet vad remissinstanser anser om Naturvårdsverkets underlag 
till färdplan 2050 utifrån tre aspekter; väl utarbetat, framtida begräsningar och tekniskt genomförbart. Dessa tre 
aspekter kommer härpå att presenteras var för sig följt av en sammanfattning.  

6.1.1. Är underlaget till färdplan 2050 väl utarbetat? 
En betydande del av remissinstanserna uttrycker en förståelse för svårigheten i uppdraget att ta fram ett underlag 
för hur Sverige ska nå visionen till 2050. Naturvårdsverkets underlag välkomnas och det arbete som utförts anses 
vara viktigt. Chalmers uttrycker att de ”välkomnar det breda och integrerande perspektivet som finns i 
rapporten”(Chalmers, 2013), och SLU anser att Naturvårdsverket på ett relevant sätt beskriver många av de 
utmaningar som beslutsfattare står inför för att uppnå ”detta ambitiösa och viktiga mål” (SLU, 2013). Bilden 
förstärks ytterligare av Lund universitet som att ”Delrapporten är väl genomarbetad och lägger fram 
betydelsefulla förslag på styrmedel som kan leda till att uppnå målet om ett klimatutsläppsfritt Sverige 2050.” 
(LU, 2013). Utöver att konstatera detta är dock den entydiga bilden som framkommer att underlaget anses ha 
tydliga brister. De återkommande tongångarna är att det saknas konkreta förslag som kan implementeras i närtid, 
ambitionsnivån är för låg, underlagets analyser är bristfälliga, målscenarier ifrågasätts och definitioner av 
centrala begrepp har utelämnats.  
 
Dessa tongångar kan exemplifieras med att KTH anser att de förslag på åtgärder och styrmedel som presenteras i 
underlaget i huvudsak är bra och bör införas snarast möjligt men att dessa åtgärder inte är tillräckliga. Chalmers 
skulle välkomna att underlaget var tydligare ”med att kraftfulla åtgärder behövs i närtid, samt att det lades fram 
konkreta förslag som kan implementeras omgående.” (Chalmers, 2013). Även SLU ger uttryck för detta och 
säger att de skulle ”gärna sett fler konkreta förslag på åtgärder eller tidplaner för åtgärder” (SLU, 2013). 
 
Både de sektorsvisa och sektorsövergripande analyserna anses vara undermåliga, något som Uppsala universitet 
och Chalmers framhåller. Uppsala universitet pekar på brister i de sektorsvisa analyserna samt eftersöker en mer 
systematisk ansats ”Universitet saknar också en enhetlig systematisk ansats i den remitterade färdplanen. 
Diskussionerna av de skilda sektorernas framtid ger enligt universitetets uppfattning ett personligt, naivt och 
orealistiskt intryck.” (UU, 2013). Chalmers uttrycker sin åsikt i frågan på följande sätt “Vi anser att rapporten 
inte har en tillräckligt integrerad analys av interaktioner och synergier mellan sektorerna.”(Chalmers, 2013). 
 
Vad gäller ambitionsnivån i de scenarier som presenteras i färdplansunderlaget, ställer sig KTH tveksamma till 
om de lever upp till visionen om ett Sverige utan nettoutsläpp av växthusgaser 2050. Det framstår även som 
anmärkningsvärt för en del av remissinstanserna att utsläppen enligt målscenario 1 i färdplansunderlaget (se bild 
2, kapitel 1) kommer att minska så snabbt som det görs gällande, “KTH konstaterar också att det är tveksamt om 
den plötsligt mycket branta utsläppsminskningen som antas för industrin i scenarierna efter 2040 är realistisk 
med tanke på den långa livslängden för denna typ av industrianläggningar.” Det påpekas även från ett antal 
instanser, bland annat Kungliga Vetenskapsakademien (KVA, 2013), att utsläppsstatistiken inte inrymmer 
utsläpp till följd av importerade varor som konsumeras i Sverige. För att ge en mer rättvisande bild av Sveriges 
klimatutsläpps anses att dessa bör tas med i beräkningarna.  
 
Vidare påpekar bland annat KVA och Lunds Universitet att underlaget saknar definitioner av centrala begrepp 
såsom ”nettonollutsläpp” och ”klimatnytta”. Uppsala universitet anmärker även att ”transportsnål” som 
förekommer ett flertal gånger i underlaget inte har definierats: ”Orden transportsnål, elbilar och hybrid 
förekommer många gånger i betänkandet. Det är inte uppenbart vad antaganden i diskussionerna här är grundade 
på” (UU, 2013). 
 
Ett par remissinstanser instämmer i Konjunkturinstitutets bedömning att bristen på kostnadseffektivitetsanalyser 
har resulterat i en utredning som är svagare och vagare än den hade kunnat vara. Samt att de i likhet med 
Energimyndigheten saknar verktyg som tillräckligt bra kan analysera sektorsövergripande aspekter, 
kostnadseffektivitet och konsekvenser. Uppsala universitet anser vidare att det finns en tydlig obalans i 
underlaget ”Här blandas det som kan uppfattas som fakta med teorier och spekulationer, politiska 
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ställningstaganden och visioner. Det är intressant läsning och behöver inte vara fel, med det är oklart i denna 
färdplan vad som är fakta kontra vision.” (UU, 2013). 

6.1.2. Tas framtida begräsningar i beaktande?  
I remissvaren framkommer ett antal områden där remissinstanserna ifrågasätter i vilken utsträckning underlaget 
har tagit framtida begränsningar i beaktande. Exempelvis betonar Uppsala universitet att färdplansunderlaget inte 
uppmärksammar de osäkerheter som förekommer i klimatförutsägelser i tillräckligt hög utsträckning. De menar 
på att även om huvuddragen är robusta i hur klimatet förutspås förändras till följd av ökade nivåer av 
växthusgaser i atmosfären, måste ett underlag som ligger till grund för kommande anpassningar till dessa 
förändringar ta med osäkerheterna i de givna klimatscenarierna.    
 
Ett annat område som lyfts fram vad gäller att ta framtida begräsningar i beaktande är framtidens elproduktion 
och kärnkraftens roll i denna. Vad gäller kärnkraften är det ett antal remissinstanser som ställer sig tveksamma 
till att färdplansunderlaget gör antagandet att kärnkraften kommer att vara en viktig del av svensk elproduktion 
under en överskådlig tid, Kungliga Vetenskapsakademien är ett exempel: “Enligt uppdraget förutsätts 
kärnkraften vara en viktig del av svensk elproduktion under överskådlig tid. KVA anser att kärnkraftens roll i 
den framtida energiförsörjningen behöver tydliggöras ytterligare.” (KVA, 2013). Då utbyggnad av kärnkraft 
innebär en betydande investering efterlyses en djupare analys av frågan. Såsom analysen om kärnkraften ser ut i 
färdplansunderlaget framstår den enligt remissinstanserna som översiktlig och otillräcklig. Uppsala universitet 
menar att det är anmärkningsvärt att underlaget saknar analyser i relation till kärnkraftens möjliga roll och 
påpekar att ordet kärnkraft nämns en gång i hela underlaget. Chalmers uttrycker sin åsikt på följande sätt  
 

“I rapporten påpekas vikten av breda uppgörelser men det är då förvånansvärt att utvecklingen av elproduktion är så 
översiktligt hanterad och att det endast antas en framtid för kärnkraften, dvs. att kärnkraften ska förbli på dagens nivå 
(…) det vore därmed rimligare i ett scenarioarbete att göra varierande antaganden om kärnkraftens bidrag till 
elproduktionen i framtiden” (Chalmers, 2013)  

 
Ett annat område som är föremål för diskussion vad gäller hänsyn till framtida begränsning som lyfts fram av en 
majoritet av remissinstanserna är antaganden om transportsektorns framtida utveckling. Den kritik som framförs 
spänner från att ifrågasätta underlagets antagande att ”de fossila bränslena fasas ut under de kommande 
generationerna” (Naturvårdsverket, 2012b), till att påpeka att människor även i framtiden kommer att köra bil. 
SLU menar att dagens utveckling tyder på att transportsektorn även i framtiden kommer vara starkt 
fossilberoende långt efter 2030. Enligt scenariot i färdplansunderlaget förutsätts att dessa utsläpp kraftigt 
minskar något som SLU menar är en alltför optimistisk skattning. I färdplansunderlaget talas det om ett 
”transportsnålt samhälle” något Uppsala universitet uttrycker en kritik mot ”Samhället kommer rimligtvis att 
ställa höga miljökrav på framtidens transportsystem, men det betyder inte med någon sorts automatik 
transportsnål.” Uppsala universitet menar sammantaget att ”betänkandets diskussioner om transportsektorns 
framtid förefaller naiva och orealistiska." Inom transportsektorn menar även ett flertal instanser att flygtrafikens 
utsläpp borde belysas mer utförligt. 

