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Läget är paradoxalt. De tre varmaste åren på 
jorden sedan mätningarna började är också de 
tre år då ökningen av koldioxidutsläppen på 
jorden tycks ha planat ut. Det finns därför hopp 
om att världens utsläpp av växthusgaser kan 
vända nedåt före 2020. 

Efter det framgångsrika klimatmötet i Paris 
har riksdagen enats om att Sverige ska vara 
klimatneutralt senast 2045. För att det ska 
lyckas behöver utsläppen minska dramatiskt 
vilket kräver kraftfulla styrmedel. Regeringen 
har sjösatt ett antal viktiga reformer och 
investeringsstöd vilket kommer att bidra till en 
snabbare utsläppsminskning. Det tar dock tid 
innan effekterna av politiken blir helt synliga och 

- vissa investeringar leder först till ökade utsläpp 
för att sedan kunna bidra till en minskning. 
Investering i järnväg är bara ett sådant exempel. 

Utsläppen från olika sektorer i Sverige minskar 
respektive ökar. Utsläppen från personbilar har 
minskat medan utsläppen från lastbilar, flyg 
och sjöfart ökat. Utsläppen från många företag 
minskar medan vissa industrisektorers starka 
tillväxt gör att utsläppen ökar. Därför är det 
nya industriklivet och lagen om bränslebyte så 
viktiga för att snabbt transformera både stål, 
raffinaderier och cementindustrin. 

För att öka engagemanget för den svenska klimat 
och energiomställningen har vi valt att lyfta fram 
hoppfulla trender som visar att det vi så länge 
har talat om faktiskt är på väg att genomföras. 
Vi vill genom dessa visa att den dramatiska 
omställningen av samhället inte är en diffus 
framtidsvision utan något som händer i detta nu.
Med fallande priser på förnybar energi och 
lagringsmöjligheter och en alltmer avancerad 
utveckling av bioekonomin finns alla möjligheter 
att ersätta de fossila bränslena snabbare än vad 
man tidigare trott. 

El- och värmesektorn är redan idag nästan 
fossilfria, vindkraften är etablerad som 
energikälla och utbyggnaden av solel, som 
fortfarande är på låg nivå i Sverige jämfört med 
andra länder, har nu börjat ta fart även här.

Inom transportsektorn ökar användandet 
av biobränslen och med en allt bättre 
laddinfrastruktur och nya, bättre modeller 
av elbilar och laddhybrider är en storskalig 
elektrifiering av personbilarna nu bara en 
tidsfråga.  

Inom andra områden är trenderna inte lika 
tydliga. Utsläppen som orsakas av svensk 
konsumtion men som sker i andra länder har 
inte minskat. Vi kan dock se exempel på hur 
arbete med återvinning och återbruk samt en 
ökad medvetenhet om matens klimatpåverkan 
har potential att förändra även våra 
konsumtionsmönster. 

Genom att sprida dessa exempel och berättelser  
vill vi inspirera fler människor att vara med 
och utveckla vårt land till en av världens första 
fossilfria välfärdsnationer.

Svante har ordet

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
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Fossilfritt Sverige är en plattform 
för dialog och samverkan mellan 
företag, kommuner och andra 
typer av aktörer som vill göra 
Sverige fritt från fossila bränslen. 
Initiativet samlar kunskapen och 
viljan i alla samhällssektorer och 
verkar för att undanröja hinder 
samt synliggöra det klimatarbete 
som sker runt om i landet. Målet är 
att Sverige ska bli ett av världens 
första fossilfria välfärdsländer. 
Fossilfritt Sverige arbetar för att 
påskynda omställningen inte bara 
för att det är möjligt utan också för 
att det ofta är ekonomiskt lönsamt.

De aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen 
om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå 
före i detta arbete. Genom deklarationen förbinder sig 
aktörerna också att kunna visa upp konkreta åtgärder för 
minskade utsläpp.

Fossilfritt Sverige startades av regeringen inför 
klimatmötet i Paris 2015 och hittills har över 250 
aktörer gått med. Förutom en möjlighet att påverka 
samhällsomställningen erbjuder initiativet också en 
möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser 
under ett gemensamt paraply.

Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt 
Sverige. Han fungerar som aktörernas länk till regeringen 
för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för 
snabbare utsläppsminskningar. Arbetet består också av 
att sprida berättelsen om och visionen av det fossilfria 
samhället och därigenom lyfta fram möjligheterna i 
omställningen. Den tredje delen är att ta fram konkreta 
utmaningar för företag, branscher och sektorer som 
skyndar på utvecklingen.

Fossilfritt Sverige
Ett initiativ öppet för alla:

”De aktörer som deltar 
i initiativet delar 

uppfattningen om att 
världen måste bli fossilfri 

och att Sverige ska gå 
före i detta arbete.”
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Förnybar energi breder ut sig i 
det svenska samhället. På bara 
några år har en helt ny marknad för 
solenergi tagit form. Vindkraftverk 
levererar idag en tiondel av det 
svenska energibehovet och i 
fjärrvärmesektorn är biobränslen 
nu dominierande. På uppgång är 
också smarta elnät som balanserar 
utbud och efterfrågan på el genom 
informationsteknik. Genom smarta 
elnät kan både produktion och 
konsumtion anpassas efter behov 
och förnybara energikällor kan 
utnyttjas effektivare, till exempel 
genom att elbilar laddas när det 
finns god tillgång till förnybar el.

Enligt Naturvårdsverket är en klimatneutral energisektor 
inom räckhåll.1 Helhetsbilden visar att både produktionen 
och användningen av energi från förnybara källor har ökat 
kraftigt under de senaste åren, medan användningen 
av fossila energibärare har minskat. Som en följd 
minskar utsläppen av växthusgaser från den svenska 
energisektorn. Bakom denna utveckling ligger teknisk 
utveckling, ekonomiska incitament och ändrade krav från 
kunder. Även bränslebytet i hushållens uppvärmning och 
utfasningen av oljepannor har haft stor betydelse. Det är 
tydligt att förnybar energi efterfrågas på ett helt annat 
sätt idag, jämfört med för några år sedan.

Fokusområde energi:

Framåt för förnybart

”En klimatneutral 
energisektor är inom 

räckhåll"
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Trender Energi

Solrevolutionen är igång
Priset på solceller har fallit snabbt och lett till en kraftigt ökad 
efterfrågan på den svenska marknaden. Solceller efterfrågas 
nu allt mer av villaägare och bostadsrättsföreningar, företag 
och andra organisationer. I mars 2017 hade ungefär 10 000 
villaägare skaffat solceller.2  För att möta den nya efterfrågan 
har energibolag utvecklat nya affärsmodeller, som till exempel 
kan innebära att avbetalningstiden kortas avsevärt eller att 
företag och privatpersoner kan hyra solceller.

Den ökade efterfrågan är global och har gjort det möjligt att 
importera större mängder solceller till ett lägre pris. 2015 
kostade en solcellsmodul cirka 8 kronor per watt eleffekt, 
medan priset tio år tidigare var 70 kronor, vilket motsvarar 
en prissänkning med 89 procent. Dessutom har det blivit 
betydligt billigare att installera solelsystem. Mellan år 2010 
och 2015 sjönk priset för att installera solceller på taket från 
60 till 15 kronor per watt, en minskning på 75 procent.

Bara under de senaste åren har produktionen av solel ökat 
kraftigt – från cirka 1 till 45 gigawattimmar mellan 2012 och 
2016. Om man dessutom lägger till den egenkonsumerade 
elen, som inte skickats ut på elnäten, ligger produktionen av 
solel redan på cirka 150 gigawattimmar.3 Det motsvarar cirka  
7 000 normalstora villors elanvändning under ett år.4

2012
1 GWH 11 GWH 45 GWH

2014 2016

SOLELSPRODUKTION

Strålande utveckling för solel
Utvecklingen av solel de senaste åren har varit 
revolutionerande. Produktionen i Sverige har 
ökat kraftigt från cirka 1 gigawattimme solel 
2012 till hela 45 gigawattimmar 2016.
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Emma 
Jakobsson  är 
produktägare 
och affärs-
utvecklare på 
Umeå Energi.
 
Varför satsar 
Umeå på 
solenergi?

– Vi tycker att 
vi har en viktig 
roll att fylla i 
omställningen 
till mer förnybar 

energiproduktion. Det är också en möjlighet för oss 
att hitta nya affärer inom energiområdet. Allt tyder 
på att det är en stark utveckling för solenergi. Trots 
att Umeå ligger i norra delen av Sverige så har vi goda 
solmöjligheter.

Hur fungerar uthyrning av solceller?
– Vi vill att kunden ska ha så lite administration som 
möjligt och kunna dra nytta av fördelarna. Om en kund 
är intresserad av solceller tittar vi på vilket tak kunden 
har och vilken anläggning som passar bäst utifrån 
förbrukning. Sedan beräknar vi en månadsavgift 
över ett visst antal år. Vi ansvarar helt för solcellerna 
och sköter även ansökan om investeringsbidrag hos 
länsstyrelsen. Kunden får fördelar i form av minskad 
elförbrukning och möjlighet att sälja sin överskottsel.

Varför bestämde ni er för att hyra ut solceller?
– Idén kom delvis från vår omvärldsbevakning, där 
vi såg att försäljningen av solceller tog fart med en 
typ av affärsmodell som användes framför allt i USA. 
Dessutom hade vi ett samarbete med ett företag som 
erbjuder en liknande tjänst till företagskunder. Vi 
tyckte det var värt att testa tjänsten för privatpersoner. 
Vi fick ett otroligt gensvar, med ett stort antal kunder 
som hörde av sig. Det är tydligt att vi har hittat något 
som tilltalar många.

Hur kom initiativet med den webbaserade solkartan 
till?

– Umeå kommuns energirådgivning tog kontakt 
med oss och frågade om vi var intresserade av att 

samarbeta kring detta. De hade fått bidrag från 
länsstyrelsen och vi såg att det kunde vara en tydlig 
och bra service. Ungefär samtidigt utvecklade 
flera andra kommuner solkartor och vi kunde se 
vilka möjligheter som fanns och hur man gör. En 
konsultfirma hjälpte oss med beräkningarna och 
Lantmäteriet bidrog med kartdata. Det krävdes en del 
arbete i början men när vi väl hade satt ramarna var 
det en ganska rak väg framåt. En solkarta borde kunna 
finnas i varje kommun.

Vi använder solkartan i kommunikationen med kunder, 
både privatpersoner och företag. Vi tittar på solkartan 
tillsammans och visar på potentialen för solceller. 

Vilka lösningar har fungerat bra för att öka intresset 
för solceller?

