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SAMMANFATTNING 

Klimatproblematiken som ett Collective Action problem är oerhört komplext då klimatet inte är 

nationsbundet utan berör hela världen, vilket i sin tur gör att alla världens stater är inkorporerade i 

ett gigantiskt klimatproblem. Komplexiteten blir ännu mer påtaglig på grund av den globala 

marknaden där stater såväl som andra aktörer opererar transnationellt. Första nation att lagstifta 

om ett klimatförändringsmål var Storbritannien som 2008 antog den så kallade Climate Change 

Act med huvudsyfte att 2050 ha minskat de nationella växthusgasutsläppen med 80 procent, 

jämfört med 1990 års utsläppsnivå (Climate Change Act 2008). Drygt 9 år senare har den 

svenska regeringen lagt fram en proposition (Prop. 2016/17:146) gällande ett klimatpolitiskt 

ramverk som föreslår nya klimatmål samt en klimatlag för att Sverige ska få en stabil och 

långsiktig klimatpolitik. Det Klimatpolitiska ramverket ska bidra till att Sverige år 2045 har 

minskat sina växthusgasutsläpp med 85 procent jämfört med 1990 års nivå. Studien syftar till att 

jämföra Storbritanniens och Sveriges klimatlagar för att sedan väga detta mot vilka krav som 

ställs teoretiskt för att institutioner ska kunna lösa kollektiva dilemman av den här digniteten. En 

fallstudiemetodik har använts för att kunna jämföra Storbritanniens och Sveriges klimatlagar 

både gentemot de teoretiska kraven som ställs för institutioner men även för att kunna jämföra 

länderna emellan i en Cross-Case slutsats. Studiens analysramverk har utgjorts av Ostrom´s 

(2005) ”Grammar of institutions” därefter har ländernas klimatåtaganden studerats och studien 

visar på att den brittiska Climate Change Act och den svenska Propositionen för ett 

klimatpolitiskt ramverk i det stora hela är väldigt lik varandra. Den största iakttagelsen som 

studien gör är att det för båda länderna finns tydliga brister och då främst när det gäller 

avsaknaden av sanktioner eller rättsliga påföljder givet att staterna inte följer klimatlagarna. 
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“Having saddled yourself with laws that you assume will be broken, you´ve never 

found anything to do that makes better sense than punishing people for doing 

exactly what you expected them to do in the first place. For ten thousand years 

you´ve been making and multiplying laws that you fully expect to be broken, until 

now I suppose you must have literally millions of them, many of them broken 

millions of times a day. Do you personally know a single person who isn´t a 

lawbreaker?” 

   (Daniel Quinn, 1999)  
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INLEDNING OCH SYFTE 

Klimatförändringar är idag ett utbrett problem som världens stater brottas med. Ödalen (2007) 

väljer att definiera klimatförändringar som ett storskaligt kollektivt problem, som komplexa i sin 

natur på grund av att det är svårt att avgöra orsaken och verkan till problemet. De är även 

storskaliga då miljöförändringar får märkbar inverkan på miljön i stora delar av världen. 

Klimatproblematiken är i dagsläget ett typiskt kollektivt dilemma då det är oerhört komplext och 

klimatet inte är nationsbundet utan berör hela världen, vilket i sin tur gör att alla världens stater är 

inkorporerade i ett gigantiskt klimatproblem. Komplexiteten blir ännu mer påtaglig på grund av 

den globala marknaden där stater såväl som andra aktörer opererar transnationellt. Nationer styrs 

till viss mån av överstatliga och mellanstatliga organ som Förenta nationerna, Europeiska 

unionen, Världshandelsorganisationen (WTO), Militäralliansen (NATO) för att nämna några. Det 

gällande klimatavtalet COP 21 är bindande i form av avtalet i sig men som i själva verket bygger 

på en bottom-up princip där länderna själva bestämmer vilka åtgärder som ska genomföras för att 

reducera utsläppen, samtidigt som suveränitetsprincipen gör att det inte är möjligt för 

utomstående aktörer att beblanda sig i respektive lands privata angelägenheter (United Nations, 

2015).  

Stater världen över i dag vill agera kraftfullt och precist men samtidigt uppstår det ett 

problem när stater själva agerar som tredje part, trots att intentionerna många gånger är tydliga. 

Exempel på det är överstatliga klimatavtal som länder världen över binder sig till, exempelvis 

FN:s klimatkonventioner, men trots detta kan inte stater agera kraftfullt. Ett halvår efter att 

klimatavtalet i Paris (COP21) antogs hade endast 14 av 79 företag som är listat på 

Stockholmsbörsens storbolagslista antagit ett mål som står i enighet med avtalet som slöts i Paris 

i december 2015 (Johansson, 2016). För denna typ av problem har nu klimatlagar börjat 

användas, effekterna av dessa är dock oklara och bör såldes undersökas närmare. Storbritannien 

var först ut med att stifta en så kallad klimatlag i och med den så kallade Climate Change Act 

som stiftades 2008 (se Climate Change Act, 2008). Anledningen till uppkomsten av klimatakten 

var att delar av den brittiska regeringen insåg att klimatpolitiken var på väg åt fel håll och tillsatte 