6.1.3. Är färdplansunderlaget tekniskt genomförbart? 
Gällande om färdplansunderlaget är tekniskt genomförbart ger hälften av remissinstanserna uttryck för att 
Naturvårdsverket har en alltför optimistisk tilltro till CCS-teknik. Det ifrågasätts om det är realistiskt att den 
tekniken kommer att få det genomslag som färdplansunderlaget prognostiserar, “Det förefaller dock alltför 
optimistiskt att i målscenarier förlita sig till en teknik som skall börja tillämpas i industriell skala om 30 år, och 
därefter förväntas få snabbt genomslag under den kommande femårsperioden.” (KVA, 2013). Lunds universitet 
ställer sig kritisk till att underlaget inte på ett djupare plan utreder hur detta styrmedel är tänkt att fungera, ”Man 
bör således vara försiktig med hur mycket man förespråkar för ett sådant styrmedel.” (LU, 2013). Chalmers 
uttrycker en närliggande kritik, ”Det måste tydliggöras hur CCS är tänkt att utvecklas fram till 2040 och hur 
detta kopplar till nordisk och internationell utveckling av CCS” (Chalmers, 2013). 
 
Vidare lyfter Uppsala universitet att det förefaller som att färdplanen utgår från att tekniska framsteg sker per 
automatik när det gäller nya tekniker men att de tekniker som redan finns och är kommersialiserade inte 
utvecklas utan förblir statiska. De menar att detta ger läsaren ”ett intryck av att färdplanens kommentarer om 
framtiden egentligen är godtyckliga, och enbart reflekterar författarnas preferenser och önskemål.” (UU, 2013). 
 
Hur skogsbruk och upptag av koldioxid i skog och mark behandlas i färdplansunderlaget är ett område där en 
klar majoritet av experterna påtalar förbättringsmöjligheter. Kritiken som framförs har något varierande 
utgångspunkter beroende på avsändare men den övergripande tendensen är åsikten att underlaget saknar 
relevanta analyser samt att vissa perspektiv behöver belysas ytterligare. SLU och Uppsala universitet efterlyser 
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båda kompletterande analyser, där Uppsala universitet vill se analyser om eventuella negativa miljöeffekter ett 
kraftigt ändrat skogsbruk kan leda till. Och SLU ifrågasätter varför analyser om substitution som del av skogens 
potentiella nytta för växthusgasbalansen utelämnats helt. Vidare understryker SLU att ”det finns en vetenskaplig 
bas för att ifrågasätta Naturvårdsverkets slutsats att reservatsavsättningar av skog är gynnsamma ur 
klimatsynpunkt.” (SLU, 2013). 
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att även om remissinstanserna till viss del uttrycker positiva ordalag om 
färdplansunderlaget, är det svårt att blunda för att det främst är betydande kritik som framförs. Underlaget anses 
brista i sina analyser och målscenarier, och ambitionsnivån ifrågasätts. Vidare framhålls det som märkligt att 
kärnkraftens roll inte tydligare utreds och analyseras samt att antaganden inom transport- och jordbrukssektorn 
och CCS-teknik inte är trovärdiga. Utifrån ovanstående resultat framstår Naturvårdsverkets underlag till färdplan 
2050 varken vara väl genomarbetat, tekniskt genomförbart eller ta framtida begränsningar i beaktande. Att 
underlaget uppfattas som svagt av remissinstanserna innebär enligt uppsatsens teoretiska utgångspunkt att 
färdplanen har sämre utsikter att komma upp på beslutsagendan tillskillnad från om samtliga kriterier hade 
uppfyllts.   

6.2. Politikflödet 
Som analysverktyget visar är politikflödet uppdelat i två delar. För tydlighetens skull kommer resultatet gällande 
partirepresentanters- respektive miljö- och intresseorganisationers åsikter om färdplan 2050 att presenteras var 
för sig. Därpå följer en redogörelse för nationella opinionsyttringar. 

6.2.1. Politiska partier 
De intervjusvar som erhållits av representanter från de olika riksdagspartierna pekar på olika grader av 
konsensus gällande klimatfrågan på global nivå och Sveriges färdplan 2050. Det resultat som presenteras i 
följande stycke baseras främst på intervjusvar men har i viss utsträckning även kompletterats med information 
om partiernas respektive officiella hållning i klimatfrågan som den uttrycks på partiernas respektive hemsida. 

6.2.1.1. Klimatfrågan på global nivå, Sveriges roll och nationell lagstiftning 
Det råder en enighet bland samtliga partirepresentanter att processen inom klimatfrågan på global nivå går för 
långsamt och kantas av utmaningar som förtroendekriser och uteblivna åtaganden från olika länder. Vad gäller 
att driva på den internationella processen framstår partierna även här som överens om att det är främst är 
nationalstater, i rollen som parter till förhandlingarna inom ramen för FN:s klimatregim, som tillhandahåller mål 
och medel. Därutöver ges det uttryck för att både organisationer, näringsliv och andra aktörer kan vara med och 
skapa tryck och att alla kan bidra till processen. Gemensamt är även ett uttryck av frustration och besvikelse vad 
gäller klimatförhandlingarna. Det är ett övergripande budskap att det är bråttom att få bukt med 
klimatförändringarna och det framstår som tydligt för samtliga att klimatförhandlingarna i Paris 2015 på många 
sätt är avgöranande om ett internationellt ramverk ska komma på plats till år 2020.  
 