– Den tydligaste uppgången av försäljningen kom när 
vi började erbjuda uthyrning istället för försäljning.  
Det finns många privatpersoner som vill vara med i 
omställningen mot ett hållbart samhälle, men som 
inte riktigt är villiga att göra en stor investering. Att 
istället betala någon hundralapp i månaden för att 
hyra solceller har varit tilltalande för många. En annan 
framgångsfaktor har varit att hjälpa privatpersoner 
med regelverken kring till exempel bygglov och bidrag. 

Vi upplever att det fortfarande är en ganska 
omogen marknad. Företagskunder har ofta en lång 
beslutsprocess och ställer många frågor längs vägen. 
Men genom att finnas nära kunderna och svara på 
frågorna skapas en trygghet att det passar dem, och så 
småningom börjar det lossna.

Vilka råd skulle ni vilja ge till andra kommunala 
energibolag som funderar på att göra något liknande 
med solkarta eller uthyrning av solceller?

– Var inte rädda för att testa! Det finns många bra 
exempel runt om i Sverige, titta på vad andra har gjort 
och testa liknande. Hitta bra samarbeten. Det finns 
många företag som kan solceller och tillsammans kan 
man bidra med olika idéer och dela på risker.  Det 
är också viktigt att tillägga att det är kul att jobba 
med en framtidsbransch och det kan även locka nya 
medarbetare. Vi har en viktig position och ett ansvar – 
det är inget att fundera på!

Umeå satsar på sol
Det kommunala energibolaget Umeå Energi satsar stort på solceller. Trots de nordliga breddgraderna finns goda 
förutsättningar för solceller – antalet soltimmar i Umeå är lika många som i norra Tyskland. Umeå Energi är en av de 
första i Norden att erbjuda uthyrning av solceller. Väljer kunden att hyra sina solceller ingår montering, installation 
samt service och underhåll under hela livstiden. Den överskottsel som produceras kan säljas tillbaka till Umeå Energi. 

Umeå är också exempel på en av flera svenska kommuner och energibolag som har utvecklat en webbaserad solkarta. 
På solkartan kan man se hur mycket solen strålar på ett visst tak, för att bedöma om en installation av solceller och 
solfångare är lämplig. 
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Trender Energi

Mer el från vindkraft
Den svenska elproduktionen har länge vilat på vattenkraft 
och kärnkraft, men de senaste åren har vindkraften varit 
på stark frammarsch. För tio år sedan fanns bara några 
hundra vindkraftverk i Sverige, i början av år 2017 var de 
fler än 3 300 stycken. Nu står vind för cirka 10 procent av 
den el vi använder i Sverige.7

Vindkraften passar Sverige av flera skäl. Den genererar 
som mest energi under vintermånaderna, då 
energibehovet är som störst i Sverige. Då kompletterar 
den vattenkraften väl, eftersom det är möjligt att spara 

vatten i vattenkraftens magasin och istället använda mer 
vindkraft.8 Dessutom har vi långa kuststräckor med starka 
vindar.

Mellan 2006 och 2016 ökade produktionen av vindkraft 
med faktor 15, från cirka 1 000 GWh/år 2006 till cirka 
15 000 GWh/år 2016. Bakom den snabba utbyggnaden 
av vindkraft ligger ett välutvecklat stödsystem (se 
Drivkrafter bakom trenderna) och fallande kostnader. 
Priset på vindkraft har sjunkit på grund av den 
tekniska utvecklingen som möjliggör allt högre 
produktionskapacitet.
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”För tio år sedan fanns bara några hundra 
vindkraftverk i Sverige, i början av år 2017 var 

de fler än 3 300 stycken. Nu står vind för cirka 
10 procent av den el vi använder i Sverige.”
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Biobränslen ökar stadigt
Biobränslen ger det största bidraget till vårt energibehov. 
Biobränslen är klimatneutrala och förnybara. Skog och 
annat organiskt material kan återskapas på kort tid och 
den koldioxid som frigörs vid förbränning av biobränslen 
tas upp av den skog som planteras efter avverkning. 
Dessutom tillverkas biobränsle i Sverige och därmed kan 
långa transporter undvikas. Biobränslen används för el- 
och värmeproduktion, liksom till biodrivmedel.

Framställningen av uppgraderad biogas – det vill säga 
biogas som har renats så att den kan användas som 
fordonsbränsle – har fördubblats mellan 2010 och 2015.
 Eftersom biogas framställs av matavfall, slam från 
reningsverk och andra restprodukter, förvandlas sopor 
till en värdefull resurs som ersätter fossila bränslen. 
Koldioxidutsläppen sänks med 77 procent jämfört 
med bensin och diesel. Dessutom minskar skadliga 
partikelutsläpp med 80-90 procent i samma jämföresle, 
vilket bidrar till en bättre luftkvalitet i närmiljön.10 
Dessutom tillverkas biobränsle i Sverige vilket förbättrar 
handelsbalansen samtidigt som långa transporter kan 
undvikas. 

Biobränslen har också fått en betydande roll i det 
svenska energisystemet. Andelen biobränsle i den 
svenska fjärrvärmeförsörjningen har ökat stadigt sedan 
1970-talet, då den endast stod för 2 procent av den 
totala energitillförseln. En särskilt positiv utveckling har 
skett de senaste åren. År 2004 stod andelen biobränsle 
för 40 procent av den totala energitillförseln inom 
fjärrvärmeförsörjningen, en siffra som ökade till 63 
procent år 2015.

Mer biobränsle i fjärrvärmesektorn
Andelen biobränslen i fjärrvärmesektorn har ökat 
stadigt under de senaste åren – från 40 procent 
av den totala energitillförseln år 2004 till 63 
procent år 2015.
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Trender Energi

Drivkrafter bakom trenderna
Grunderna bakom den tydliga kursändringen mot mer 
förnybar energi i det svenska samhället har lagts under 
lång tid. Inom näringslivet har hållbarhetsfrågorna nu 
etablerats på allvar och många företag vill ta en ledande 
roll. Att satsa på förnybart stärker inte bara företagets 
miljöprofil, utan anses också vara bra för affärerna. Det 
är allt vanligare att kommuner och andra offentliga 
aktörer ställer krav på förnybart genom upphandling. 
Många privatpersoner vill också bidra till kampen mot 
klimatförändringar. Att det är trendigt kan illustreras 
genom kändisar som sätter upp mål att bli fossilfria, 
tv-program om klimatsmarta livsstilar och att solceller 
anses öka värdet på fastigheter. Omfattande satsningar 
på klimat- och miljöforskning har också banat väg för den 
omställning mot förnybart vi nu ser, till exempel genom 
tekniksprång för vindkraft.

En annan förklaring till 
att förnybar energi tar 
plats, är de initiativ som 
har tagits av den svenska 
regeringen. Ett av de 
styrmedel som har spelat 
stor roll för utbyggnaden 
av förnybar elproduktion 
är elcertifikatsystemet, som har funnits sedan 2003. 
Det är ett ekonomiskt stöd, där elproducenter får ett 
certifikat av staten för varje megawattimme förnybar el de 
producerar. Dessa certifikat kan sedan säljas på en öppen 
marknad, vilket skapar incitament till att producera mer 
förnybart.12 

Sverige var först i världen med att införa en koldioxidskatt 
1991. Detta styrmedel har påverkat andelen förnybar 
energi i en positiv riktning genom att biobränslen är 
befriade från energi- och koldioxidskatt till skillnad 
från fossila bränslen.13 För solenergi finns ett statligt 
investeringsstöd som gör att privatpersoner, företag och 
offentliga aktörer sedan år 2015 får stöd med mellan 20 
och 30 procent av installationskostnaden för solceller.14  
Samma år införde också regeringen möjligheten att få ett 

skatteavdrag på 60 öre per kilowatttimme för småskalig 
produktion av förnybar el (max 18 000 kronor per år).15  
Avdraget innebär att privatpersoner som genom solceller 
eller vindkraft på den egna tomten producerar mer el än 
vad de förbrukar, och som matar in överskottet på elnätet, 
har rätt till skattereduktion för det. Dessutom trädde en 
ny förordning i kraft 2016 som innebär att privatpersoner 
kan få bidrag för att lagra egenproducerad el. Bidraget kan 
uppgå till 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet. 
Privatpersoner kan därmed lagra el för att använda den 
vid annan tidpunkt än vid produktionstillfället vilket gör 
att de kan använda en större del av den egenproducerade 
energin.16 

Det finns också olika typer av stödformer för att stötta 
näringslivet att ställa om mot klimatneutralitet.17  
Ett exempel är Energimyndighetens program för 
energieffektivisering i energiintensiv industri, där 

ett hundratal företag har 
medverkat. Programmet gav 
företag en skattereduktion om 
de uppfyller krav på exempelvis 
energieffektivisering. Arbetet 
med att utveckla större företags 
energieffektivitet fortsätter genom 
en lag om energikartläggning som 

trädde i kraft 2014. Företag som bedömer sig omfattas av 
lagen får själva registrera sig hos Energimyndigheten och 
hittills har cirka 1 100 företag registrerat sig.18 

Ett antal hörnstenar har också lagts i svensk politik 
som ytterligare kommer att främja förnybar energi. 
2016 fattade fem partier en blocköverskridande 
överenskommelse med mål om 100 procent förnybar 
elproduktion år 2040.19 Den 15 juni 2017 antogs det nya 
klimatpolitiska ramverk som bland annat innebär att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser 
senast år 2045. Ramverket innehåller också en klimatlag 
som kommer att träda i kraft i januari 2018 och ska 
säkerställa långsiktighet och kontinuitet oavsett regering.20 
 

”Att satsa på förnybart 
stärker inte bara företagets 

miljöprofil, utan anses också 
vara bra för affärerna.”

Källa: Energimyndigheten, 20176
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ELEKTRIFIERING OCH 
ÄNDRADE RESVANOR 
SPARAR KOLDIOXID

Fokusområde transport:

De svenska transporterna står 
inför spännande förändringar. 
Mycket tyder på att vi befinner oss 
i startgroparna för en storskalig 
elektrifiering av transportsektorn. 
En uppsjö av nya modeller 
av elbilar och laddhybrider 
introduceras varje år och även 
vägar elektrifieras nu på försök. 
Batterikostnaderna sjunker vilket 
exempelvis märks genom att nya 
elbilar har större batterier utan att 
vara dyrare. Med ökad elektrifiering 
följer ett intresse av att bygga ut 
laddinfrastrukturen, både publika 
och privata laddplatser. Utbudet 
av gasdrivna personbilar och 
lätta lastbilar är också större idag 
jämfört med för några år sedan.