år 2004 en granskning av den dåvarande klimatpolitiken, vilket senare resulterade i Klimatakten 

2008 (Ruther, Sims & Marshall, 2012). I dagsläget är Sverige på väg att instifta ett klimatpolitiskt 

ramverk där klimatlagarna utgör en del (se Prop. 2016/17 :146). 
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Fischbacher et al. (2001) tar upp villkorligt samarbete som en lösning på kollektiva problem. Det 

villkorliga samarbetet handlar om att individer anses bidra med mer givet vetskapen att andra 

också gör det. Fischbacher et al. (2001) menar att det finns en nedåtgående trend i det villkorliga 

samarbetet hos aktörer där de starkare egoistiska incitamenten tenderar att ta över, vilket i sin tur 

renderar i att det villkorliga samarbetet inte fungerar i längden eftersom det inte finns några 

garantier för att andra aktörer ska agera på samma sätt som dig eftersom att det finns starka 

egoistiska incitament (individuell rationalitet) som aktörer drivs av. Detta kommer till slut leda 

till att samarbetet upplöses om det inte finns något ”straff” för de aktörer som inte väljer att 

samarbeta. Kollektiva dilemman karaktäriseras ofta av att individen ställs inför sociala dilemman, 

det är därför tillit och ömsesidigt beroende behövs. Ostrom (2010) menar på att förtroende har en 

avgörande betydelse när det kommer till att lösa sociala dilemman och att man måste titta till 

faktorer som leder till frivilligt samarbete för att sedan applicera detta på institutioner inom en 

viss socioekologisk miljö. De tidigare studierna (se Olson, 1971, Ostrom, 2010 etc.) har 

analyserat lösningar på småskaliga kollektiva dilemman men naturligtvis finns det storskaliga 

kollektiva dilemman, ett exempel på detta är klimatet. På grund av det läge som världen befinner 

sig i idag är det bevisligen inte tillräckligt med självregleringar eller frivilligt samarbete som en 

lösning på problemet. För att lösa den här typen av problem behövs en tredje part i form av staten 

som sätter upp institutioner för att lösa dessa sociala dilemman som uppstår. I dagsläget ägnar sig 

stater världen över åt olika typer av regleringar, koldioxidskatten i Sverige är ett exempel på en 

institutionell reglering. Andra typer av regleringar är exempelvis vägtullar, inkomstskatt och 

moms. Stater kan även ägna sig åt lagstiftning som reglerar aktörer i samhället som exempelvis, 

grundlagar och miljölagstiftning. Genom att tillsätta en tredje part i form av staten återuppbyggs 

en tillit genom statligt ansvarstagande.  

Som tidigare nämnt blir världens nationer idag ”styrda” till viss del, men inte rättsligt 

bundna av klimatavtalen som tas i FN samtidigt som medlemmar i den Europeiska Unionen har 

egna klimatmål som ofta involveras i klimatavtalen som konkluderas i FN (EU-upplysningen, 

2016). I den här typen av avtal ingår inte bara stater utan även icke-statliga aktörer, exempelvis 

företag och NGO:s, vilket ha lett till en ny typ av global styrning. I och med 

suveränitetsprincipen krävs en annan typ av styrning för att få aktörer att följa de ingångna 

avtalen, ofta används sanktioner av typen ”naming and shaming” när aktörer inte följer avtalen. 

Naming and shaming innebär att stater eller aktörer som bryter mot de nationella avtalen lämnas 
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ut till allmänheten vilket i sin tur leder till att det blir uppmärksammat att aktörerna/staterna 

bryter mot de ingångna avtalen, vilket i sin tur sätter press på dessa att förhandla och övertalas att 

följa de ingångna avtalen. För många multinationella företag är detta ofta extra känsligt eftersom 

att de kan tappa stora marknadsfördelar i och med bojkottning på grund av avtalsbrotten (Risse, 

2004). År 2005 införde EU en så kallad handel för utsläppsrätter. Styrmedlet är i grund och 

botten tänkt att begränsa utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt genom att tilldela varje land ett 

visst antal utsläppsrätter baserat på en rad olika kriterier som sedan företagen i respektive land får 

tilldelade. Utöver detta kan företagen handla utsläppsrätter likt en öppen marknad där tillgång 

och efterfrågan reglerar priset (European Commission, 2004). Trots detta kvarstår free-rider 

problematiken och klimathotet ökar. Forskarna Scott Barett och Robert Stavins (2003) menar att 

de största bristerna i dagsläget är att det saknas tydliga incitament på deltagande och efterlevnad 

av klimatmålen. Problemet handlar enligt Barett och Stavins (2003) inte om att klimathotet i sig 

inte är nog stort eller tas på allvar av världens regeringar utan att free-rider problematiken istället 

handlar om hur strukturen kring miljöproblemet är uppbyggt. Free-rider problematiken 

uppkommer för att varje enskilt land ser en försumbar vinst av att de minskar utsläppen i ett 