Ett område där uppfattningar skiljer sig åt mellan partierna är huruvida Sverige är pådrivande i klimatfrågan på 
det internationella planet. Den tydligaste skiljelinjen går mellan oppositionspartierna och allianspartierna där 
åsiktsskillnaderna mellan Socialdemokraternas Matilda Ernkrans och Kristdemokraternas Irene Oskarsson kan 
exemplifiera delningen mellan blocken. Ernkrans säger att ”Sverige på riktigt har spelat bort den ledarroll som 
Sveriges uppfattades ha för några år sedan” (Ernkrans, 2014). Det är en åsikt som överensstämmer med partiets 
officiella hållning vilken dock uttrycker sig i något snällare ordalag och påpekar att bilden av Sverige har börjat 
förändras och att andra länder går om i klimatomställningen (Socialdemokraterna, 2014). Oskarsson anser å 
andra att Sverige har varit och fortsatt är pådrivande oavsett politisk färg vid regeringsmakten. 
Kristdemokraternas linje gör gällande att Sverige är pådrivande inom EU, och EU i sin tur är pådrivande 
internationellt (Kristdemokraterna, 2014). Jens Holm (V) och Helena Leander (MP) uttrycker båda en mer 
tveksam hållning i frågan där Holm menar att Sverige i vissa avseenden är pådrivande men kan göra mer. 
Leander anser att Sverige är ambitiöst i förhållande till exempelvis en oljestat men borde ha högre ambitioner än 
så. I EU ser hon att Sverige historiskt varit pådrivande men nu halkat ner till att tillhöra mellanskiktet. 
Miljöpartiet menar utöver det Leander ger uttryck för, att det med rådande takt i den svenska klimatpolitiken 
kommer ta 200 år att uppnå EU:s mål (Miljöpartiet, 2014). Åt det mer positiva hållet lutar de övriga 
allianspartierna. Gemensamt för Moderaternas Johan Hultberg och Folkpartiets Anita Brodén är att de ger 
uttryck för Sverige är pådrivande inom EU och betonar vikten av att Sverige håller sig spelbara, det vill säga inte 
stänga några dörrar. Det är även en åsikt som uttrycks av både Moderaterna och Folkpartiet (Moderaterna, 2014; 
Folkpartiet, 2014) Roger Tiefensee tycker att Sverige absolut är pådrivande inom EU som i sin tur är pådrivande 
internationellt men att Sverige kan göra mer.     
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Jens Holm (V) tror att nationell lagstiftning har betydelse för förtroendet på internationell nivå. Han uttrycker, i 
linje med Vänsterpartiets hållning att det är önskvärt att få på plats ett klimatpolitiskt ramverk. Helena Leander 
(MP) menar att även hon att nationell lagstiftning kan inge förtroende för att ett land faktiskt kommer att 
genomföra åtgärder. Miljöpartiet ger inte uttryckligen stöd för ett lagstiftat klimatramverk på nationell nivå, 
däremot förespråkar de ett sådan på EU-nivå (Miljöpartiet, 2014). Roger Tiefensee (C) uttrycker att nationella 
åtaganden är ett av två ben till hur förhandlingarna i klimatfrågan kan flyttas framåt och tycker därför att 
nationell färdplan spelar en central roll. I likhet med Miljöpartiet lyfter Centerpartiet fram att de vill se bindande 
åtagande på EU-nivå, dock inte i termer av ett klimatpolitiskt ramverk (Centerpartiet, 2014). Även Anita Brodén 
ser nationell lagstiftning som viktig i förtroendefrågan ”Man måste ju sopa framför egendörr”(Intervju: Brodén). 
Vikten av nationell lagstiftning är däremot inget som lyfts fram av Folkpartiet, Brodéns åsikt verkar därmed 
sticka ut något från partiets officiella hållning (Folkpartiet, 2014). Ernkrans (S) uttrycker att Socialdemokraterna 
ser ett behov av ett klimatpolitiskt ramverk, partilinjen går något längre och konstaterar att ett klimatpolitiskt 
ramverk bör införas (Socialdemokraterna, 2014). Irene Oskarsson (KD) och Johan Hultberg (M) är inte odelat 
positiva till nationell lagstiftning. Oskarsson ser inte att lagstiftning per automatik löser problem, det viktiga 
menar hon är att visa på att man får saker gjorda. Hultberg menar att nationell lagstiftning kan ha effekt ibland 
men att den då måste vara smart utformade. Främst lyfter han gemensam lagstiftning på EU-nivå som 
effektivare.  

6.2.1.2. Färdplan 2050 – betydelse och kvalitet 
Det är en splittrad bild som framträder i frågan om hur viktig färdplan 2050 är för svenskt klimatpolitik. Leander 
(MP) och Ernkrans (S) uttrycker båda att färdplan 2050 i sitt nuvarande utförande inte spelar någon stor roll alls 
för svenskt klimatpolitik. Holm (V) menar att ha en färdplan är helt avgörande för klimatpolitiken. Tiefensee (C) 
och Brodén (FP) anser båda att färdplanen är viktig, där Tiefensee uttrycker att han ser det som nästa steg i 
arbetet och Brodén belyser vikten av att ha samma målbild. En skiljelinje framträder här mellan de redan 
nämnda och Moderaterna och Kristdemokraterna. De två senare ger inte uttryck för att färdplan 2050 är viktig 
för svensk klimatpolitik.  
 
Det råder en övergripande konsensus att Naturvårdsverkets har gjort ett gediget och omfattande utredningsarbete 
som kan tjäna som underlag i framtiden. Därutöver framkommer dock en entydig bild att Naturvårdsverkets 
underlag till färdplan 2050 har klar förbättringspotential. Exempelvis anser både Holm (V), Ernkrans (S) och 
Tiefensee (C) att ambitionsnivån lämnade övrigt att önska. Holm menar att ambitionen kunde ha varit högre, 
Ernkrans att det inte gick tillräckligt på djupet och Tiefensee tycker att de borde tittat mer utanför boxen. Anita 
Brodén och Irene Oskarsson uttrycker sig något vagare, exempelvis menar Brodén att ”Jag tror att vi kommer att 
behöva undan för undan, ju allvarligare situationen är, så kan vi komma att behöva skärpa.”. Johan Hultberg 
anser att ambitionsnivån var hög men att frågan snarare handlar om ifall alla föreslagna åtgärder lever upp till 
ambitionen. 

Vidare framträder en tendens att partirepresentanterna hade förväntat sig mer än vad som framkom i underlaget. 
Exempelvis uttrycker Ernkrans (S) att ”Jag hade förväntat mig mer. Så pass omfattande som det ändå var så, jag 
hade nog förväntat mig mer.” (Ernkrans, 2014). Roger Tiefensee (C) uttrycker att han var förvånad över att det 
inte fanns med ett scenario som räknade på 100 procent förnybar energi. Han förtydligar genom att säga: 
 

”Det de egentligen sa när de räknar i alla scenarier med kärnkraft 2050, då innebär det de facto att de säger att det 
behövs statliga subventioner. Och då har vi ett underlag till ett färdplansarbete som egentligen bryter mot energi- 
och klimatöverenskommelsen. Så det fanns en brist att man inte räknade med de här olika scenarierna” (Tiefensee, 
2014) 

 
Även Johan Hultberg (M) efterfrågade mer av Naturvårdsverkets underlag och säger att det som framkom var 
”mycket mer eller mindre gamla förslag som dammades av och man samlade ihop rätt mycket av sådant som 
redan var föreslaget eller utrett och möjligen att man ibland hade efterfrågat kanske fler konkreta förslag”. 
Leander (MP) reagerade på att stora delar av myndighetssverige använts i arbetet men att man i hennes mening 
inte kommit så mycket längre fram i frågan. Av reaktionerna på underlaget sticker Anita Brodén ut med att säga 
att hon tyckte att det var ”Skönt att vi har kommit igång och tryckt på startknappen.”(Brodén, 2014) 
 
Vad gäller de grundantagande som gjorts i färdplansunderlaget tenderar åsikterna att gå isär om vad som är 
rimligt och önskvärt att utgå ifrån. De tydligaste skiljelinjerna uppstår i frågor som rör CCS-teknik och köp av 
utsläppskrediter. Det grundantagande som görs i underlaget, att CCS-teknik kommer att användas på utsläpp från 
industrin från och med år 2040, är det ett flertal av partirepresentanterna som opponerar sig emot. Alla utom 
Irene Oskarsson (KD) ställer sig kritiska till detta antagande. En majoritet av de tillfrågade ser CCS som en 
användbar och nödvändig teknik när det kommer till vissa punktkällor av koldioxidutsläpp, exempelvis inom 
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stålindustrin. Däremot framkommer det med all tydlighet att denna teknik inte anses vara en lösning och något 
som kommer att vara tekniskt applicerbar i den skala som Naturvårdsverket gör gällande. Anita Brodén (FP) ser 
att CCS kommer att behövas under ett akut övergångsskede, Jens Holm (V) menar att CCS inte är en teknik att 
förlita sig på men bör finnas med i ”verktygslådan”. Ernkrans (S) säger att CCS måste börja leverera innan det 
går att lägga stor tilltro till den, ”Den har inte levererat än. Vi kan inte masa på med kolkraft inom EU och tro att 
vi ska klara det med CCS. Det kan vara så att vi behöver CCS i mindre skala vid vissa punktkällor, men inte 
storskaligt” (Ernkrans, 2014). Roger Tiefensee menar att det är en intressant teknik för punktkällor men att man 
lurar sig själv att tro att ”då har vi löst det så kan vi fortsätta att bränna kol.” (Tiefensee, 2014). 