Förutom tekniska framsteg så syns tecken på förändrade 
resvanor. Tjänster för samåkning och andra former av 
delad användning av färdmedel följer i vågen av intiatitiv 
för delningsekonomi. Trots en övergripande trend med 
minskad cykling, ökar cykelpendling i tätorter. Många 
kommuner satsar på att uppmuntra sina medborgare 
att cykla mer, och tack vare elcykelns genombrott väljer 
fler cykel på sträckor där bilen tidigare var det självklara 
alternativet. Tågresandet ökar som ett resultat av att 
vi reser mer generellt, men också på grund av en stor 
ökning av resor med regionaltåg. I vissa delar av landet är 
man nära kapacitetstaket för tågpendling och det krävs 
investeringar i infrastruktur om resor med tåg ska kunna 
fortsätta öka.

Mellan 2010 och 2015 minskade inrikestrafikens 
(vägtrafik, järnväg, sjöfart och flyg) utsläpp med ungefär 
10 procent.21 Tittar man enbart på vägrafiken ser man 
en minskning på cirka 10 procent för den enskilda 
kategorin. Det kan jämföras med minskningen av 
inrikestransporter på 70 procent som föreslås till år 
2030 enligt Miljömålsberedningens förslag som ligger till 
grund till det klimatpolitiska ramverket. Denna minskning 
innefattar dock inte utsläpp från flyg. Minskningen av 
inrikestrafikens utsläpp hittills beror på en större andel 
biodrivmedel, fler miljöfordon och energieffektivare 
motorer. Fortfarande är dock vägtrafiken den största 
källan till växthusgasutsläpp i Sverige, särskilt 
inrikestrafiken som står för ungefär en tredjedel av 
landets totala utsläpp.
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Miljöbilar tar plats på vägarna
Elbilen har inte bara blivit etablerad i bilindustrin, 
genom bland annat Teslas framgångar har elbilar blivit 
en trend som har triggat igång en kapplöpning mellan 
biltillverkarna. Förutom minskat trafikbuller ger elbilar 
också betydande klimatvinster. En elbil ger inga avgaser 
från själva bilen under körning, och om elen kommer från 
förnybara källor är utsläppen mycket låga. Laddhybrider, 
som förbättrar räckvidden genom att komplettera 
batteriet med en förbränningsmotor, har slagit igenom 
ännu större än elbilar i Sverige. Ett alternativ till dessa 
laddfordon är gasbilar, som drivs på biogas och naturgas 
i varierande blandning, med ett genomsnitt på cirka 75 
procent biogas.22 Idag är det också möjligt att tanka 100 
procent biogas vilket ger ett helt fossilfritt bränsle.

En väl fungerande laddinfrastruktur är en förutsättning för 
att ännu fler fossildrivna fordon ska bytas ut mot elfordon 
på de svenska vägarna.23 I Sverige har det på kort tid blivit 
allt lättare att hitta en laddstation, alltså en plats att ladda 
sitt elfordon på. Varje laddstation kan i sin tur ha flera 
laddare (den hårdvara som tillhandahåller ström) och 
laddpunkter (den punkt där kopplingen mellan fordonet 
och laddaren sker).24 Från januari 2015 till januari 2017 
ökade antalet laddstationer med 300 procent, från 249 till 
743 stycken. I juli 2017 uppgick antalet laddstationer till 
1 032 stycken. Det innebär en fyrdubbling på två och ett 
halvt år. Utvecklingen gör att det blir allt  lättare att resa 
längre sträckor med elfordon i Sverige. Om utvecklingen 
fortsätter i samma takt kommer det år 2025 att finnas fler 
publika laddstationer än de 2 700 mackar som idag säljer 
fossila drivmedel. Naturvårdsverkets investeringsstöd 
Klimatklivet har hittills beviljat stöd till 610 ansökningar 
om att anlägga laddinfrastruktur och alla dessa har inte 
byggts än. Det viktigaste är dock att hemmaladdningen 
fungerar då nattladdningen är en förutsättning för elbilar.

Att titta närmare på antalet tillgängliga modeller till salu, 
är ett lite annorlunda och mer framtidsorienterat sätt att 
spegla ökningen av miljöfordon som kompletterar den 
mer vanligt förekommande uppgiften om antalet sålda 
fordon. De bilar som säljs nu kommer att vara med oss 
på vägarna i många år framåt och avgöra möjligheten 
att nå regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta år 
2030. Den övergripande trenden är klart positiv och allt 
talar för att trenden fortsätter framöver med ännu fler 
miljöbilsmodeller att välja på.

2017

ca 250 st ca 500 st ca 750 st

antal LADDSTATIONER
20162015

Allt lättare att hitta laddstationer
Det har på kort tid blivit allt enklare att ladda 
elfordon i Sverige. Från januari 2015 till januari 2017 
ökade antalet laddstationer med 300 procent, från 
249 till 743 stycken. 

”I juli 2017 uppgick antalet 
laddstationer till 1 032 

stycken. Det innebär en 
fyrdubbling på två och ett 

halvt år.”

Källa: Power Circle25

Elbilar rapporterades in som en egen kategori av 
nyregistreringarna för första gången år 2010. Två 
modeller fanns då tillgängliga, Mitsubishi i-MiEV 
och Citroen C-Zero. Sedan dess har fler och fler 
modeller kommit ut på den svenska marknaden. 
Den mest sålda modellen 2016 var Tesla modell 
S, tätt följd av Nissan Leaf. Tillfälliga tapp i antalet 
modeller sker till exempel när en modell utgår 
för att lämna plats åt en ny, men överlag har det 
kommit två nya modeller om året.
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Försäljningen av elbilar ökade kraftigt under de första 
åren, med en i snitt fördubblad försäljning varje år. 
Dock bromsade ökningen in något under 2016 med 3 
000 stycken sålda elbilar (se kommentar av Mats-Ola 
Larsson, IVL Svenska Miljöinstitutet). Det motsvarar 
ungefär en tredjedel av antalet laddhybrider som säljs 
och tre fjärdedelar av  antalet sålda gasbilar. Den totala 
bilförsäljningen har ökat varje år sedan 2013 och elbilarna 
utgjorde 2016  0,8 procent av alla sålda bilar, ett litet 
tapp från 0,9 procent året innan. Som jämförelse uppgick 
nybilsförsäljningen i Norge till 15,7 procent under 2016.26 

Ökningen av elbilar bromsar in
När elbilar först lanserades på en bredare marknad ökade 
försäljningen snabbt under några år för att sedan plana 
ut under 2016. Då såldes 3 000 nya elbilar, något färre än 
året innan. 

SÅLDA ELBILAR
2012
200 ST

3 000 ST
2016

En vikande trend för elbilar?  
Mats-Ola Larsson mobilitetsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet, 
kommenterar trenden för försäljning av elbilar. 
 
- Det är inte alls säkert att samma antal sålda elbilar 2015 och 2016 beror på 
en vikande trend. Registreringen är ganska ryckig eftersom det bara säljs 
några hundra varje månad. Antagligen spelar datumet för registrering stor 
roll i statistiken. Dessutom fördubblades nyförsäljningen av laddhybrider 
förra året. Om man lägger ihop trenden för laddbara bilar är den ändå 
väldigt positiv.

- Under första kvartalet 2017 registrerades 50 procent fler nya elbilar än 
samma period förra året. Det mesta talar för att försäljningen fortsätter 

öka. Antalet modeller ökar långsamt och de elbilar som finns idag är mer attraktiva för köparna. 
Batterikapaciteten ökar och bilarna upplevs tryggare. I takt med att bilbranschen börjar marknadsföra 
dem, motorjournalister testar och fler elbilar syns på vägarna kommer intresset öka.
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Laddhybrider introducerades på den svenska marknaden 
2012, två år efter den första moderna elbilen. Redan samma 
år kunde en köpare välja mellan fem olika modeller och 
bara fyra år senare fanns fyra gånger så många modeller 
på svenska marknaden. Pionjärerna 2012 var Toyota, Opel, 
Volvo, Chevrolet och Fisker (numera ägt av det kinesiska 
bolaget Wanxiang). Räckvidden med eldrift varierar hos 
olika modeller. Det är inte känt hur stor andel av den totala 
körsträckan som genomförs med eldrift, men säkert är 
att laddhybriderna inte är helt fossilfria. Det mest sålda 
märket, Volkswagen, har genomfört en egen undersökning 
under 2016 som indikerar att de som arbetspendlar kortare 
sträckor kör uppemot 70 procent på el, medan andelen 
minskar hos förare som kör längre. Volvo uppger att deras 
laddhybrider körs ungefär halva sträckan på el.

Laddhybrider är den kategori av miljöfordon som växer 
starkast. 2016 var första året då fler än 10 000 hybridbilar 
såldes i Sverige. Sedan de första 500 laddhybriderna såldes 
2012 har försäljningen i snitt fördubblats varje år. Trots den 
starka utvecklingen står laddhybriderna bara för 2,8 procent 
av nybilsregistreringarna 2016, men det är en klar uppgång 
från en andel på 1,7 procent 2015.

 

Gasbilarna har hunnit betydligt längre än elbilarna. 
Svensken har länge kunnat välja på flera olika modeller 
vid nybilsinköp. Mellan 2011 och 2014 mer än dubblades 
antalet modeller som såldes och dessa var dessutom 
fördelade på elva olika märken. 2015 och 2016 har 
utbudet gått ned något, men det är för tidigt att säga om 
det är en nedåtgående trend. Det kan bero på naturliga 
variationer i fordonstillverkarnas utbud. Den vanligaste 
typen av fordonsgas är en blandning mellan fossil naturgas 
och biogas, men det är även möjligt att tanka ren biogas. 
Andelen biogas i fordonsgasen har ökat under många år 
och är nu 75 procent.22 Gasbilar förbrukar som regel även 
bensin, dels för att öka räckvidden dels under uppstart eller 
på förarens eget initiativ. Helt fossilfria är de alltså inte 
ännu.

För gasbilar har försäljningen varierat kraftigt under de 
senaste tio åren. Lägsta noteringen 2008 sammanfaller med 
en toppnotering av antalet sålda etanolbilar. När sedan 
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SÅLDA LADDHYBRIDER
Källa: BIL Sweden27

försäljningen av etanolbilar minskade med nästan 20 000 
sålda fordon till 2009 så gick gasbilsförsäljningen upp 
igen. De senaste fem åren har trenden för gasbilar varit 
svagt vikande, från 1,9 % 2012 till 1,1 % 2016, delvis på 
grund av det ökade utbudet av elbilar och laddhybrider.

laddhybrider Växer starkast
Fler än 10 000 laddhybrider såldes 2016 vilket kan 
jämföras med 2012 års försäljningssiffror på 500.
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Susanna Hurtig  är chef för e-mobility på Vattenfall 
och Annika Ramsköld är hållbarhets-chef på Vattenfall. 