globalt perspektiv samtidigt som det marginellt sett är väldigt kostsamt, vilket gör att avsaknaden 

av en tredje part blir påtaglig. Konkret innebär detta att Stater befinner sig i ett globalt maktspel 

där ett drag kan förändra förutsättningar för globala aktörer, nationella aktörer, civilsamhället och 

hela den nationella ekonomin i form av förändrade förutsättningar för exempelvis företag som i 

sin tur även kan direkt eller indirekt påverka civilsamhället samtidigt som det gäller för världens 

industrialiserade länder att visa framfötterna på den globala arenan och göra mer än bara reducera 

sina utsläpp. Syham Saran (2015) anser att det i dagsläget är de som faller offer för 

klimatförändringarna som är de klimatsmartaste och allt som oftast inte de välutvecklade 

länderna. Orsaken till detta menar han ligger i att de som redan lider av de rådande 

klimatförändringarna faktiskt också har ett större egenvärde i att hantera denna problematik. 

Samtidigt hade dessa länder med hjälp av finansiering, teknologi och resursutbyggande från 

välutvecklade länder, kunnat göra mycket mer, vilket också är tanken med FN. 

Climate negotiations have become less about meeting an elemental challenge to human survival 

and more about safeguarding narrowly conceived economic self interests of nations. 

     (Syham Saran, 2015)   
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Det Saran (2015) beskriver är en ytterligare dimension som visar på komplexiteten i 

klimatpolitiken som ett kollektivt dilemma. Således krävs det att flera olika verksamma aktörer 

samarbetar mot ett strategiskt mål där staten behövs som en tredjepart som både kan kontrollera 

aktörer samt sätta upp riktlinjer för de klimatpolitiska målen. Situationen som många regeringar 

idag befinner sig i är att länder binder sig till avtal via överstatliga och mellanstatliga organ, 

samtidigt som regeringen har till uppgift att kontrollera aktörsarenan i det egna landet, men vem 

kontrollerar regeringen? Regeringar handlar i väldigt stor utsträckning under korta 

mandatperioder vilket kan problematisera klimatpolitiken ytterligare då andra frågor får större 

utrymme.  

Enligt ovanstående går det att fastställa klimatförändringar är ett storskaligt kollektivt 

problem som påverkas av kollektivt handlande. Det är allmänt känt att världens regeringar arbetat 

febrilt med det rådande klimathotet. I november beslutade världens länder om ett nytt klimatavtal 

(COP 22) som börjar gälla senast 2020 och är juridiskt bindande för alla länder (United Nations 

2017). Den största påverkan på klimatet i dagsläget har koldioxidutsläppen och står för drygt 65 

procent av de totala utsläppen som påverkar klimatet negativt. I dagsläget finns det tre sektorer 

som sticker ut när det gäller utsläppen av växthusgaser, dessa tre sektorer är el och värme som 

2010 stod för 25 procent av utsläppen, lantbruk och skogsbruk stod 2010 för 24 procent av 

utsläppen samt Industrin som stod för drygt 21 procent av utsläppen 2010 (IPCC 2014). År 2015 

beräknades koldioxidutsläppet uppgå till ungefär 36.2 miljarder ton, en nivå som är 1.2 procent 

lägre än 2014 års utsläpp mätt i CO
2
/capita (Olivier et al. 2016). Ett problem som redan existerar 

idag och som Ödalen (2007) tidigare identifierat är det han benämner för klimatflyktingar. En 

klimatflykting kan kortfattat beskrivas som en individ som tvingas fly på grund av att klimatet de 

bor i bli ohållbart. Det kan exempelvis handla om den stigande havsnivån som på sikt kommer 

drabba allt fler öar och även hela nationer genom att dessa blir obeboeliga. Antalet 

klimatflyktingar anses stiga kraftigt om vi ska tro dagens prognoser.  

Det sägs ibland att hanteringen av klimatförändringarnas effekter för de rika länderna är en 

fråga om anpassning, medan det för utvecklingsländer är en fråga om överlevnad.                                                          

(Ödalen, 2007 s.140)  

Idag är Sverige en av de länder som rankas högst i världen när det kommer till Environment 

Performance Index (EPI). EPI skalan rangordnar länder efter hur bra de presterar sett till två 

huvudområden: skydd av människors hälsa samt skydd av ekosystem. På EPI rankingen återfinns 
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Sverige på en tredjeplats samtidigt som Storbritannien återfinns på en 12:e plats (Hsu, A. et al. 