Gällande köp av utsläppskrediter råder det olika uppfattningar huruvida det är önskvärt att använda som ett 
verktyg för att nå visionen till 2050. En skiljelinje framträder mellan främst Vänsterpartiet och Folkpartiet. 
Brodén (FP) vill ha med utsläppskrediter i färdplanen som en väg framåt och uttrycker att hon tycker att det är 
ett smart ekonomiskt styrmedel. Jens Holm å andra sidan uttrycker sig i negativa ordalag om utsläppskrediter 
och menar att utsläppsminskningar ska ske på hemmaplan och att man inte kan ”förlita sig på billiga 
utsläppskrediter” (Holm, 2014). Av vad som går att utläsa av respektive partis officiella hållning kan bilden 
kompletteras med att Centerpartiet tydligt markerar att Sverige bör nå sitt utsläppsmål utan köp av 
utsläppskrediter, med Moderaterna i likhet med Folkpartiet, ställer sig bakom ett sådant förslag (Centerpartiet, 
2014; Moderaterna, 2014).  

6.2.1.3. Varför blev det ingen proposition av färdplan 2050? 
En skiljelinje framträder mellan oppositionen och alliansen i frågan varför det inte har kommit någon proposition 
om färdplan 2050. Enligt oppositionen beror det på att allianspartierna inte kommer överens i klimatfrågan. Jens 
Holm (V) ser att ett strakt motstånd från Finansdepartementet samt en konfliktyta vad gäller kärnkraften utgör 
två anledningar till att en proposition inte presenteras. Matilda Ernkrans (S) är även hon inne på att 
allianspartierna inte kommer överens och pekar ut Moderaterna som den stora bromsklossen ”De gör vad de kan 
för att bromsa och sätta käppar i hjulen för andra partier som vill driva på”. Även Helena Leander (MP) uttrycker 
sig i liknande ordalag och pekar på oenighet mellan Centerpartiet och Moderaterna som en anledning.  

Allianspartiernas förklaring till att färdplan 2050 inte blivit en proposition består av huvudsakligen två argument; 
att färdplansunderlaget inte var moget att göra en proposition av och att man inväntar vad som sker på EU-nivå 
innan man går vidare med arbetet på nationell nivå. Roger Tiefensee (C) uttrycker att ”Det var nog för att 
underlaget inte var moget att göra proposition av.” (Tiefensee, 2014), och Irene Oskarsson (KD) är inne på 
liknande spår och menar att alla bitar måste falla på plats innan det går att ta nästa steg, hon säger även ”jag hade 
inte förväntat mig en propp på detta om man säger så, nej”. Johan Hultberg (M) menar att det pågår parallella 
processer som måste få landa innan det går att ta nästa steg ”det är ju inte det att färdplansarbetet stannat upp 
utan det pågår men i vår hinner vi inte lägga fram en stor proposition utan vi får ta nya taget här efter valet när 
det gäller det men frågan bereds alltjämt” (Hultberg, 2014).  

Det framkommer med tydlighet att det är av stor vikt för allianspartierna att vänta in vad som sker på EU-nivå 
innan nästa steg bör tas på nationell nivå. Anita Brodén (FP) exemplifierar detta genom att säga ”Och då är min 
bedömning så att man hela tiden inväntar nu att vad som sker på EU-nivå och inte gå händelserna i förväg.“ 
(Brodén, 2014). Tiefensee (C) är inne på samma spår och menar att det allra viktigaste just nu är att göra EU 
spelbara och att Sverige ska driva på i den processen. Vad gäller en nationell färdplan för Sverige i förhållande 
till arbetet i EU uttrycker han följande ”om det går ett halvår hit eller dit med att vi får en färdplan med 
sektorsvisa mål och så på plats, det blir faktiskt underordnat i det perspektivet” (Tiefensee, 2014). Tiefensees 
uttalande ligger i linje med Centerpartiets uttalade politik i klimatfrågan, men hans uttalande går något längre än 
vad partiet uttrycker. Det som framkommer av Centerpartiets linje är vikten av att inte enbart ställa höga 
klimatkrav på Sverige utan betonar även EU som en nyckelspelare (Centerpartiet, 2014). Delar av alliansen 
betonar att vikten av att ta hänsyn till bibehållen eller stärkt svensk konkurrenskraft i utformningen av en 
färdplan till 2050, är en anledning till varför svensk klimatpolitk bör gå i samklang med den på EU- och global 
nivå.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att graden av konsensus mellan de politiska partierna i frågan om 
klimatfrågan och färdplan 2050 varierar. På ett övergripande plan framstår graden som relativt hög då partierna 
är överens om att processen i den internationella klimatpolitiken går för sakta och att det är bråttom. När man 
däremot går från den internationella planet ner på nationell nivå sjunker graden av konsensus. En viss enighet 
verkar finnas i att anse att underlaget är svagt och kanske inte tillräckligt ambitiöst för att vara något som har 
potential att vara ett styrande dokument. De tongångar som återfinns menar snarare att färdplansunderlaget kan 
tjäna som just ett underlag i ett framtida arbete. Samtliga partirepresentanter ger även uttryck för att de hade 
förväntat sig mer av färdplansunderlaget. Däremot går en tydlig skiljelinje, vilken sänker graden av konsensus, 
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mellan främst allianspartierna och oppositionspartierna vad gäller grundantaganden i underlaget och huruvida 
Sverige bör gå före besluten i EU:s klimatpolitik. Antaganden om CCS-teknik anser en bred majoritet vara 
orealistiska, köp av utsläppskrediter å andra sidan vållar större oenighet. Den djupaste sprickan återfinns dock i 
vad som anses vara orsaken till att färdplanunderlaget inte lagts fram som proposition i riksdagen. Här är det 
tydligt att oppositionen skyller på regeringen och att regeringen säger sig vilja avvakta bestämmelserna i EU 
innan det är fruktbart att ta nästa steg i den nationella processen. Sammantaget är graden av konsensus hög på 
övergripande nivå men betydligt lägre, för att inte säga frånvarande på mer detaljerad nivå. Det fordrar dock mer 
information från resterande delar av politikflödet för att kunna dra större slutsatser. Vilken grad av konsensus 
som återfinns bland miljö och intresseorganisationer redovisas härnäst.  

6.2.2. Miljö- och intresseorganisationer 
Bakom rubriken miljö- och intresseorganisationer står Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden 
WWF, Tankesmedjan Fores och Svenskt Näringsliv. Följande resultat baseras på intervjusvar samt remissvar 
som lämnats på färdplansunderlaget. En tydlig tendens som framträder är en splittring i frågan mellan 
miljöorganisationer å ena sidan och Svenskt Näringsliv å andra sidan.  

6.2.2.1 Klimatfrågan på global nivå, Sverige roll och nationell lagstiftning 
Det råder en övergripande konsensus bland de intervjuade representanterna för de olika organisationerna att 
processen i klimatfrågan på global nivå inte fortskrider i önskvärd takt och att det är bråttom. Det går att utläsa 
nyansskillnader i hur allvarlig man anser att situationen på global nivå är, exempelvis uttrycker Sven 
Hunhammar (Naturskyddsföreningen, SNF) att läget är förtvivlat medan Maria Sunér Fleming (Svenskt 
Näringsliv, SN) säger att hon upplever att det går framåt men kanske inte i önskvärd takt. Det är dock ett 
entydigt budskap från samtliga organisationer att klimatförhandlingarna i Paris 2015 är avgörande för lyckas få 
på plats ett ramverk på global nivå som kan se till att utsläppen begränsas enligt tvågradersmålet. Vidare 
innefattar även den övergripande konsensus som återfinns hos organisationer åsikten att det är nationalstater som 
ska driva på processen i det globala klimatarbetet. Vilken roll andra aktörer bör ha råder det däremot en större 
oenighet kring.  
 