Varför har Vattenfall bestämt sig för att ställa om sin 
bilpark?

– I och med detta tar vi ett stort kliv framåt på vägen 
mot vårt mål att vara klimatneutrala till 2050 och 
klimatneutrala i Norden till 2030. Det bygger på att vi 
stegvis fasar ut fossila bränslen. Vattenfall har arbetat 
med e-mobility sedan 2009 eftersom vi såg att det är 
nödvändigt att involvera transporter i den pågående 
energiomställningen för att minska koldioxidutsläppen. 

Varför tar ni detta initiativ just nu?
– Det finns flera orsaker. Utöver minskade utsläpp 
och minskat buller i städerna ser vi också att tiden 
är mogen att göra den här förändringen nu. EU:s 
medlemsländer och Europaparlamentet har kommit 
överens om att de transportrelaterade utsläppen 
ska minska med 60 procent till 2050. Striktare 
standarder för koldioxidutsläpp på EU-nivå kan göra 
biltillverkarna mer övertygade om att elfordon är rätt 
väg att gå, något som förhoppningsvis i sin tur leder 
till marknadstillväxt och ett större urval av bilar till 
lägre priser. Det finns också en växande trend med mer 
överkomliga batterier som ger större räckvidd. 

Vad hoppas ni att initiativet ska leda till?
– Vi hjälper redan våra kunder att köra på el genom att 
erbjuda laddstationer med tillhörande system. I och 
med beslutet att omvandla vår fordonsflotta bidrar vi 
inte bara till att minska koldioxidutsläppen i Europa, 
utan vi vill också föregå med gott exempel för andra 
företag.

Hur försäkrar ni att elen som era bilar drivs på inte 
kommer från fossila källor? 

– Om fem år kommer vår fordonsflotta bestå av såväl 
rena elbilar som hybrider eftersom förutsättningarna i 
Sverige ser olika ut beroende av var du bor och arbetar. 

Men att köra på el är mycket billigare än att köra på 
fossila bränslen, och vi är med och bygger ett stort 
laddnätverk i Sverige och Europa tillsammans med 
partners. Självklart hoppas vi på en ketchupeffekt och 
en boom vad gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur. 
Där Vattenfall har sina laddstolpar har vi även el från 
förnybara källor. Som enda producent i Sverige och 
Norden har vi all vår el miljödeklarerad och certifierad 
enligt EPD-systemet och kan därmed garantera 
spårbarhet och elens ursprung.

Hur planerar ni att utveckla initiativet?
– Vi kommer gradvis att byta ut vår fordonsflotta under 
en femårsperiod, med början i januari 2017. Det 
handlar om 1 700 fordon i Sverige, 1 100 i Tyskland 
och 750 i Nederländerna. Fordonstyperna varierar från 
personbilar till fordon för teknisk support och skåpbilar 
för underhåll. Vi kommer göra allt för att initiativet ska 
lyckas för att sen fortsätta vår resa mot ett fossilfritt 
samhälle. Dock är utvecklingen av elfordonsmarknaden 
avgörande för om målet ska kunna nås.

Hur ser ni på er roll att påverka andra företag och 
konsumenter mot ett fossilfritt samhälle?

– Vi är Sveriges och en av Europas största elproducenter. 
Vi kan och vill föregå med gott exempel för andra 
företag och ställer också höga krav på våra leverantörer 
samtidigt som vi utvecklar relevanta och hållbara 
energilösningar för våra kunder. 

Ni deltar även i arbetet med att bygga ut nätet av 
laddstolpar. Begränsade laddningsmöjligheter är ett 
hinder för många att byta till elbilar. Vilken roll tycker 
ni att företag kan spela i det arbetet?

– Företagen har en viktig roll när det gäller att 
utöka möjligheterna till elbilsladdning. Har du en 
elbil behöver du kunna ladda den hemma och på 
arbetsplatsen. Förutom att kunna snabbladda bilen 
på stan eller längs vägen så tror vi att fler kunder, 
gäster och besökare kommer efterfråga laddstolpar på 
ställen där de stannar lite längre. Här kan företag som 
köpcentrum, hotell, livsmedelsbutiker och andra kliva 
in och ta den rollen. 

Vilka råd skulle ni vilja ge till andra företag som vill gå 
över till elbilar i sin organisation?

– Gör det! Det finns bara vinnare genom att vi alla blir 
mer medvetna om våra utsläpp. Vattenfall har som mål 
att inom en generation bli fossilfria – vi utmanar  
gärna alla företag att ta sig an samma mål.

Vattenfall byter ut sin bilpark till eldrivna fordon
Vattenfall har bestämt sig för att byta ut hela sin bilpark i Sverige, Nederländerna och Tyskland till eldrivna fordon. På 
fem år ska 3500 bilar bytas mot elbilar och elhybrider. 

Laddsta�on
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Att laddningsbara fordon har blivit så attraktiva är också 
kopplat till prisutvecklingen på elbilsbatterier. Trenden 
är tydlig – priset på elbilsbatterier rasar i snabb takt. 
År 2013 låg priset på elbilsbatterier på cirka 5 500 
kronor/kilowattimme, vilket kan jämföras med 2016 
års pris på cirka 2 500 kronor/kilowattimme. Orsaken 
till prisraset är till stor del den snabbt ökande globala 
efterfrågan på elbilar, som har banat väg för en storskalig 
batteriproduktion.

PRIS PÅ ELBILSBATTERIER

Ca 5 500 kr / kWH
ca 5 000 kr / kWH

ca 3 000 kr / kWH

ca 2 500 kr / kWH

2013 2014 2015 2016

Vägtrafiken drivs på mer fossilfritt 
Försäljningen av biodrivmedel för svensk vägtrafik slog 
nytt rekord år 2016. Nästan 19 procent av det drivmedel 
som såldes var fossilfritt vilket kan jämföras med cirka 
5 procent år 2011. Det största bidraget kommer från 
biodieselbränslet HVO som säljs både inblandat i vanlig 
diesel och som 100 procent förnybart. Med ökad 
efterfrågan ökar även risken att biodieseln kommer 
från mindre miljövänlig palmolja istället för exempelvis 
svensk tallolja. Etanolbränslet E85 är på nedgång, trots 
att det kan vara ett hållbart drivmedel, och den största 
delen av etanolen som såldes 2016 var inblandad i 
bensin. Framöver kan dock etanolen öka igen då den 
föreslagna reduktionsplikten kräver inblandning av 
biodrivmedel i bensin och diesel.

Laddsta�on

Källa: Bloomberg28

Prisras på elbilsbatterier
Under några få år har priset på elbilsbatterier mer än 
halverats. År 2013 låg priset på elbilsbatterier på cirka 
5 500 kronor/kilowattimme, vilket kan jämföras med 
2016 års pris på cirka 2 500 kronor/kilowattimme. 

ANDEL FOSSILFRITT 
DRIVMEDEL FÖR VÄGTRAFIK

2011 2012 2013 2014 2015 2016

≈ 5 % ≈ 8% ≈ 10 %
≈ 13 % ≈ 15 % ≈ 19%

Källa: Energimyndigheten29

Uppgång för biodrivmedel
Nästan en femtedel av det drivmedel som såldes för 
svensk vägtrafik 2016 var biodrivmedel, vilket är en 
tydlig uppgång de senaste åren. 
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Resvanorna förändras
Fler resor görs med kollektivtrafik istället för bil. 
Kollektivtrafikresorna ökade med 8,4 procent mellan 
2012 och 2015 uttryckt i personkilometer per år. Det kan 
jämföras med en ökning på 3,3 procent av resor med 
personbil under samma period. 

Ökningen av kollektivtrafikresenärer är hoppfull, men 
utvecklingen går för långsamt och bör ses i ljuset av det 
totala resandet. Sammanlagt reste svenskarna ungefär 
148 miljarder personkilometer under år 2015, varav 15,7 
miljarder personkilometer skedde med kollektivtrafik.  
Svensken reste i genomsnitt 40 kilometer om dagen, 
varav 4,4 kilometer var kollektivt. 

Istället för att äga en egen bil har fler upptäckt 
fördelarna med ett medlemskap i en bilpool. Förutom 
att hushållets kostnader minskar, krävs mindre tid och 
kraft för underhåll av bilen. Ur samhällets synvinkel 
minskar antalet bilar på vägar och parkeringsplatser. Den 
genomsnittliga bilpoolsbilen har bättre miljöprestanda 
än den genomsnittliga personbilen, men den största 
miljövinsten kommer av att bilpoolsanvändarna måste 
boka resan i förväg och ser alla bilkostnader direkt. Det 
leder till att användarna utnyttjar bilpoolsbilarna mindre 
ofta än om de hade haft tillgång till en privat bil. En 
kartläggning av antalet bokningar hos tre stora aktörer 
(både kommersiella och icke-vinstdrivande) visar en 
tydlig uppåtgående trend för bilpoolandet i Sverige.

Cykel kan ofta vara det snabbaste och enklaste sättet 
att ta sig fram på. Det är ett billigt färdsätt som ger 
motion, och svenska kommuner bygger nu ut cykelvägar 
i snabb takt. En svensk cyklist hade 50 procent mer väg 
att cykla på 2016 jämfört med 2012. År 2016 hade en 
genomsnittlig kommun tillgång till 2,1 meter cykelväg per 
invånare. Som en jämförelse fanns det i hela landet 60 
meter bilväg per invånare, dock byggs de inte längre ut i 
lika hög takt som cykelvägarna.
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SÅLDA ELCYKLAR

2016
45 000 st

2011
4 000 st

Boom för elcyklar
År 2016 såldes 45 000 
elcyklar i Sverige. Det 
är mer än tio gånger så 
många som år 2011. 

Elcykelförsäljningen har ökat kraftigt de senaste 
åren. 2010 och tidigare såldes endast ett par 
hundra cyklar om året. 2011 såldes 4000 och sedan 
dess har fler och fler människor köpt en elcykel. 
Totalt har 114 000 elcyklar sålts sedan den första 
boomen 2011. De senaste två åren har dessutom 
försäljningen ökat rejält. Antalet sålda elcyklar 
år 2015 var 30 000, och 2016 såldes hela 45 000 
elcyklar. Jämfört med 2011 innebär det att drygt tio 
gånger fler elcyklar såldes 2016.

Meter cykelväg per invånare
Källa: Kommun- och landstingsdatabasen32

Källa: Cykelbranschen33
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Olle Gustafsson är projektledare för hållbart resande 
i Jönköpings kommun. 

Vad har ni 
gjort för att 
få så många 
fler att cykla i 
Jönköping?