2016). År 2015 beräknades Sveriges totala utsläpp av växthusgaser exklusive internationella 

transporter uppgå till 53,45 miljoner ton koldioxid en minskning på 22.2 procent sedan 2000 

(SCB 2016). Regeringen gick ut med en Proposition (Prop.2016/17:146) om ett nytt 

klimatpolitiskt ramverk för Sverige i mars 2017. I Lagrådsremissen framgår det att det nya 

ramverket ska bestå av en klimatlag som bland annat binder kommande regeringar att föra en 

klimatpolitik som står i enighet med de uppsatta klimatmålen. Detta är viktig del för att Sverige 

ska kunna leva upp till Parisavtalet. Storbritanniens totala utsläpp av växthusgaser exklusive 

internationella transporter beräknades 2015 uppgå till 503,1 miljoner ton vilket motsvarar en 

minskning på 29 procent sedan 2000 (National Statistics 2017). 2008 valde Storbritannien att 

upprätta något som de kallar för Climate Change Act (CCA) för att effektivt kunna minska 

utsläppen av växthusgaser. Detta innebar bland annat att en kommitté upprättades för att kunna 

underrätta regeringen gällande arbetet med att bland annat minska utsläppen. Akten upprättade 

även rättsligt bindande lagar som kan säkerställa att klimatåtagandena uppfylls (Climate Change 

Act 2008). 

Föregående ger exempel på det ständiga tryck från andra parter, såväl från andra länder 

som organisationer, som tvingar länders regeringar att agera men frågan är egentligen hur ser det 

ut och hur kan vi säkerställa att regeringar tar ansvar och agerar utifrån det de faktiskt utlovat 

att åstadkomma? I vissa länder, däribland Tyskland, Storbritannien och Finland, har man stiftat 

så kallade klimatlagar för att komma till bukt med klimatproblemen (se Klimaschutzplan, 2050, 

Climate Change Act, 2008 Climate Change Act 609/2015 etc.). Klimatlagarna är tänkt att reglera 

tredje parten, det vill säga regeringar, för att få en långsiktigt hållbar klimatpolitik. 

Klimatlagarnas utformning skiljer sig åt länder emellan men det övergripande syftet i samtliga 

klimatlagar är att binda upp framtida administrationer för att skapa förutsättningar för ett hållbart 

resursutnyttjande och på så sätt skapa förutsättningar för ett kollektivt handlande, som i slutändan 

ska leda till att regeringar inte kan prioritera bort klimataspekten, vilket också är tänkt att leda till 

en konsekvent och pålitlig klimatpolitik oavsett regering. Genom detta ska tredje parten således 

kunna försäkra sig om att kommande regeringar också tar ansvar genom att juridiskt binda dessa 

till uppsatta klimatmål. Denna uppsats kommer utgöra en del i ett forskningsprojekt (Klimatlagar 

som ett verktyg för miljöpolicyintegrering - en komparativ studie) och syftar till att kartlägga 

Storbritanniens och Sveriges klimatlagar/klimatpolitiska ramverk och dess faktiska påverkan. 
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Kan klimatlagar säkerställa långsiktighet i klimatpolitiken och hur hanteras dessa typer av 

problem på bästa sätt? Genom att införa en så kallad klimatlag kommer staten både bli Principal 

och Agent. Förhållandet Principal-Agent är en variant av Rational Choice institutionalism och 

handlar om hur samspelet ser ut mellan individer och institutioner, där institutionerna i sig är 

Principals och de som måste åtlyda institutionerna är Agents. Konkret kan det beskrivas som 

samspelet mellan avsändare och mottagare. Klimatlagar syftar till att kontrollera staten samtidigt 

som staten kontrollerar aktörer dels genom inflytande i överstatliga organ men kanske främst 

inom det egna landet, detta på grund av att klimatlagar syftar till att säkerställa långsiktigheten 

samt ställa krav på kommande regeringar. Detta gör att staten både blir Principal och Agent i och 

med att klimatlagen kontrollerar regeringen, det vill säga staten kontrollerar sig själv (Peters, 

2012). Samtidigt kvarstår frågan gällande hur vi rimligtvis ska kunna bedöma framgången av en 

klimatlag som ett institutionellt instrument? För att kunna göra detta vänder jag mig till 

institutionell teori för att ta reda på vilka komponenter som krävs för att en institution ska vara 

effektiv och verkningsfull. 

Syftet med uppsatsen är att systematisera likheter och skillnader mellan hur 

Storbritanniens och Sveriges klimatlagar/klimatpolitiska ramverk är uppbyggda, samt hur väl 

dessa två länders klimatlagar/klimatpolitiska ramverk stämmer överens med de teoretiska krav 

som ställs på att lösa kollektiva dilemman. 
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TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

För att kunna förstå hur kollektiva dilemman kan lösas görs först en introduktion till aktörers 

beteende och hur detta i slutändan mynnar ut i kollektiva dilemman. I en avslutande del i detta 

kapitel presenteras de teoretiska kraven som ställs på institutionella regleringar för att lösa denna 

typ av problematik. 

VARFÖR BEHÖVS INSTITUTIONER? 

Som tidigare nämnts i inledningen gällande att aktörer i grupp agerar utifrån sin egennytta och är 

individuellt rationella i sin natur. Gruppen som aktörerna är verksamma i tenderar endast att 

sträva åt samma håll på grund av att det gynnar deras egenintresse när ekonomiska mål är i fokus. 

En grupp skulle inte söka efter gemensamma mål om detta i slutändan inte skulle gynna deras 

egenintresse. Aktörer i en grupp som skulle bortse från att dra nytta av att vara med i gruppen 

skulle snarare vara ett undantag än en regel när det kommer till samarbeten med ekonomiska 

incitament (Olson 1971).  