En polariserad situation uppstår i frågan huruvida Sverige bör agera föregångsland i klimatfrågan eller inte. En 
generell bedömning som Svenskt Näringsliv gör är att ”Sverige gör klokt i att gå i takt med omvärlden. Beslut 
om nya mål bör därför tas i takt med att den internationella process som nu inletts under the Durban-plattform, 
och i takt med EUs process.” (SN, 2013). Maria Sunér Fleming (SN) menar att det finns en tydlig skillnad 
mellan olika aktörer om vilken betydelse man tillskriver ”att gå före”, hon betonar att ”det bör inte innebära 
någon slags tagelskjorta på Sverige för att vi ska klara det här.” (Sunér Fleming, 2014). Miljöorganisationerna 
står samlade i åsikten att Sverige bör går före i termer av ambitiösare klimatpolitik och åtaganden. Greenpeace, 
Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF uttrycker tydligt att Sverige måste gå före och visa vägen i 
den globala omställningen. WWF menar att ”Sverige har mycket stora möjligheter att till största del minska 
växthusgasutsläppen på en nationell nivå och bör således agera som ett föregångsland och inte flytta denna 
utmaning till andra länder.” (WWF, 2013), och Naturskyddsföreningen pekar på att det viktigaste Sverige kan 
göra för att minska de globala utsläppen är att visa på hur det går att förena minskade växthusgasutsläpp med 
god välfärd (SNF, 2013), Vidare konstaterar Naturskyddsföreningen att ”I och med de svenska klimatmålen och 
de minskningskurvor som presenteras i Färdplanen tar Sverige avstånd från rollen som föregångare.” (SNF, 
2013). 

6.2.1.2. Färdplan 2050 – betydelse och kvalitet 
Den bild som framträder är att samtliga organisationer uttrycker att arbetet med färdplan 2050 är 
otillfredsställande. Bevekelsegrunderna skiljer sig dock och här framträder en tydlig skiljelinje mellan 
miljöorganisationer och Svenskt Näringsliv. En markant skillnad uppstår i åsikten om vilket utsläppsmål 
färdplanunderlaget bör utgå ifrån. Miljöorganisationerna uttalar en enad åsikt i att ifrågasätta ”netto-noll” och 
pekar på att underlaget i dess befintliga form inte leder till nollutsläpp då CCS, kolsänkor och utsläppskrediter 
räknas in. Svenskt Näringsliv lyfter även de fram att netto-noll kanske inte är önskvärt, men tvärtemot 
miljöorganisationerna menar Svenskt Näringsliv att utsläppsmålet kanske är för ambitiöst, ”Det kan även vara 
värt att fundera över om netto-noll verkligen är slutmålet” (SN, 2013). I remissvaret hänvisas till en analys av 
IEA som presenterats i den nordiska ”Energy Technology Platform” som konstaterar att Norden som helhet 
behöver minska utsläppen av växthusgaser med 70 procent för att för att ligga i linje med tvågradersmålet. 
 
Vidare är ambitionsnivån i färdplanunderlaget enligt miljöorganisationerna mycket bristfällig. Både 
Naturskyddsföreningen och Greenpeace uttrycker att ambitionsnivån i färdplanen är oacceptabelt låg. I 
Greenpeace remissvar går det även att läsa: ”Om underlaget i dess nuvarande form skulle resultera i en politisk 
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färdplan och sedan implementeras skulle det få förödande konsekvenser för människor och miljö.”(GP, 2013). 
Även Världsnaturfonden WWF anser att det är av största vikt att ambitionsnivån höjs kraftigt, (WWF, 2013) och 
Mattias de Woul (WWF) konstaterar att ambitionen i underlaget ”når ju inte det vetenskapliga målet om under 
två graders uppvärmning globalt” (de Woul, 2014). Svenskt Näringsliv betonar å andra sidan vikten av att en 
färdplan måste utformas så att utsläppen inte vara flyttas från Sverige genom att produktionen flyttar utomlands. 
Vidare pekar de på att det centrala är att få tillstånd ett globalt ramverk och att det inte finns ett egenvärde i att 
Sverige beslutar om egna nationella åtaganden om utsläppsminskningar. Maria Sunér Fleming (SN) menar att då 
underlaget utgår från att det finns ett globalt avtal på plats så nås visionen inte fullt ut. I Svenskt Näringslivs 
remissvar går det att läsa att ”Det är inte rimligt att självklart utgå ifrån att ett globalt ramverk kommer på plats” 
(SN, 2013).   
 
Huruvida köp av internationella utsläppskrediter bör vara med i färdplansunderlaget är även det en vattendelare 
mellan miljöorganisationerna och Svenskt Näringsliv. Den senare ”gör bedömningen att i den mån det är möjligt 
bör utnyttjandet av internationella marknader kunna bli betydligt mer kostnadseffektivt jämfört med ett isolerat 
agerande i Sverige.” (SN, 2013) medan exempelvis Greenpeace uttrycker ”Att tro att Sverige år 2050 ska kunna 
tillgodoräkna sig utsläppsminskningar i andra länder för att kompensera våra inhemska utsläpp är inte 
realistiskt.” (GP, 2013), och fortsätter ”Färdplanen bör inte på något sätt använda sig av den internationella 
växthusgasmarknaden för att komma tillrätta med de svenska utsläppen.” (GP, 2013). Skarp kritik gentemot att 
köp av utsläppskrediter på den internationella marknaden framför även av både Naturskyddsföreningen och 
Världsnaturfonden WWF.   
 
Åsikterna vad gäller CCS-teknik är relativt samstämmiga. En skillnad uppstår återigen mellan 
miljöorganisationerna och Svenskt Näringsliv, om än inte lika markant som i andra delar. Samtliga 
organisationer menar att denna teknik inte är trovärdig att ha som utgångspunkt i färdplansunderlaget. Det kan 
exemplifieras med Mattias de Wouls kommentar att ”Det är inte trovärdigt att lägga så stor tilltro till handel med 
utsläppskrediter och CCS, de två sakerna kommer inte leverera 2050” (de Woul, 2014), Sven Hunhammar (SNF) 
menar vidare att ”Om uppdraget är att minska utsläppen, då ska man minska utsläppen. Det är tre fusk. Vi brukar 
kalla det för falska lösningar, CCS, utsläppshandel och kolsänkor.” (Hunhammar, 2014). Greenpeace uttrycker 
att  
 

”Koldioxidfångning och lagring eller så kallad CCS är en falsk klimatlösning som försenar reella åtgärder för att 
komma tillrätta med koldioxidutsläppen. Att försöka gömma koldioxid är inte acceptabelt, problemet måste lösas i 
grunden och utsläppen måste upphöra.”(GP, 2013) 

 
Men även om det finns en relativt enad åsikt i frågan går Miljöorganisationerna betydligt längre i sin kritik än 
Svenskt Näringsliv gör. Maria Sunér Fleming (SN) menar att det inte är särskilt trovärdigt att utsläppen kommer 
minska så drastiskt till följd av CCS-teknik som färdplansunderlaget gör gällande. Samtidigt uttrycker hon även 
att det är svårt att bedöma hur realistiskt det är att CCS utvecklas i den takt som förutsätts men påpekar att för 
vissa sektorer så är det nästan den teknik som krävs för att komma åt utsläppen (Sunér Fleming, 2014). 
 
Frågan om kärnkraftens vara eller icke vara i den framtida elproduktionen i Sverige utgör en av 
miljöorganisationernas starkaste kritik mot färdplansunderlaget. Svenskt Näringslivs skiljer sig från de andra 
organisationerna och gör bedömning idag att ”kärnkraft med stor sannolikhet har en viktig plats i elsystemet 
även år 2050.”. Detta är långt ifrån var miljöorganisationerna står i frågan. Naturskyddsföreningen gör gällande 
att ”Färdplanen kan inte luta sig mot befintlig eller ny kärnkraft. Kärnkraften är en dyr och farlig teknik som inte 
kan vara en del av ett hållbart energisystem och som därför sa avvecklas inom högst 15 år.” (SNF, 2013) och 
Världsnaturfonden WWF konstaterar vidare att ”Det är mycket olyckligt och ett tydligt tillkortakommande att 
Naturvårdsverkets uppdrag har definierats utifrån ett antagande om bibehållen kapacitet från kärnkraften även år 
2050.” (WWF, 2013). Även Greenpeace uttrycker sig tydligt i frågan ”Att försöka sänka Sveriges utsläpp av 
koldioxid med hjälp av kärnkraft är inte ett rimligt alternativ.”(GP, 2013).  