– Kommunens 
cykelbudget har 
ökat kraftigt på 
senare år. Vi 
har tillsatt en 
cykelgrupp med 
kommunala 
tjänstemän 
från alla 
förvaltningar 

som jobbar med cykling och det har lett till ökad 
samsyn och bättre samverkan. Inom drift och 
underhåll har vi också testat sopsaltning under två 
vintrar. Utvärderingar visar att det har gett 90 procent 
nöjda användare.

Vi ser stor effekt av våra kampanjer för elcyklar. 
Jönköpings kommun har mycket stora höjdskillnader 
inom kommungränsen. Med en höjdskillnad på upp 
till 150 meter kan man förstå att folk inte cyklar, men 
med elcykel finns faktiskt en möjlighet. Vi startade 
kampanjen 2012 med ett informationsutskick om 
elcykel till över 50 000 hushåll i Jönköpings kommun. 
Året därpå påbörjade vi en utlåningskampanj för 
elcyklar, där man får låna elcyklar på veckobasis. 
Sedan 2013 har vi haft över 1 000 testplatser. Vi 
har fått väldigt god spridning och folk har blivit 
bekanta med elcyklar. Idag kan vi se en förändring i 
stadsbilden där det finns väldigt många fler elcyklar 
än tidigare och jämfört med andra städer. Vi letade 
länge efter en möjlighet att satsa på förmånscyklar 
till kommunanställda. När vi uppmärksammade ett 
upplägg som var kostnadsneutralt för kommunen och 
ekonomiskt fördelaktigt för den anställde, och som 
hade använts av flera kommuner tidigare, var både 
kommunledning och politiker snabbt med på noterna.

Vilka är era bästa tips till andra kommuner som vill 
få fler att cykla?

– Både förmånscyklarna och kampanjen för elcyklar 
har varit billiga insatser. Att satsa på förmånscyklar 
hos stora arbetsgivare ger stora överflyttningseffekter 
från bil till cykel. Kampanjerna för elcyklar har gett en 
större överflyttningseffekt, jämfört med att försöka 
få folk att cykla med vanliga cyklar. Vi har sett en 
ökning av cykling under flera år i Jönköping, men när 
förmånscyklarna började levereras i maj förra året 
skedde kraftiga ökningar. Vi slog cykelrekord i maj och 
sedan i september igen. 

Det är också viktigt att identifiera de stora 
pendelstråken och skapa en hög cykelvägstandard 
där, så att fler gynnas i den vanligaste resan, till 
och från arbetet. Vi arbetar också vidare med 
att förbättra säkerheten för cyklisterna, vid till 
exempel cykelöverfarter och korsningssituationer i 
huvudcykelstråken.
 
Vad har kommunens satsning på förmånscyklar gett 
för resultat?

– Vår utvärderingsenkät visar på mycket goda resultat. 
70 procent av alla med förmånscykel anger att de 
cyklade mer under cykelsäsongen efter levererad 
förmånscykel och 71 procent säger att de har använt 
sin förmånscykel för resor till och från arbetet. 
Bilanvändningen vid arbetspendling har minskat från 
54 till 36 procent bland dem som tecknat avtal om 
förmånscykel.
 
Gällande cykling bland kvinnor respektive män i 
utvärderingen kan vi se mycket stora ökningar av 
cyklingen vid pendling i båda grupperna men allra 
störst hos kvinnorna. Våra cykelhandlare slår rekord 
år efter år, och det är väldigt vanligt att se elcyklar i 
stadsbilden idag jämfört med för några år sedan. Det 
har blivit en rejäl elcykelboom i Jönköping.

Vad tror du ligger bakom elcykelns ökade popularitet 
i Sverige?

– Elcykeln har stor potential att ersätta många typer av 
kortare bilresor. Backar, motvind och cykelvägar med 
många stopp blir inte lika jobbiga att tackla. Elcykeln 
gör det lättare att cykla lite längre vilket syns i våra 
undersökningar. Och så ska man inte glömma bort att 
det är fantastiskt kul att cykla elcykel. 

Jönköping har blivit elcykelstad
I Jönköping har elcyklar blivit ett vanligt inslag i stadsbilden. Kommunen har satsat stort på att främja cykling genom en 
rad åtgärder. Kommunanställda erbjuds förmånscyklar och en omfattande kampanj för elcyklar till hushållen har gett 
goda resultat. 
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Trender transport

Drivkrafter bakom trenderna
Bakom satsningar på cykelvägar står kommuner som vill 
uppmuntra och möta sina invånares önskemål att välja 
cykeln av både miljö- och hälsoskäl. Urbaniseringen är 
också en förklaring till att cyklingen ökar i tätorter. När 
kollektivtrafik och vägar blir högt belastade i rusningstid, 
väljer många istället cykeln. Regeringen har kraftsamlat 
kring en nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling 
och stadsmiljöavtalen kan möjliggöra finansiering av fler 
cykelvägar.34 

Elektrifieringen av transportsektorn är en internationell 
trend, men det finns också svenska styrmedel som har 
bidragit till utvecklingen. Utbyggnaden av laddplatser 
har stöttats med bidrag från Naturvårdsverkets program 
Klimatklivet, där 141 miljoner kronor gick till publika 
och privata laddstationer under 2015 och 2016.35  
Supermiljöbilspremien är ett annat välkänt styrmedel 
riktat mot elbilar och laddhybrider, där privatpersoner 
har fått upp till 40 000 kr i stöd för att köpa en sådan 
bil. Skatteregler för förmånsbilar har också stimulerat 
försäljningen av el-, gas- och laddhybridbilar, men har 
också gjort det attraktivt att ha förmånsbil och därmed 
ökat bilanvändingen. I mars 2017 föreslog regeringen ett 
bonus-malus system för att fler som köper nya bilar ska 
göra ett miljöanpassat val. Systemet innebär att fordon 
med låga koldioxidutsläpp kommer att få en bonus vid 
inköpstillfället, medan fordon med höga koldioxidutsläpp 
får högre skatt de första tre åren.36 

Kollektivtrafiken tar en stor andel av resorna tack vare 
stora subventioner. I genomsnitt är kollektivtrafiken 
subventionerad till 49 procent.37 Det motiveras bland 
annat av att kollektivtrafik har positiva effekter på 
samhällsekonomin i form av minskad trängsel och 
miljöpåverkan. I övrigt riktas få medel direkt mot 
kollektivtrafiken.

Biodrivmedel är idag helt befriade från koldioxidskatt 
och helt eller delvis befriade från energiskatt. Regeringen 
har också föreslagit en så kallad reduktionsplikt, där 
biodrivmedel ska blandas in i den bensin och diesel som 
säljs.38 Dessutom fasas användningen av fossila drivmedel 
ut från kollektivtrafiken genom att trafikhuvudmän ställer 
sådana krav. Exempelvis har Stockholms läns landsting 
som mål att inga fossila drivmedel ska finnas kvar i 
buss- och spårtrafik år 2030. Målet är redan nästan helt 
uppnått.39 

Användningen av bilpooler kan kopplas till 
attitydförändringar hos konsumenter, men 
stimuleras också av upphandlingar i kommuner och 
organisationer. När bilpooler ersätter företagsbilar 
ökar bilspoolsbokningarna. Kommuner som använder 
flexibla parkeringstal i nybyggande kan också stimulera 
bilpoolsanvändningen. Flexibla parkeringstal innebär 
att byggexploatörer som planerar in bilpooler 
vid nybyggnationsprojekt kan tillåtas bygga färre 
parkeringsplatser än det antal kommuner kräver i 
detaljplanen för området.

”Elektrifieringen av transportsektorn är 
en internationell trend, men det finns 

också svenska styrmedel som har 
bidragit till utvecklingen."
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FÖRÄNDRADE 
KONSUMTIONSMÖNSTER 
FÖR KLIMATET

Fokusområde konsumtion:

Svenskarnas klimatpåverkan har 
placerats i nytt ljus de senaste 
åren när uppmärksamhet riktats 
mot de utsläpp som sker i 
andra länder men som orsakas 
av svensk konsumtion. Medan 
utsläppen inom Sveriges gränser 
minskade med 25 procent 
mellan 1990 och 201521 har de 
konsumtionsbaserade utsläppen 
av växthusgaser inte minskat 
utan kretsat kring 11 ton per 
person och år i Sverige sedan 
början av nittiotalet.40 Men även 
på konsumtionsområdet finns 
hoppfulla trender. 

Utmaningarna är stora på det här området – enligt 
Naturvårdsverket måste de svenska konsumtions-
baserade utsläppen minska till mellan 1-2 ton per person 
och år. En viktig del i att minska dessa utsläpp är att de 
länder vi importerar ifrån går över till en mer fossilfri 
energianvändning. 

Röster höjs i samhällsdebatten för att konsumtion 
över en viss nivå inte leder till ett större välbefinnande, 
och den framväxande delningsekonomin indikerar att 
människor ställer sig frågan vad man egentligen behöver 
äga. I Världsnaturfonden WWF:s klimatbarometer 201741  
svarade 33 procent av befolkningen att de inom fem år 
i högre utsträckning kommer att hyra eller låna istället 

för att köpa till exempel kläder, bil eller sportutrustning. 
Var femte person svarade att de har köpt digitala 
tjänster istället för produkter under det senaste året 
för att minska sin klimatpåverkan. När människor börjar 
konsumera mindre av vissa saker behöver man dock 
vara uppmärksam på så kallade rekyleffekter. Uttrycket 
innebär att den miljövinst som gjorts på ett håll leder 
till att människor faktiskt ökar sin konsumtion, med 
tillhörande utsläpp, på ett annat håll. Det är också viktigt 
att hålla i åtanke att konsumtion är en komplex fråga och 
det kan vara svårt att avgöra i vilken grad den är fri från 
användning av fossila bränslen.

Utöver transport och boende är livsmedel och textil 
två stora katerogier för hushållens konsumtion.42 Stora 
förändringar sker också inom offentlig konsumtion, till 
exempel satsar allt fler kommuner på hållbara måltider i 
skola och förskola.