Figur 1. Fyra typer av varor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Hämtad från Ostrom (2005). 
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Elinor Ostrom (2005) som tidigare forskat kring kollektiva dilemman menar att förklaringen till 

att dessa uppstår egentligen handlar om två olika typer av varor/nyttigheter där dessa problem 

kan uppstå. En public good vara karaktäriseras av att den varken är exkluderbar eller att det råder 

rivalitet om varan. Således är en public good vara en vara som alla aktörer ges tillträde till vilket 

innebär att ingen kan exkluderas från att bruka resursen samtidigt som det inte heller råder någon 

rivalitet i hur många som kan bruka den (Ostrom 2005). Noterbart är att en vara exempelvis kan 

gå från att vara en public good till en klubbvara genom att införa någon typ av avgift, genom att 

ändra äganderättsregimerna kan praktiskt taget alla varor bli privata varor. 

En common-pool resource (CPR) liknar ofta en public good men skillnaden mellan 

dessa är att en CPR kännetecknas av rivalitet. Precis som en public good så är det svårt att 

exkludera någon från att bruka resursen men utöver detta så uppstår det rivalitet i hur många som 

kan bruka den. Till skillnad från just public goods så karaktäriseras även CPR:s av 

överutnyttjanden, detta på grund av att en persons nyttjande av en CPR leder till att det finns en 

mindre enhet för övriga att nyttja. Institutionella misslyckanden eller institutionell avsaknad leder 

ofta till överutnyttjanden vilket i ovanstående exempel skulle leda till att sjön blev utfiskad. När 

det gäller public goods uppstår en så kallad free-rider problematik som innebär att aktörer kan dra 

nytta av någonting utan att de egentligen behöver bidra genom att ”betala” för det. Vid varor 

klassas som en Common pool resource uppstår en annan typ av problematik nämligen 

”allmänningarnas tragedi”. Allmänningarnas tragedi innebär konkret att varan överutnyttjas i 

och med att det antingen är svårt att exkludera någon eller att det i praktiken inte går att 

exkludera någon från att bruka varan vilket ger upphov till ett överutnyttjande av varan (Ostrom, 

McKean & Gibson 2000). Olson (1971) menar att utan några typer av förpliktelser gentemot 

gruppen kommer inte aktörerna att sträva efter att uppnå varken gemensamma mål eller mål som 

gruppen har satt upp trots att de har personliga intressen/mål som de kommer dra nytta av. Detta 

på grund av att aktörer inte tenderar att frivilligt agera utifrån att uppnå de gemensamma målen. 

Aktörer i små grupper eller i situationer där tvång involveras faller utanför antaganden att 

rationella aktörer kommer att agera utifrån egenintresset då de är mycket mer komplexa i sin 

natur.  

North (1993) menar att det inte går att förklara aktörer och aktörers beteende utan att 

först förstå institutioner. Institutioner kan enligt North (1993) betraktas som spelregler i samhället 

och ett sätt för människor att kunna förhålla sig till det vardagliga livet. Institutioner ger både 
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struktur och säkerhet till gemene man i form av formella och informella restriktioner. 

Restriktioner kan ses som ramen för mänskligt agerande inom spelplanen (samhället) var 

spelarna (medborgarna och andra aktörer) verkar. Institutioner kan ses som strukturer som ordnar 

upp det sociala samspelet mellan såväl företag, organisationer, stater och även individer. I 

samhället återfinns många olika typer av just institutionella restriktioner, restriktioner som 

hindrar så väl människan som övriga aktörer från att göra saker samtidigt som de också hjälper 

dem att orientera fram till saker. Samtidigt som institutionella restriktioner kan hindra ett visst 

beteende så kan de öppna upp nya möjligheter och val som aldrig annars hade existerat. Detta kan 

handla om olika typer av regleringar som exempelvis tvingar företag att effektivisera och minska 

sina utsläpp (Hodgson, 2006). Leftwich & Sern (2010) gör en viktig distinktion när det gäller 

formella och informella restriktioner, de formella restriktionerna utgörs av lagar och regler som 

är skapade av människan för människan (trafikregler, brott etc.) medans de informella 

restriktionerna handlar om regler och normer i samhället som inte är lagbundna (bordsskick, 

hälsningsfraser, bemötande etc.) Genom att förstå vikten av institutioner kan vi även förstå hur 

klimatproblem kan lösas med hjälp av institutionella ramverk som i sin tur kan påverka individen 

och styra om det individuellt rationella handlandet till ett mer kollektivt rationellt handlande. Ett 

kollektivt rationellt handlande skulle istället innebära att människor tenderar att samarbeta utan 

att den individuella rationaliteten tar över, men för att detta ska ske krävs det enligt North (1993) 

samt Olson (1971) att de formella restriktionerna finns där.  