6.2.1.3. Varför blev det ingen proposition av färdplan 2050? 
En punkt där graden av konsensus framstår som hög bland samtliga organisationer är åsikterna kring varför det 
inte har presenterats någon proposition om färdplan 2050. Att regeringen inte är överens i kombination med att 
ansvariga i frågan inte vet hur de ska gå vidare med underlaget är den entydiga bild som målas upp. Vissa går så 
långt som att spekulera i att miljöminister Lena Ek inte tyckte att underlaget höll måttet, medan andra röster 
menar att miljödepartementet stod ensamma med färdplansunderlaget utan stöd från något håll. Det är även 
tydligt att Moderaterna framstår för organisationerna som ointresserade av frågan och att i rollen som det största 
allianspartiet får Moderaterna övertag i frågan över exempelvis Centerpartiet.  
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Sammanfattningsvis konstateras att graden av konsensus mellan miljö- och intresseorganisationer i frågan om 
färdplan 2050 inte är helt olik den bild som framträdde för de politiska partierna. På likartat sätt går det att dra 
slutsatsen att det på ett övergripande plan råder konsensus om att processen på global nivå går för sakta och att 
det är bråttom. Även vad gäller åsikter om innehållet i färdplansunderlaget såsom ambitionsnivå, målscenarier 
och antaganden återfinns kritik från samtliga organisationer. Dock framträder en splittring vad gäller 
bevekelsegrunderna för den kritik som framförs. Det är där tydligt att de meningsskiljaktigheter som återfinns i 
det studerade materialet främst är mellan miljöorganisationerna å ena sidan och Svenskt Näringsliv. Vad gäller 
graden av konsensus på mer detaljerad nivå återfinns likheter med de slutsatser som drogs i föregående avsnitt. 
Sammantaget råder det således även här en övergripande konsensus på hög nivå, men utöver det framkommer 
tydliga meningsskiljaktigheter och därmed betydligt lägre grad av konsensus.   

6.2.3. Nationella opinionsyttringar  
I SOM-institutets opinionsundersökning Riks-SOM framgår att frågan ”Miljö/energi”, som här bedöms innefatta 
även klimat, har fått en varierande uppmärksamhet av medborgarna under de senaste åren. Noteras kan att under 
åren 2007 till 2009 ansåg mellan 23 och 24 procent att miljö- och energifrågan var ett viktigt samhällsproblem, 
vilket är 10 procentenheter mer än vad frågan fick vid det senaste året i mätningen. Se tabell 4 nedan.  
 
Tabell 4. Medborgarnas dagordning när det gäller viktiga samhällsproblem enligt SOM-institutets opinionsundersökning 
Riks-SOM (Weibull mfl., 2013)., författarens rödmarkering) 

 
 
Från att tillsammans med sjukvård, varit den fråga som medborgarna anser vara det viktigaste samhällsproblemet 
år 2008, har frågan sjunkit till delad sjätteplats år 2012. Som framkommer av bild 4 har arbetsmarknad under de 
senaste tre åren kommit att bli en allt mer prioriterad fråga och Miljö/energi har tonats ner i opinionen. År 2012, 
vilket är det senaste årets i mätningarna, fick ”Arbetsmarknad” 38 procent och Miljö/energi 14 procent av 
rösterna. Givet att politiker lyssnar in den allmänna opinionen är en rimlig slutsats att politikerna inte känner att 
det är avgörande att visa handlingskraft för väljarna i just miljö/energi-frågan utifrån opinionsläget. Då 
opinionen i dagsläget är till förmån för arbetsmarknadsfrågor är det inte givet att partier vinner röster på att 
prioritera klimatfrågan. Därmed kan politikerna främst tänkas fokusera på frågor som rör jobb och 
arbetsmarknad. Om den allmänna opinionsyttringen i dagsläget mer hade liknat situation år 2007 är det inte 
omöjligt att tongångarna hade sett annorlunda ut och att miljö/energi hade fått ett större utrymme.  
 
Det är således ett rimligt antagande att säga att klimatfrågan var ett starkare slagträ i debatten under åren då 
frågan ansågs vara viktig för runt 24 procent av medborgarna. Idag när arbetsmarknad är den fråga som anses 
vara viktigast torde det vara lättare för beslutsfattare att hänvisa till opinionen och därmed prioritera 
arbetsmarknadsrelaterade frågor över klimatfrågan. I fallet med färdplan 2050 är det därför troligt att 
opinionsläget såsom det framställs i Riks-SOM, inte bidrar till att dra uppmärksamhet till frågan. Snarare 
framstår det som att färdplan 2050 får större konkurrens av andra frågor och att kampen för att få politiskt 
uppmärksamhet har hårdnat ytterligare.  

6.2.4. Riksdagsval och konsensus mellan departement 
Att det är riksdagsval i Sverige i september i år är något som präglar svaren som erhållits i de genomförda 
intervjuerna. Både politiker och miljö- och intresseorganisationer ger uttryck för att det faktum att det är valår i 
år bidrar starkt till att regeringen inte lägger fram någon proposition av färdplanen 2050.  
 
Valårets inverkan på klimatfrågan i allmänhet och färdplan 2050 i synnerhet är mer explicit uttalat av 
oppositionspartier och miljö- och intresseorganisationer, vilka formulerar det i termer av att klimatfrågan inte är 
en fråga som alliansen bedömer att de kan vinna röster på. Allianspartierna å andra sidan uttrycker sig inte lika 
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tydligt i frågan utan det förs snarare en allmän diskussion om att arbetsbördan inför ett val är omfattande och att 
alla delar som behöver finnas med i en klimatproposition inte hinner bli färdiga innan september.  
 
Vidare bidrar det faktum att det är valår till att göra vissa frågor känsligare än vad som annars skulle vara fallet. 
Det framstår med all tydlighet att det inte är politiskt taktiskt för alliansen att lägga en omfattande 
klimatproposition i sluttampen av innevarande mandatperiod. Det faktum att det snart är riksdagsval verkar 
således bidra till att arbetet med färdplan 2050 stagnerat.  
 
En koppling kan även göras mellan riksdagsvalets inverkan på arbetet med färdplan 2050 och frågan som 
berördes i föregående stycke, nationella opinionsyttringar. Frågan om valårets betydelse har tillsammans med 
frågan om nationella opinionsyttringar en del gemensamma beröringspunkter. Den allmänna opinionen kan 
rimligt tänkas få större betydelse under ett valår där politiker är känsligare för svängningar.  
 