”43 procent uppgav att  
de har dragit ner på 

köttätandet under det 
senaste året för att minska 

sin klimatpåverkan.”
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FÖRÄNDRADE 
KONSUMTIONSMÖNSTER 
FÖR KLIMATET

Trender konsumtion

Matvanor i förändring
Under senare år har budskap om våra matvanors påverkan 
på klimatet nått fram till den breda allmänheten. Människor 
uppmanas äta mindre kött, mer från växtriket samt slänga 
mindre mat (se till exempel Världsnaturfonden WWF:s 
Köttguide).43 

Hur har då köttkonsumtionen utvecklats i Sverige de senaste 
åren? Efter en lång uppåtgående trend stagnerade den årliga 
totalförbrukningen av kött per person mellan 2013 och 2015 
kring 87 kg för att öka något igen 2016 till 87,7 kg.44 Denna 
siffra inkluderar också svinn i livsmedelskedjan och enligt 
Livsmedelsverkets senaste matvaneundersökning äter vi 
ungefär 50-55 kg kött per person och år i Sverige.45 

En förändring har skett gällande konsumtionen av olika 
köttslag: konsumenterna väljer i större utsträckning fågelkött 
med mindre klimatpåverkan, och i mindre utsträckning 
fläskkött.44 Dessutom har andelen svenskproducerat kött av 
den totala förbrukningen – så kallad självförsörjningsgrad 

– ökat för samtliga köttslag utom för lamm, under de 
tre senaste åren fram till och med år 2016. En ökad 
självförsörjningsgrad bidrar till att minska transporterna och 
ger andra fördelar i form av svenskt djurskydd och biologisk 
mångfald. 

Att allt fler gör kopplingen mellan köttkonsumtion och 
klimatförändringar visas också i Världsnaturfonden 
WWF:s Klimatbarometer.41 43 procent av de tillfrågade i 
undersökningen uppgav att de har dragit ner på köttätandet 
under det senaste året för att minska sin klimatpåverkan. 
Framförallt är det många unga som gör detta. Hela 21 
procent i åldersgruppen kvinnor 16-20 år uppgav att de är 
vegetarianer eller veganer.
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Linnea Olsson 
är koststrateg 
och biträdande 
projektledare 
för ”Klimatsmart 
mat”.

Vilka är 
de största 
skillnaderna ni 
ser efter det 
att projektet 
startat?

– Vi har lyckats 
skapa en hög 
medvetenhet 

kring frågan, framförallt bland barn och ungdomar 
och hos måltidspersonalen. Måltidspersonalens 
engagemang har bidragit stort till framgångarna. 
Vi ser att det har blivit en självklarhet att dryga 
ut måltiderna med vegetabilier, tänka på vilka 
ingredienser som används, hur maten presenteras och 
vad man kan göra för att minska svinnet på bästa sätt. 
Många skolor har skapat en rutin att mäta matsvinnet 
varje dag.

Hur arbetar ni konkret med att minska matsvinnet?
– Vi arbetar med kampanjer i samband med 
mätningarna, till exempel redovisar vi gårdagens 
svinn på en tavla och symboliserar med en glad eller 
sur gubbe om det var bättre eller sämre resultat än 
målvärdet för den enheten. Många grundskolor har 
synliggjort matsvinnet, haft mindre matsvinnskärl eller 
tagit bort kärlen helt och hållet. Gymnasieskolorna har 
haft tävling mellan skolorna. Vi har även gjort en film 
med elever från en skola som slänger minst mat, där 
de tipsar andra om vad man ska tänka på.

I samband med att vi redovisade de fina resultaten 
av det minskade matsvinnet fick eleverna en 
belöning. Gymnasiet fick besök av en sushikock och 
grundskolorna fick en extra festlig lunch.
 
Vad har ni fått för respons på projektet?

– Vi har fått mycket bra respons i media, bland 
politiker och utomstående. Det har varit förstasidor 
i lokaltidningarna och vi har fått mycket positiva 
kommentarer på kommunens Facebook-sida. Många 

kommuner har hört av sig och vill veta mer om 
projektet.

Barn och ungdomar har varit mycket engagerade i 
matsvinnsfrågan och vill göra bra ifrån sig. Vissa är 
skeptiska till mer vegetariskt, men det funkar bra 
att blanda ut rätterna med vegetabilier. Genom att 
servera vegetariskt och salladsbord först har åtgången 
på de rätterna ökat. 

Engagemanget bland måltidspersonalen 
har också varit stort. Nästa steg blir att hitta 
samarbetsmöjligheter med pedagogerna och driva 
skolprojekt som kopplar till måltidsverksamheten. 
Vi tror att det kommer gå lättare nu när Karlstad 
kommun har startat ett projekt om hållbart lärande i 
skolan. 

Vilka tips skulle du vilja ge till andra kommuner som 
vill bli mer klimatsmarta i sin måltidsverksamhet?

– Jag tror det är väldigt viktigt att mäta projektmålen, 
både för att motivera arbetet och för att visa på 
förbättringar. Projektmålen mäts väldigt noggrant 
och följs upp minst en gång i halvåret, ofta varje 
kvartal. Det är siffror som håller måltidspersonalens 
engagemang vid liv och som politiker är väldigt 
intresserade av. Dessutom ger det möjlighet att 
snabbare sätta in mer insatser om det går åt fel håll.

Måltidspersonal kan utbildas för att jobba mer 
med vegetabilier som grund. Genom att dryga ut 
kötträtterna med vegetabilier, har vi råd att välja 
närproducerat kött och smaken blir ofta bättre. 
Eleverna kan involveras genom att ta in mat- och 
hållbarhetsfrågor i undervisningen. Dessutom är det 
bra att lyfta framgångsrika resultat och aktiviteter och 
visa upp sig i media och gentemot politiken.

Att driva satsningen i projektform, i alla fall 
inledningsvis tror jag också är en framgångsfaktor. 
Det här projektet finansieras av Karlstad kommuns 

”Klimatkompensationskonto”. Men även om man 
inte har sådana resurser kan man komma igång 
och mäta matsvinn genom en våg och en Excelfil. 
Måltidspersonalen kan använda enkla medel, till 
exempel lägga vegetariskt främst i serveringslinjen 
eller presentera säsongsbetonade och attraktiva 
salladsbord.

Klimatsmart mat i Karlstad
I Karlstad står matsektorn för en femtedel av kommunens interna klimatpåverkan. Det var en av anledningarna till att 

”Klimatsmart mat” startades 2015. Projektet som pågår till december 2018 ska minska klimatpåverkan från livsmedel i 
kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Syftet är att öka den klimatsmarta maten samt öka kunskapen 
om varför sådan mat ska väljas. För att uppnå detta har ett antal projektmål fastställs. Redan ett år efter projektstart 
hade köttets klimatpåverkan minskat med 35 procent. Matsvinnet minskade 25 procent på ett år, vilket motsvarar 30 
ton mat.
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Trender konsumtion

Material återvinns och sparar 
koldioxid
En viktig pusselbit till att minska klimatbelastningen från 
vår konsumtion är att materialåtervinna avfall. Genom att 
återvinna material går det åt mycket mindre energi än att 
utvinna nytt från naturen.  

Idag landar runt 8 av de över 13 kg textil som varje 
svensk i genomsnitt köper per år i hushållsavfallet.47  
Ur miljösynpunkt bör textiler i första hand 
återanvändas, men även att återvinna textilmaterial 
har mindre klimatpåverkan än att förbränna textil.48  
Materialåtervinningen av textil som samlats in i Sverige 
har ökat från runt 5 800 ton år 2005 till runt 6 800 ton år 
2016. 

Ökningen speglar bland annat många insamlingsaktörers 
ambition att minska kostnaderna för förbränning genom 
att istället optimera sorteringen av insamlade textilier för 
återanvändning och materialåtervinning. För modeföretag 

ger en ökad användning av materialåtervunna fiber 
möjligheter att både minska miljöpåverkan av sina 
produkter och säkra framtida råvarutillgång. Textil kan 
innehålla en rad olika fibertyper, exempelvis bomull, 
polyester, ull och polyamid. Dagens materialåtervinning av 
textil omfattar främst återvinning till trasor, stoppning och 
isoleringsmaterial, så kallad down-cycling, men i mindre 
skala även återvinning till nyspunnen tråd, så kallad fiber-
till-fiber-återvinning.50 Nya kemiska återvinningsprocesser 
utvecklas för att kunna höja kvaliteten i återvunna 
textilfiber. 

Textilier som samlas in i Sverige och inte försorteras för 
återanvändning exporteras för sortering och efterföljande 
återanvändning och materialåtervinning utomlands. 
Runt 50 procent av de insamlade textilierna kan 
återanvändas och 40 procent materialåtervinnas förutsatt 
att de genomgår en professionell sortering för både 
återanvändning och materialåtervinning.51 

Robert 
Eriksson  är 
produktions-
chef på Stena 
Recycling

Varför är det 
viktigt att 
återvinna mobil-
telefoner?

– Det är en 
oerhörd 
miljövinst 
att återvinna 
sådana här 

stora mängder mobiltelefoner. Förutom besparingen 
i koldioxidutsläpp står ädelmetaller, guld, silver och 
palladium för en stor del av den totala miljövinsten. 

Att inte återvinna mobiltelefoner är ett resursslöseri. 
Det går åt väldigt mycket energi och arbete för att 
ta fram metaller och plaster. Moderna telefoner är 

också mycket mer komplexa än tidigare, vilket kräver 
en större resursåtgång. Tittar man på en telefon 
som är tio-femton år gammal så har den kanske tio 
olika grundämnen, men idag så är det massor av 
grundämnen i en telefon.

Hur arbetar ni för att få fler att lämna in sina 
mobiltelefoner för återvinning?

– Vi bedriver kampanjer för all typ av återvinning, 
inklusive elektronik. Elektronik är lite speciellt då det 
finns ett producentansvar. Men vi försöker mana till ett 
generellt intresse för återvinning i olika sammanhang, 
till exempel kampanjer och utbildningar till skolor för 
att skapa en medvetenhet kring återvinning och visa 
vilken miljönytta det ger. Det handlar också om att 
göra det enkelt och tillgängligt för konsumenterna.
 
Många svenskar hamstrar gamla mobiltelefoner 
hemma. Vad vill ni säga till dem?

– Lämna in dem! Låt materialen leva vidare.  
Ni kommer inte att använda dem igen.

Stena Recycling förvandlar gamla mobiltelefoner till nya resurser
Rätt återvunnet utgör elektroniskt avfall en värdefull resurs för ny råvara. Stena Recycling samlar in cirka 500 000 – 
600 000 stycken mobiltelefoner per år. Det motsvarar en koldioxidbesparing på nästan 1 000 ton per år. 
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H&M samlar in textilier
Som ett av världens största modeföretag, med fler 
än 4 300 butiker världen över och en omsättning 
på 223 miljoner kronor , vill H&M bidra till en 
förändring mot hållbarhet inom modebranschen. 
2013 lanserade H&M sitt globala initiativ om 
klädinsamling. De textilier som samlas in återanvänds 
antingen genom att de säljs som second hand-plagg, 
eller så återanvänds de till andra produkter som 
exempelvis rengöringsdukar. De kläder som inte kan 
återanvändas återvinns i form av textilfibrer eller som 
isoleringsmaterial. 