Institutioner utvecklas och skapas i takt med att samhällen förändras. De informella och 

formella restriktionerna ökar säkerheten för den enskilde individen och ger den en slags garanti 

för upprättelse, detta för att det allt som oftast råder ofullständig information kring andra aktörers 

beteende. North (1993) väljer att kalla detta för transaktionskostnader. Transaktionskostnaden 

kan ses som ”kostnaden” för aktörer att anskaffa information om varan eller tjänsten i fråga. Hur 

väl institutioner fungerar handlar om hur väl strukturerna (institutionerna) och aktörers drivkraft 

till att lösa samordnings- och produktionsproblem som kan uppstå. Enligt North (1993) 

konvergerar ofta de informella och formella restriktionerna med varandra och det räcker inte med 

att endast se till kopplingen mellan formella regler och resultat för att kunna säga något om en 

interventions måluppfyllelse utan att de informella restriktionerna som normer, regler och kultur 

bör tas i beaktande för att förstå helheten. Klimatproblematikens lösningar problematiseras 

ytterligare då dessa kännetecknas som mycket komplexa kollektiva dilemman på grund av att de 
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inte är territoriellt bundna och således kräver samverkan på alla nivåer inom samhället men även 

bland både aktörer och stater ute i världen vilket såväl EU:s utsläppsrätter som FN:s 

klimatkonventioner innebär. I många fall står ett vinstmaximerande företags visioner i sin 

verksamhet i kontrast med en stat eller en klimatkonventions agenda på att minska utsläppen, 

något som allt som oftast innebär ökade kostnader för det enskilda företaget.  

Esty & Moffa (2012) är inne på samma spår när det gäller klimatproblematiken och att 

det är ett typiskt kollektivt dilemma. Klimatförändringar är en följd av utsläpp av växthusgaser 

och är något som är oundvikligt för någon att komma undan. Naturresurser i största allmänhet 

kräver hållbart resursutnyttjande men det medför stora svårigheter för bland annat stater att 

hantera och kontrollera. För att främja mänsklig utveckling krävs lagar som reglerar sociala 

maktrelationer i institutionella miljöer. Genom att lagstiftning regleras samhällsaktörernas 

individuella makt och bidrar med stabilitet och säkerhet, vilket behövs för att organisera aktörer i 

komplexa situationer. Relationen mellan stat och samhälle främjas genom lagstiftning och kan 

även leda till kollektiva samarbeten där en kollektiv rationalitet nås. På grund av att lagar och 

regler skapar möjligheter att agera för såväl stat som andra aktörer främjar detta samarbete 

aktörer emellan för att nå det kollektiva bästa. Detta leder även till normskapande och interaktion 

mellan stat och andra aktörer i samhället, vilket i sin tur leder till utrymme för formella relationer 

mellan samhällets aktörer och staten (Lange 2005). 

Weng och Carlsson (2015) studerade uppkomsten av samarbete inom organisationer 

som karaktäriseras av Free-rider problematiken och de poängterar att det skiljer sig mellan 

homogena och heterogena organisationer. Utan någon form av straff kan identitetsskapande 

övningar öka samarbetet i heterogena grupper, däremot i homogena grupper krävs det mer. När 

det kommer till straff är effekten beroende av straffets effektivitet samt hur pass verkningsfull de 

identitetsskapande åtgärderna är. Weng och Carlssons studie ger en ytterligare dimension till den 

klimatpolitiska kontexten som inte går att jämföras med mindre organisationer där det är möjligt 

att rikta identitetsskapande åtgärder direkt i form av mindre åtgärder, således ger det en ny 

dimension och en helt annan typ av problematik som inte går att likställas med småskaliga 

problem. 

Klimatförändringar är ett typiskt kollektivt dilemma i den mer komplexa dimensionen 

som ger upphov till ”free-rider” problematiken. Free-rider problematik kan ofta uppstå när 

fullständig information ej råder. Således kan den ena parten hoppas på att de andra bidrar utan att 
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själva göra det i hopp om att inte bli upptäckta. Dessa typer av problem kräver flernivåstyrning 

och en aktsam politisk koordinering för att kunna hantera det ekologiska samspelet med det 

ekonomiska. Klimatförändringar medför ett oerhört komplext kollektivt dilemma på grund av att 

det är multilateralt och inkluderar överstatliga organ likväl som nationella, regionala och lokala 

organ. För att kunna lösa denna typ av dilemman krävs som tidigare nämnt institutioner. 

Institutioner kan beskrivas som ramar eller bestämmelser i hur samhällets aktörer ska agera i 

olika situationer. Institutioner handlar inte endast om lagar och regler utan även om allmänna 

förhållningssätt i det sociala livet. Varje dag ställs aktörer inför komplexa situationer där de 

måste lägga tillit till andras beteende. Det kan handla om allt från hur du beter dig på ett 

evenemang till att du förväntas vara uppriktig och betala skatt för dina intjänade pengar, 

egentligen kan man säga att det handlar om det mänskliga beroendet av varandra samtidigt som 

det inte är den enda faktorn som påverkar individens beteende (Polski & Ostrom 1999). De 

formella institutionerna som lagar och regler underbyggs av de informella institutionerna som 

normer och värderingar. Institutioner tenderar att fungera väl på en marknad som kännetecknas 

av privata varor dvs. varor som både är exkluderbara för andra och som det råder rivalitet över. 