På frågan om graden av konsensus mellan departement vad gäller klimatfrågans prioritet och innehåll, är 
tendensen bland svaren tydlig. Oppositionspartierna tillsammans med samtliga organisationer i undersökningen 
uppfattar att graden av konsensus är låg. Bland miljö- och intresseorganisationerna lyfts åsikter som exempelvis 
Sven Hunhammar (SNF) som säger att “Probleminsikten sträcker sig inte långt utanför Miljödepartementet.” 
(Hunhammar, 2014). Bristen på konsensus mellan departementen framstår för Maria Sunér Fleming (SN) vara 
den felande länken, hon säger:  
 

”Jag tror väl det är där skon lite klämmer att det faktiskt inte har hänt någonting. Att man inte är överens om hur 
man ska driva det här framåt och på vilket sätt. Jag har ju fått uppfattningen att miljödepartementet gärna skulle ha 
drivit frågan mycket mer skyndsamt och progressivt men att det finns andra krafter som håller emot” (Sunér 
Fleming, 2014)  

 
Oppositionspartierna framför liknande åsikter där Jens Holm (V) säger att ”Nej, det verkar inte finnas någon 
konsensus alls.”, och menar att alla drar åt olika håll och det finns ingen samsyn. Ernkrans (S) lyfter även upp att 
kunskapen finns inom departementen men att prioriteringarna ser olika ut. Helena Leander (MP) tangerar vid 
Holms åsikt och säger att det inte finns någon konsensus alls och att ”Det tycker jag är klassiskt i miljöfrågor att 
det sitter massa snälla människor på miljödepartementet och vill en massa bra saker och sen så kommer man till 
finansdepartementet som säger stopp och så tar det slut där ungefär.” (Leander, 2014) 
   
Allianspartierna uttrycker sig i andra ordalag och pratar mer i termer av att departementen färgas av sitt 
huvuduppdrag, att departementen ibland står sig själv närmast och försvarar sina frågor, och att alla departement 
i förstone kanske inte ser sitt egna bidrag till helheten. Det betonas även att det finns en stor och växande 
medvetenhet bland departementen vad gäller klimatfrågan och att det är viktigt att komma bort från 
stuprörspolitiken.  
 
Vad gäller graden av konsensus inom departementen om klimatfrågans prioritet och innehåll är det alltså tydligt 
att den uppfattas vara låg. Sammantaget framstår det därför som att graden av konsensus vad gäller färdplan 
2050 mellan såväl politiska partier, organisationer och departement inte är på en tillräckligt hög nivå för att 
skapa en kraftfull drivkraft framåt i frågan. En beslutsfattare som blickar ut över åsiktslanskapet för färdplan 
2050 torde därmed se hög grad av konsensus på ytan men att därunder råder vitt skilda meningar inom såväl 
politiken som organisationer.  
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7. Slutsatser 
Sverige har i uppdrag att ta fram en nationell färdplan för hur Sveriges ska ha netto-nollutsläpp av växthusgaser 
till atmosfären år 2050. Uppdraget ligger i linje med åtaganden i FN, direktiv från EU samt att uppfylla den 
antagna visionen till 2050. Alliansens partiledare annonserade i april 2014 att en ny utredning ska tillsättas för att 
utreda hur Sverige ska uppfylla detta åtagande. I och med att Klimatfärdplan 2050 lanserades stod det klart att 
den tidigare utredningen, färdplan 2050, inte kommer att sig upp på den politiska beslutsagendan. Den här 
uppsatsen har som syfte att bidra till förståelsen varför färdplan 2050 inte tog sig upp i Sveriges riksdag för 
beslut.  
 
Av undersökningens resultat att döma framstår policyprocessen kring den nationella färdplanen för hur Sverige 
ska nå nettonollutsläpp till år 2050, ha genomsyrats av varierande grad av konsensus och splittrade åsikter. Den 
konkreta frågeställningen som uppsatsen ämnar besvara är: Varför har inte färdplan 2050 hamnat på den 
politiska beslutsagendan, i riksdagen, för beslut? Och den här undersökningen mynnar ut i två huvudsakliga 
slutsatser som svar på frågeställningen: 1. Graden av konsensus i frågan om färdplan 2050 är för låg; och 2. 
färdplansunderlaget är för svagt för att kunna användas som ett förslag från regeringen till riksdagen, det vill 
säga att presenteras som en proposition.  
 
Att graden av konsensus i klimatfrågan är låg har en stor inverkan på att färdplan 2050 inte nått Sveriges riksdag. 
Utan en bred konsensus inom politiken, likväl som mellan miljö- och intresseorganisationer, är det en stor 
utmaning att få igenom en proposition om färdplan 2050. Om graden av konsensus är hög bland deltagarna i 
politikflödet ser förutsättningarna betydligt ljusare ut för en fråga att nå beslutsagendan. Den beslutsfattare som 
blickar ut över åsiktlandskapet vad gäller färdplan 2050 kan rimligen inte uppfatta en enad röst utan snarare se 
en djup spricka, något som höjer den politiska insatsen att ta beslut i frågan.  
 
De viktigaste skiljelinjerna som bidrar till att vidga sprickan är dels de mellan oppositionspartierna och alliansen, 
men även mellan miljöorganisationerna och Svenskt Näringsliv. Det är en djup splittring i centrala delar så som 
åsikter om vilka grundantaganden färdplanen bör utgå ifrån, målbild, ambitionsnivå och önskvärd 
utsläppsminskningstakt för att nämna några. Vidare bridrar den långtgående oenigheten mellan 
miljöorganisationer och Svenskt Näringsliv till att opinionsbildningen i frågan drar åt två helt olika håll. Vad 
som även framkommit ur det undersökta materialet är att det tycks finnas en oenighet inom alliansen i 
klimatfrågan i stort men även i frågan om färdplan 2050. Det är främst mellan Moderaterna och Centerpartiet 
som en oenighet verkar råda om vilken prioritet frågan skall ges. Centerpartiet framstår vilja prioritera frågan 
högre än vad Moderaterna vill och givet det parlamentariska läget där Moderaterna är det betydligt större partiet, 
torde det vara en rimlig slutsats att den maktbalansen även påverkar utfallet av färdplan 2050 – utan stöd från det 
största regeringspartiet saknades en viktig förutsättning för att färdplan 2050 skulle ta sig upp på beslutsagendan. 
Sammantaget kan det därför konstateras att det politiska priset för att agera i frågan om färdplan 2050, till följd 
av djupa splittringar, är högt. Det bildas därför inte en lika stark drivkraft framåt som hade kunnat vara fallet om 
en bredare enighet rådde. En redan komplex fråga blir därför än mer utmanande för att inte säga förlamande.  
 
Ett svagt underlag försvårar därtill att lyfta frågan om färdplan 2050 upp på beslutsagendan. Genomgående för 
politiker, organisationer och specialister är att underlaget till färdplan 2050 framställs som undermåligt. Oavsett 
till vilken sida man bekänner sig politiskt har det uttrycks att färdplanen inte var mogen, att pusselbitar måste 
falla på plats och att ambitionsnivån var låg. Lägg därtill kanske det tydligaste beviset för att underlaget 
uppfattas som svagt och bristfälligt, nämligen den omfattande kritiken som uttryckts av de studerade 
remissinstanserna. Vad vi ser i och med offentliggörandet av den nya Klimatfärdplanen till 2050, är möjligen ett 
uttryck för att policyflödets kugghjul är satta i arbete igen. Färdplan 2050 levde inte upp till kriterierna för att 
överleva gallringen i policyflödet vilket nu alltså resulterar i att förslaget måste omformuleras och bearbetas.  
 
Något som även är på plats att säga är att oavsett om färdplansunderlaget hade varit fulländat hade frågan om 
färdplan 2050 ändå inte kunnat nå beslutsagendan om graden av konsensus i politikflödet skulle vara låg. Att 
Naturvårdsverkets underlag uppfattas som svagt kan därför ses som en bidragande faktor men är inte ensamt 
avgörande. Vidare kan även nämnas att något som Kingdon ställer upp som viktigt för vilka frågor som kommer 
upp på den politiska beslutsagendan men som inte tycks ha spelat en avgörande roll i det här fallet är nationella 
opinionsyttringar. Även den nationella opinionen i dagsläget verkar se arbetsmarknadsrelaterade frågor som 
viktigare än klimatfrågan, är det ändå en fråga som är med i toppskiktet av viktiga samhällsfrågor. Därför hade 
kunnat tänkas att den nationella opinionsyttringen hade kunnat spela en större roll än vad som verkar vara fallet.  
 