Sedan starten har H&M globalt samlat in över 32 000 
ton kläder för återvinning. I Sverige har de insamlade  
volymerna ökat snabbt , från cirka 100 ton år 2013 till 
550 ton år 2016.
 
Insamlad volym i kg per år sen start i Sverige:

2013 101 158 KG

2014 244 235 KG

2015 487 377 KG

2016 547 981 KG

Cecilia 
Strömblad-
Brännsten 
arbetar 
på H&M:s 
hållbarhets-
avdelning.

Hur kom 
initiativet 
att samla in 
textilier till?

– Vi vill minska 
mängden 

textilier som slängs i soporna. Vi vill ta vårt frivilliga 
producentansvar och se till så att så mycket material 
som möjligt används, så länge som möjligt, för 
att spara resurser. Vi samlar in textilier från vilket 
varumärke som helst och i vilket skick som helst.

Vilken lucka tycker ni att ni fyller på marknaden för 
återanvändning och återvinning av textilier?

– I vissa länder finns det bra system för insamling 
för återanvändning och återvinning, men många 
länder har inte det. När vi började hade många 
länder bara system för återanvändning, medan det 
trasiga hamnade i soporna. Vi vill att det ska finnas 
en lösning för textilier på de marknader där vi finns. 
I Sverige samlar nu flera av våra konkurrenter in 
textilier och välgörenhetsorganisationer tar även 
emot återvinningsbara textilier. Det har blivit en 
industri runt detta. Det är stor skillnad från för bara 
fem år sedan. 

Vilka råd skulle du vilja ge till andra företag som 
funderar på att starta en insamling av använda 
produkter för återanvändning och återvinning?

– Mycket förarbete har gjorts idag, vilket exempelvis 
har medfört att det är lättare att hitta partners för 
återanvändning och återvinning, och att leverantörer 
är vana vid att det ställs krav på dem. Om stora 
företag redan gör det, så blir det också lättare för 
mindre att haka på. Det förväntas också allt mer av 
kunderna att företagen tar ett ansvar.

Varför ska konsumenter lämna sina textilier på 
H&M?

– Det viktigaste är inte att de lämnar in det till H&M, 
utan att de lämnar in det överhuvudtaget så att vi får 
till textilkretsloppet. Om de lämnar till H&M kan vi 
lättare styra att återvinningsbara textilier går tillbaka 
till vår produktion. Det är viktigt att vi ser textilier 
som en resurs och att vi följer avfallshierarkin, där 
återanvändning ska prioriteras framför återvinning.

För varje inlämnad påse med använda textilier får 
kunden en voucher att handla hos er för. Vad skulle 
du svara kritiker som menar att det här uppmuntrar 
till ökad konsumtion med ytterligare miljöpåverkan?

– Vouchern är till för att ge textilierna ett värde 
som gör att de kan gå från avfall till resurs. Vi tror 
att det behövs incitament. Vouchern har också ett 
symboliskt värde som visar att vi uppmuntrar det. Det 
gör också att vi får in en större volym textilier till vår 
partner. Man ska inte köpa saker man inte behöver, 
men om man ändå ska handla så vill vi ju såklart 
knyta kunderna till oss.
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Trender konsumtion

Drivkrafter bakom trenderna
Trenderna mot en mer hållbar svensk konsumtion har 
flera förklaringar. Det har blivit vanligare att företag, 
kommuner och organisationer betraktar avfall som en 
potentiell resurs med ett värde. Samtidigt vill allt fler 
konsumenter förändra sina köpbeteenden på ett sätt som 
är till fördel för klimatet. Förändrade konsumtionsmönster 
tar ofta sin början bland vissa grupper i samhället, till 
exempel mer vegetarisk mat bland unga. I vissa fall blir 
konsumtionsmönstret en begränsad företeelse, och i 
andra fall skalas det upp och blir en etablerad norm.

Konsumtionsområdet har historiskt sett inte varit föremål 
för styrmedel i Sverige, utan i stor utsträckning lämnats 
till marknadskrafterna. 
Hittills är det främst 
näringslivet, kommuner 
och civilsamhälle som har 
drivit utvecklingen inom 
hållbar konsumtion, men 
den svenska regeringen 
har på senare tid gjort ett 
flertal satsningar för att skynda på utvecklingen.52 Bland 
annat har regeringen tagit fram en strategi för hållbar 
konsumtion som fokuserar på möjligheterna för att 
underlätta för konsumenter att göra klimatsmarta val, och 
gett Konsumentverket i uppdrag att verka för ökat fokus 
på miljömässigt hållbar konsumtion.53 Två skatteåtgärder 
har också införts för att stimulera återanvändning 
och resurseffektivitet: en momssänkning på mindre 
reparationer av varor som cyklar, skor, lädervaror, kläder 
och hemtextilier, och ett avdrag för reparationer och 
underhåll av vitvaror i hemmet. Det har också blivit 
populärt bland företag och kommuner att använda så 
kallad ”nudging” för att påverka konsumenter i att göra 
mer miljövänliga val. Önskvärda alternativ görs då mer 
tillgängliga, genom att till exempel formulera dem som 
standardalternativ eller ändra i den fysiska miljön.54 

Hållbar konsumtion relaterar också till intiativ inom 
cirkulär ekonomi, där ekonomiska modeller som gynnar 
återvinning och återanvändning sätts i fokus. Europeiska 
kommissionens handlingsplan för cirkulär ekonomi ger ett 
antal förslag till åtgärder och styrmedel kring exempelvis 
avfallsförebyggande och hantering, dock utan några 
bindande lagförslag.55 I Sverige har en särskild utredning 
om cirkulär ekonomi genomförts och betänkandet 
överlämnades till miljöminister Karolina Skog i mars 
2017. Bland förslagen i utredningens betänkande finns: 
nationell samverkan och inrättning av en delegation för 
cirkulär ekonomi, skattereduktion för hyr-, begagnat- och 
reparationstjänster, ökad tillgängliget till bilpooler och 
insatser för att underlätta för hushållen att förebygga 

avfall.56 Cirkulär ekonomi 
angränsar till delningsekonomi, 
där en resurssnålare 
konsumtionskultur kan skapas 
genom att låna, dela eller hyra 
av varandra istället för att köpa 
nytt. Även delningsekonomi 
har varit föremål för en särskild 

utredning och är ett prioriterat område för den svenska 
regeringen.57 Arbete pågår också inom regeringskansliet 
för att utforma styrmedel och andra insatser som kan öka 
återanvändning och återvinning av bland annat textilier.58 

Trenden med en växande andel vegetarisk mat och 
kyckling förklaras ofta med en ökad medvetenhet för 
kostens inverkan på såväl hälsan som klimatet. Den 
svenska regeringen har antagit en livsmedelsstrategi 
som kan bidra till ett minskat klimatavtryck. Bland annat 
betonas satsningar på offentlig upphandling som möter 
lagkrav för miljöhänsyn, och insatser för minskat matsvinn 
genom hela livsmedelskedjan. Några exempel på insatser 
som föreslås för att minska matsvinnet är ökat samarbete 
mellan myndigheter och andra inblandade aktörer samt 
informationsinsatser för konsumenter.59 

Mer textilier materialåtervinns
År 2016 återvanns material från cirka 
6 800 ton av de textilier som samlades in. 
Det innebär en ökning på cirka 1 000 ton 
från år 2005. 2005 2016 

6 800 ton
5 800 ton TEXTILÅTERVINNING

”Den svenska regeringen har 
antagit en livsmedelsstrategi 
som kan bidra till ett minskat 

klimatavtryck.” 

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet49
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AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN 
FOSSILA INVESTERINGAR

Fokusområde Kapitalplaceringar:

Hur vi väljer att investera våra 
besparingar påverkar klimatet. 
Svenskarnas kapital är till stor del 
placerade i sparande på banken, i 
fonder eller försäkringar. Bankerna 
investerar i sin tur detta kapital i 
de globala finansmarknaderna. 
Det innebär att vårt kapital i 
många fall investeras i bolag 
som utvinner fossila bränslen 
och därmed påverkar vi genom 
våra kapitalplaceringar klimatet. 
I en undersökning gjord av 
Världsnaturfonden WWF år 2015 
var 70 procent av svenskarna 
intresserade av att placera sina 
pengar i en portfölj med hållbara 
investeringar och klimatsmarta 
fonder.60 

De senaste åren har intresset för hållbara investeringar 
ökat och allt fler väljer att divestera, det vill säga aktivt 
välja bort fossila investeringar. Det råder fortfarande 
en viss tvetydighet kring vilka avgränsningar som ska 
göras för att divestera ur fossil energi. Vanligen innebär 
fossilfria placeringar att investeringar inte görs i företag 
som prospekterar, exploaterar, utvinner eller producerar 
fossil energi. Dock omfattas inte företag som använder sig 
av fossil energi i exempelvis sin produktion.61 

Börsindexföretaget MSCI har analyserat avkastningen 
mellan bolag som valt att divestera från fossila bränslen 
jämfört med de som investerat i fossila bränslen. Mellan 
november 2010 och april 2017 har investerare som 
divesterat fått en genomsnittlig årlig avkastning om 13,3 
procent per år medan de som inte divesterat fått en 
avkastning på 12,3 procent. En anledning är det låga 
oljepriset men även åren innan oljepriset sjönk var de 
fossilfria fonderna överlägsna.62 

I PPM-systemet ses en markant ökning av miljö- och 
etikmärkta fonder, från 10 procent år 2008 till 23 procent 
år 2015. Enligt Pensionsmyndigheten har de hållbara 
fonderna uppvisat en högre genomsnittlig avkastning de 
senaste tre åren än övriga fonder.63  

Det finns också en stark efterfrågan på gröna obligationer, 
där kapitalet öronmärks för olika miljöprojekt. Sådana 
obligationer blir allt mer populära bland till exempel 
svenska kommuner. Regeringen tillsatte under 2016 en 
ny utredning för att kartlägga hur marknaden för gröna 
obligationer kan främjas.64 
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AVSTÅNDSTAGANDE FRÅN 
FOSSILA INVESTERINGAR

Trender Kapitalplaceringar

Finanschefen Mats Rodenfeldt och Hanna Arenson 
hållbarhetsstrateg för gröna finanser delar med sig av 
sina erfarenheter.

Hur arbetar ni för att divestera från fossil industri?
– När vi startade var det mycket i dialog med 
fondförvaltare och att försöka ställa krav på dem. På 
senare tid är det genom upphandlingar som vi ställer 
krav, genom att vi placerar i fonder. 

Varför bestämde ni er för att göra det här?
– Kommunen hade ett miljöprogram med målet 
att kommunen skulle vara fossilfri till år 2050 och 
klimatneutrala till 2030. I samband med det började 
vi titta på hur vi kunde föra in de målen även i vår 
kapitalförvaltning. Målen ska ju genomsyra hela 
verksamheten i kommunen.