När det istället kommer till CPR:s eller public good blir det svårare för individen då det 

uppkommer en rad olika sociala dilemman som denne måste ta hänsyn till (Ostrom 2005). Även 

Principal-Agent modellen inom Rational Choice litteraturen har varit inne på samma spår när det 

gäller institutioner och varför de behövs. Peters (2012) problematiserar detta med förhållandet 

mellan Principal och Agent, det vill säga de som styr och de som blir styrda av en institution, 

genom att ställa frågan hur de institutionella strukturerna ska kunna utformas för att en Principal 

ska kunna styra en Agent. Kan institutionerna, i det här fallet klimatlagarna, verkligen fungera 

som en Agent och på så sätt styra handlingsutrymmet för kommande regeringar eller väljer 

efterkommande regering själv hur de som Agent ska rikta sin klimatpolitik? 

Institutional arrangements can be understood as responding to a world in which there are some 

sociopaths and some saints, but mostly regular folks who are capable of both kinds of behavior. 

 (Ostrom 2005, s125). 

Det Ostrom (2005) menar är att institutioner kan ses som ett sätt att ”tygla” eller ändra 

motiv/beteende hos aktörer för att få dessa att överkomma sociala dilemman. Samtidigt kan 

situationer som institutionerna försöker lösa genom att ändra beteende få helt skilda utfall och i 

värsta fall förvärra situationen. Institutioner är viktiga för att de är specifikt konstruerade att 
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förändra ett beteende i en viss situation, exempelvis förhindra att människor beter sig på ett visst 

sätt genom att beakta och samspela med såväl fysiska och kulturella förutsättningar som äger rum 

i samhället (Polski & Ostrom 1999). Vid kollektiva dilemman krävs institutioner för att kunna 

skapa trovärdiga incitament till att förändra beteende. Kollektiva dilemman karaktäriseras ofta av 

att individen ställs inför sociala dilemman det är därför tillit och ömsesidigt beroende behövs. 

Tidigare bevis på att denna typen av lagstiftning fungerar är FN:s konventioner om Mänskliga 

rättigheter. Konventionerna gällande Mänskliga rättigheter är idag allmänt accepterat och 

fungerar ofta som byggstenar när nya stater/grundlagar tas fram. Genom att en stat ansluter sig 

till konventionerna binder de sig att också efterleva de krav som ställts upp, vilket innebär att 

nationella instrument och lagstiftning måste tas fram för att åtlyda dessa (United Nations 2). Koh, 

Harold Hongju (1997) tar upp i sin studie om internationell lagstiftning och varför länder tenderar 

att åtlyda sig efter den. Enligt Hongju (1997) handlar det om att länder skapar en normativ och 

konstitutiv dynamik genom att de deltar i multinationella lagstiftningsförfaranden genom att 

globala normer tolkas och sedan inkorporeras i den nationella lagstiftningen. Institutioner och 

dess betydelse är ytterst nödvändig för att lösa kollektiva dilemman. Som tidigare nämnt är 

klimatlagarna tänkta att lösa de kollektiva problemen som uppstår när det gäller klimatet, men 

vad krävs för att klimatlagar som en institution ska kunna fungera? För att ta reda på detta har 

Ostrom’s ADICO-ramverk använts för analysera detta. 

 

ADICO – THE GRAMMAR OF INSTITUTIONS 

Ostrom (2005) har tagit fram något som hon kallar för institutioners grammatik och omfattar en 

rad olika komponenter som bör finnas med för att en institution ska fungera fullt ut. Genom att 

använda ADICO-ramverket så kan institutioner analyseras för att förstå vad de institutionella 

anförandena/restriktionerna handlar om i praktiken. Ostrom (2005) menar att alla institutionella 

anföranden/restriktioner kan beskrivas med hjälp av följande ord: Attributes, Deontic, Aim, 

Conditions, Or else (ADICO). Enligt Ostrom (2005) kan strategierna för ett institutionellt 

anförande/restriktion beskrivas med hjälp av Attributes, Aim och Conditions (AIC) medans 

normer kan förklaras genom Attributes, Deontic och Aim. Lagar kan beskrivas med hjälp av 

samtliga ord: Attributes, Deontic, Aim, Conditions och Or else som tillsammans bildar ADICO.  
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Attributes handlar om till vem eller vilka de institutionella anförandena/restriktionerna riktar sig 

mot. Således är detta situationsbundet och kan rikta sig mot enskilda aktörer där variablerna 

exempelvis kan handla om kön, ålder och medborgarskap men dessa kan även vara riktade mot 

aktörer inom organisationer och då handlar det exempelvis om medlemskap eller geografisk 

belägenhet som gör att aktörerna innefattas i organisationerna. Om de institutionella 

anförandena/restriktionerna inte har något särskilt attribut riktar de sig till alla medborgare 

(Ostrom 2005).  