För att en fråga ska ta sig upp på den politiska beslutsagendan måste de tre flödena; problem, policy och politik 
konvergera. När det sker öppnas ett fönster genom vilket en fråga kan ta sig upp på beslutsagendan. Konstateras 
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kan att klimatfrågan är uppe på den politiska agendan, men att politisk konsensus i frågan om färdplan 2050 och 
ett genomarbetat färdplansunderlag lyser med sin frånvaro. En slutsats som går att dra med utgångspunkt i den 
här undersökningen är att ett policyfönster aldrig verkar ha öppnats för färdplan 2050. Med en bredare politisk 
enighet i ryggen, kombinerat med ett starkare policyförslag, kanske förutsättningarna hade fallit väl ut för 
färdplan 2050.  
 
I den här uppsatsen har jag studerat aspekter av policyprocessen kring färdplan 2050 som lyfts fram av John 
Kingdon som viktiga förklaringsfaktorer till varför frågor når den politiska beslutsagendan. Utifrån karaktären av 
det studerade empiriska materialet har jag bidragit med några viktiga pusselbitar för att förklara varför färdplan 
2050 aldrig hamnade i riksdagen för beslut. Utöver den förklaring den här uppsatsen bidrar med, kan det tänkas 
att även andra faktorer har påverkat utfallet. Den kan till exempel bero på förhandlingar och överenskommelser 
på toppolitisknivå som dock är något jag inte kommer åt att undersöka med det material som har studerats. För 
att närma sig en fullständig förklaring finns därför tänkbara kompletterande förklaringsfaktorer som kan ha 
spelat en roll. Exempelvis finns det i uppsatsens empiriska material antydningar om att meningsskiljaktigheter 
inom alliansen kan ha spelat en stor roll. Det interna spelet inom alliansen är något som jag har inte fullt ut 
kunna belägga med det empiriska material jag haft att tillgå och är därför något som kan studeras mer utförligt i 
vidare studier i ämnet. Vidare är graden av konsensus mellan olika departement ett perspektiv som skulle kunna 
bidra med viktig information om färdplan 2050 men som endast har kunnat beröras ytligt i den här 
undersökningen. Att studera maktkampen i klimatfrågan på en högre politisk nivå än vad som gjorts här kan 
säkerligen bidra till få bilden att klarna.  
 
Ett öppet policyfönster föregås av både målinriktat arbete och slumpartade element. Kan hända att ett 
målmedvetet arbete vad gäller Klimatfärdplan 2050 i kombination med kraftfulla indikatorer som riktar 
uppmärksamheten mot klimatfrågan tillsammans kan få nästa färdplansunderlag att gå hela vägen. Kanske är 
tiden mogen och allmänheten mer uppmjukad när Klimatfärdplanen presenteras i november 2015, något som kan 
bidra till att få upp frågan på den politiska beslutsagendan. Förändringar i politikflödet kan som sagt även ske 
med en viss frekvens. I och med att det är valår är det inte heller omöjligt att frekvensen är rätt så att ett fönster 
kan öppnas redan i år. När i tiden Sverige kommer att anta en nationell färdplan för hur vi ska minska våra 
utsläpp för att klara tvågradersmålet återstår alltså att se. 
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8. Författarens tack 
Det finns många som har hjälpt mig under uppsatsarbetet och jag vill varmt tacka alla som i stort eller smått har 
bidragit till att jag nu är färdig. Jag vill särskilt tacka min handledare Christer Karlsson som med stort 
engagemang bidragit med kloka synpunkter och hjälp mig framåt i processen. Vidare vill jag även uttrycka stor 
tacksamhet till alla de personer som ställt upp på intervjuer och därmed gjort denna undersökning möjlig.  
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10. Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjufrågor  
Klimatfrågan – global utblick 
1. Hur skulle du beskriva läget i klimatarbetet på global nivå?  
a) Går processen framåt i en önskvärd takt? Vem har i din mening huvudansvaret att driva på processen? 
b) Är det bråttom? 
c) Vilken roll spelar nationalstater, näringsliv, organisationer, privatpersoner i arbetet mot en hållbar 

utveckling?  
2. Skulle du säga att Sverige är pådrivande i det internationella klimatarbetet? 
a) Bör Sverige gå före? 
b) Vilken betydelse har nationell lagstiftning för förtroendet i klimatfrågan på global nivå? 

Färdplan 2050  
1. Vilken roll spelar färdplan 2050 för svensk klimatpolitik?  
a) Vad är det enskilt viktigaste för att Sverige ska uppnå visionen om inga nettoutsläpp av växthusgaser till 

2050? 
b) Vad var din spontana reaktion när du läste underlaget till Färdplan 2050? 
c) Tror du att färdplansunderlaget i sitt nuvarande utförande kan uppfylla visionen om ”inga nettoutsläpp av 

växthusgaser i atmosfären år 2050”? 
2. Om vi tittar närmare på det konkreta innehållet i Naturvårdsverkets underlag till färdplan 2050 - 

Vilken ambitionsnivå skulle du säga att färdplanen har? 
a) Är underlaget tillfredställande/bristfälligt?  
b) Är målscenarier trovärdiga/realistiska?  
c) I remissvar konstaterar både miljöorganisationer och forskning att ambitionsnivån i färdplanen är låg,  och 

Riksrevisionen kommer i sin granskning av klimatpolitiken (2009-2013) Klimat för pengarna? Fram till 
slutsatsen att vi riskerar att missa visionen till 2050 med dagens klimatpolitik. Vad är din kommentar till 
det? 

d) Naturvårdsverket föreslår styrmedel främst för sektorerna; transport, industri, jordbruk och upptag av 
koldioxid i skog och mark. Eller är det något perspektiv du saknar du i färdplan 2050? 

e) CCS-teknik kolsänkor kritiseras. Är det önskvärt att utgå från dessa i färdplanen?  
f) Skulle du bedöma att förslagen till styrmedel är tekniskt genomförbara utifrån den teknik vi har idag? 
g) Har man tagit med framtida begränsningar i beaktande på ett tillfredställande sätt? Teknikutveckling, 

kostnader, BNP-tillväxt osv. 
3. Beskriv opinionsbildningen inom klimatpolitiken och färdplan 2050 i Sverige, hur ser landskapet 

ut? 
a) Vilka verkar för och emot? 
b) Vilka lyssnar man på? Vilkas åsikter väger tungt? 
c) Har den allmänna opinionen någon påverkan?  
4. Att ta fram en färdplan för hur Sverige ska nå nettonollutsläpp till 2050 innebär självklart att alla 

sektorer, branscher, myndigheter och departement påverkas och måste vara en del av arbetet. 
Råder det konsensus inom och mellan departement vad gäller frågans prioritet och färdplanens 
innehåll?  

a) Finansdepartementet framstår ofta i media som instansen där klimatpolitiken stöter på patrull. Vad är din 
erfarenhet? 

5. Det har höjts många röster i debatten att Sveriges behöver ett klimatpolitiskt ramverk för att styra 
klimatpolitiken på liknande sätt som finanspolitiken styr av ett finanspolitiskt ramverk. Vad är din 
åsikt i den frågan? 

a) Vad tycker du om Storbritanniens modell med en klimatlag? 
Nästa steg i färdplansarbetet 

1. Regeringen gav Naturvårdsverket uppdraget att ta fram en färdplan i juli 2011 vilken sedan 
presenterades i december 2012. Enligt listan över propositioner som ska behandlas innan valet 
(presenterades 14/1) finns färdplan 2050 inte med. Varför bereds inte förslaget till proposition?  

a) När tror du att vi kan förvänta oss en proposition? 
b) Går det att peka på några orsaker varför färdplanen inte hamnat i riksdagen för beslut?  
c) Vad skickar det för signaler att beslutet dröjer? 
2. Lena Ek har sagt att man under våren 2014 ska beskriva hur man tänkt genomföra arbetet med för 

att nå visionen till 2050, vad tror du att hon kommer att komma med för besked? 
a) Vad hoppas du på att hon kommer säga? 
b) Hur tror du att utvecklingen av färdplan 2050 kommer se ut framöver? 
3. Avslutningsvis, säg tre ord som du anser ska vara ledorden i en färdplan för Sverige till år 2050? 