Hur långt har ni kommit i arbetet?
– Från det att vi antog placeringspolicyn till att vi 
var nere på noll placeringar i fossil energi, så tog 
det ungefär två och ett halvt år. Det handlar om att 
marknaden ska erbjuda fonder som uppfyller våra 
kriterier. Inom framförallt globala aktiefonder och 
pensionsfonder har vi sett en otrolig utveckling. I 
samband med att vi antog vår nya placeringspolicy 
2014 gjorde vi en upphandling där vi ställde krav på att 
fonderna skulle vara fossilfria. Då fick vi inte in några 
anbud. Idag har i stort sett alla fondbolag fossilfria 
fonder. 

Vilka tips skulle ni vilja ge till andra kommuner som går 
i ”divesterings-tankar”?

– Det första steget är att prata ihop sig med 
hållbarhetsavdelningen eller liknande på kommunen 

och se över målsättningen så att man har en 
placeringspolicy som rimmar med kommunens 
övergripande miljömål. Nu finns det möjligheter. Ställer 
man krav i upphandlingar idag så får man in ett antal 
anbud som är fossilfria. 

En framgångsfaktor var att vi inte satte ett skarpt 
mål direkt, utan vi förstod att det krävdes en 
övergångsperiod för marknaden att ställa om. 
Eftersom det här är ett nytt område inom 
hållbarhetssfären tror jag också att vi behöver 
samarbeta mer med grannkommuner och andra. Då kan 
man dra nytta av varandra när det gäller att räkna, följa 
upp och se vad som kan vara ett rimligt nästa steg att ta. 
Dessutom finns det otroligt många sätt att beräkna vad 
som är fossil industri och vad som ska uteslutas. Ingår 
exempelvis bolag som tar upp olja, servicebolag eller 
företag som bygger borriggar? De här frågorna bör man 
ha svar på så man vet vad man ställer krav på i sina 
upphandlingar.

Vad vill ni säga till andra kommuner som tvekar att 
divestera av oro för att inte få bra avkastning?

– I dagsläget är den oron obefogad. Det finns så pass 
många alternativ nu. Man måste komma ihåg att det 
är en risk att ha pengar inlåsta i kol, olja, och gasbolag 
som kanske inte får ta upp resurserna om vi ska klara 
av Parisavtalet. Då handlar det om en fossilbubbla, 
instängda pengar och rena förlustaffärer.

Väljarna vill också ofta att kommunens sparkapital 
ska bidra i en positiv riktning när det gäller 
klimatutmaningarna. Det finns också flera studier som 
visar att investeringar i företag som kommer väl ut i 
hållbarhetsmätningar också har en bättre avkastning 
över tid. 

Hur tidskrävande har arbetet med divestering varit?
– Vi har gjort ett stort utvecklingsarbete. Ingen har gjort 
detta innan. För de som kommer efter oss kommer 
det inte att ta så mycket tid. Det tar lite tid i vanliga 
verksamheten innan man ställt om tänket att efterfråga 
koldioxidutsläpp, men det blir en del av arbetet och nu 
är mycket gjort. Nu arbetar vi vidare för att identifiera 
gröna projekt genom våra gröna obligationer.

Örebro har övergett sina fossila investeringar
Som första kommun i Sverige bestämde sig Örebro 2014 för att divestera, det vill säga ta sina investerade pengar från 
fossil industri. 2016 nådde kommunen sitt mål att inte ha några placeringar överhuvudtaget i fossil energi. 

sek
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KLIMATSMART ATT 
BYGGA I TRÄ

Fokusområde samhällsbyggnad

Trähusbyggandet ökar i 
Sverige. Trähus har mindre 
klimatpåverkan än traditionella 
konstruktioner i betong och det 
är främst miljöargumentet som 
har legat till grund för ökningen. 
Trenden drivs också av ett ökat 
intresse för byggmaterialens 
klimatpåverkan. Tidigare var 
byggnaders klimatpåverkan helt 
förknippad med energiåtgången 
vid användning, det vill säga 
förbrukningen av el och fjärrvärme. 
Den ökade medvetenheten 
om materialproduktionens 
klimatpåverkan har lett till att 
kommuner som Växjö, Skellefteå 
och Uppsala har börjat ställa krav 
på klimateffekten av byggmaterial. 

Högre trähus var länge förbjudna i Sverige på grund 
av brandrisker, men dessa risker har man nu åtgärdat. 
År 2015 ökade trähusbyggandet med 44 procent och 
under 2016 represesenterade flerfamiljshus i trä hela 10 
procent av nybyggnationen.65 Med ökad standardisering 
och kompetens hos entreprenadföretag och beställare 
kommer denna trend med stor sannolikhet att öka. Det 
kommer innebära stora minskningar i klimatpåverkan 
jämfört med de traditionella husbyggnadsteknikerna.

IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH genomförde en 
studie på klimatpåverkan av två byggnader, ett trähus och 
ett i betong.66 Studien använde ett livscykelperspektiv och 
beaktade därmed hela klimatpåverkan, från utvinning 
av råmaterial, produktion av energi och produkter, 
avfallshantering, och alla transporter däremellan. 
Studien visade att trähuset hade hälften så stor 
klimatpåverkan som huset i betong. Skillnaden låg främst 
i byggmaterialens klimatpåverkan. Inom betongindustrin 
pågår dock ett flertal initiativ för ett mer klimatsmart 
byggande.

”År 2015 ökade 
trähusbyggandet med  

44 procent"
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Trender samhällsbyggnad

Johan Thorsell 
är projektledare 
för satsningen 

”Växjö – den 
moderna 
trästaden”.

Varför har Växjö 
valt att satsa på 
att bygga i trä?

– Det är vårt 
miljöprogram 
som ligger till 
grund för Växjös 
träsatsning. Vi 

utgår från koldioxidutsläpp, men det finns också 
andra skäl. Växjö ligger mitt i skogen. Genom 
att utnyttja våra lokala resurser kan vi bidra till 
arbetstillfällen på landsbygden. Vi har en aktiv 
skogsindustri och vill utnyttja deras produkter bättre. 
Linnéuniversitetet har spjutspetsforskning inom 
träsektorn, som vi gärna stödjer. Dessutom tycker vi 
att trä är ett modernt, lätt material att bygga i.

Vi ville vara i framkant och satsa på något nytt. 
Småland har en tradition av att bygga i trä och det 
finns flera gamla trästäder, exempelvis Eksjö. Men 
Växjö har brunnit ner ett antal gånger och har nästan 
inga trähus i centrum kvar från den gamla tiden. Då 
ville vi satsa på en modern trästad istället.  Det är att 
vara föregångare men ändå slå an tonen bakåt i tiden. 

Tekniken har kommit så långt att det passar till alla 
byggnader idag. Vi har exempel på boenden, skolor 
och stora lokaler på universitetsområdet. 

Varför vill människor bo, arbeta och vistas i hus som 
byggs i trä?

– Det här är intressant.  Vi börjar se ny forskning som 
visar att människor verkligen mår bättre av att bo i 
hus där trä exponeras eller där trä är visuellt för den 
som bor i huset. Sjukhus med högre grad av visuellt 
trä har kortare läkningstid hos patienter, elever 
presterar bättre i skolor med mycket visuellt trä och 
byggnader i trä har mindre klotter. Vi vill göra trä mer 
synligt i våra hus. Det kan man till exempel göra med 
bostadssprinklers inuti.

 
Vilka fördelar finns det för en kommun att satsa på 
träbyggnation?

– För oss som är föregångare så får vi väldigt mycket 
uppmärksamhet. Vi får frågor om träbyggnation 
från hela Sverige. Naturligtvis ger det oss fördelar 
ur ett besöksperspektiv. Men framför allt ger det 
miljöfördelar.

Vilka är era bästa tips till andra kommuner som vill 
satsa på att bygga i trä?

– Vi har haft en fördel av samverkan mellan 
kommunen, universitet och näringslivet. Dessutom 
har vi politiker som vill och vågar gå före och prova. 
Vi har jobbat aktivt med vårt markinnehav och att få 
in trä som en variabel när man ska bygga på en tomt 
som vi har sålt. Markanvisningar ger oss möjligheten 
att påverka vad som ska stå på marken.

Vi har också jobbat med en träbyggnadsstrategi som 
har påverkat våra egna kommunala bolag att bygga 
i trä vilket gör att vi har pushat vår egen utveckling 
framåt. Vi ser nu att resten av industrin följer efter.

Hur kan man påverka olika aktörer att välja 
träbyggnation? 

– Vi vill påverka genom att föregå med gott 
exempel. Genom att bygga i trä själva har vi lett 
kunskapsutvecklingen. Det här är en läroprocess från 
vårt perspektiv, där våra kommunala bolag har lärt 
upp lokala byggbolag för våra olika projekt. Nu börjar 
det kännas ganska naturligt för våra lokala byggbolag 
att bygga i trä.

Hur tror du att träbyggandet kommer utvecklas i 
Sverige framöver?

– Jag tror att det kommer explodera när det gäller 
trähusbyggande framöver. Trenden är att vi behöver 
få fram bostäder väldigt fort och träbyggandet tar 
ungefär hälften så lång tid som att bygga i betong. Trä 
är också ett lätt material som är lätt att förflytta. Det 
ger både ekonomi- och miljöfördelar.

Växjö bygger i trä
Växjö siktar på att bli fossilbränslefria och i arbetet 
med att minska klimatutsläppen har staden intagit 

en ledande roll inom träbyggande. Målsättningen 
är att hälften av all nybyggnation utförd av 
kommunkoncernen ska ske i trä år 2020. Redan 2015 
nådde staden 44 procent.
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Fossilfritt Sverige
Besöksadress: Karlavägen 100 A
Postadress: Garnisonen, 103 33 Stockholm
Twitter: @FossilfrittSE,  Facebook: fossilfrittsverige

Allmänna frågor: m.fossilfrittsverige@regeringskansliet.se

Hoppfulla trender för ett fossilfritt Sverige illustrerar ett antal 
trender som visar på den positiva utveckling som sker mot att 
göra Sverige fritt från fossila bränslen. Trenderna hämtas från 
ett antal områden: energi, transport, konsumtion, 
kapitalplaceringar och samhällsbyggande. 

Rapporten lyfter fram statistik från de senaste årens 
utveckling, och kombinerar det med inspirerande intervjuer 
med företag och kommuner som har kommit långt i sitt 
klimatarbete. Dessutom diskuteras drivkrafter bakom 
trenderna.

Rapporten har tagits fram av IVL Svenska Miljöinstitutet för 
Fossilfritt Sverige. 