Deontic, som Ostrom (2005) tar upp berör i vilken utsträckning anförandena/restriktionerna 

påverkar aktörer och är av karaktären tillåten, obligatorisk eller förbjuden. Regleringar av detta 

slag måste fysiskt sett vara möjliga för en aktör att antaga. Således kan den här typen av 

regleringar inte vara fysiskt omöjliga för aktörerna att genomföra då tappar de helt sitt syfte.  

Aim som är den tredje komponenten i Ostrom’s (2005) grammar of institutions handlar om vad 

regleringarna eller anförandena/restriktionerna faktiskt innebär. Dessa kan innefatta saker som 

information gällande en specifik process, exempelvis hur du deklarerar eller ansöker om 

bostadsbidrag. Även här måste riktningen på ett institutionellt anförande/restriktion vara fysiskt 

möjligt för aktörerna att genomföra annars undgår det syftet med att förändra ett visst beteende. 

Conditions har en direkt koppling till den tredje komponenten (Aim) och definierar 

utsträckningen av ett institutionellt anförande/restriktion. Således handlar Conditions om vart, när 

och hur regleringar och anföranden ska appliceras i samhället. Oavsett om dessa är av mer 

allmänt slag och gäller alla medborgare oavsett tid och rum har de institutionella 

anförandena/restriktionerna alltid ett värde. Conditions kan exempelvis handla om när en individ 

berörs av en lag och hur denna lag ter sig i en specifik situation.  

Or else är den sista komponenten i Ostrom´s (2005) grammar of institutions och är endast 

applicerbar på lagar/regler. Or else kan helt enkelt beskrivas som ”om inte, så händer detta” och 

kan ses som bestraffningar om en lag eller regel inte efterlevs. Genom detta blir aktörerna 

medvetna om att om de bryter mot en regel eller lag är det troligt att en sanktion/straff är att vänta 

samtidigt som de är medvetna om att andra aktörer i liknande situationer också kommer få 

samma typ av sanktion/straff. Ostrom (2005) menar att denna komponent är avgörande för att 
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kunna definiera en regel och på så sätt visa hur denna skiljer sin från övriga institutionella 

anföranden. I de flesta fall innefattar or else någon typ av sanktion/straff men det finns andra 

typer av former för denna komponent. Exempelvis kan den påverka den andra komponenten, 

Deontic, och således reglera vad individen får och inte får göra givet att denna har brutit mot en 

regel. Exempelvis kan detta handla om böter eller att individen tappar sin rösträtt. 

 

För att denna komponent ska kunna existera måste den enligt Ostrom (2005) uppfylla tre kriterier 

som utgörs av: 

 Påföljderna som uppkommer som en följd (Or else) måste vara i till följd av kollektivt 

handlande. Detta förutsätter att ett kollektivt beslut måste ha fattats inom ett visst område 

där påföljderna för att inte handla kollektivt varit tydliga. 

 I den sista komponenten, Or else, av en regel måste hotet vara kopplat till en annan norm 

eller regel som förändrar den andra komponenten, Deontic, som har en specifik innebörd 

(Aim). Detta givet omständigheten, Conditions, att aktörerna inte följer den uppsatta 

regeln. 

 Den/de aktörer som är tänkta att bevaka samhällets lagefterlevnad måste själva påverkas 

av de begränsningar och möjligheter som föreskriften ger. Detta trots att aktörerna som 

ofta övervakar detta inte själva utför sanktionen utan endast meddelar detta vidare till 

någon som är ansvarig för själva sanktionen.  

 

Precis som Ostrom (2005) poängterar är den sista komponenten i ”the grammar of institutions” 

viktig. Beroende på vad komponenten, or else, innehåller kan hela lagen påverkas. Detta kan 

exemplifieras med utsläppsrätter för företag. Den ena typen innebär en lindrigare form av 

sanktion där företag som övertrasserar sina utsläppsrätter kan förhandla till sig nya utsläppsrätter 

på en öppen marknad där utbud och efterfrågan styr prisnivån. Den andra typen innebär att 

fabriken blir bötfälld och blir svartlistad. I båda fallen är övertrassering av utsläppsrätter 

förbjuden, föreskriften är densamma, men straffskalan skiljer sig. I och med detta blir utfallet 

avsevärt olika, Ostrom (2005) menar dock att detta ska ses som en förklaring till hur väsentlig 

denna del är när det kommer till lagar och regler och inte som ett argument för att höja 

straffskalan. 
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Tidigare studier som använt sig av ADICO ramverket lyfter fram att ramverket fungerar bra som 

ett verktyg för såväl datainsamling som analysering av data på ett tillförlitligt sätt (se Basurto et 

al. 2010). En annan studie som är genomförd av Cristy Watkins och Lynne M. Westphal (2016) 

som syftade till att genom ADICO ramverket studera ekologisk restaurering i Chicago. Studien 

visade i huvudsak på hur användbar ADICO ramverket är för att ta fram institutionella 

anföranden när det kommer till regler, normer och strategier. Problemet med ramverket var att 

det var svårt att applicera på den data de hade då det rörde sig om kvalitativa intervjuer. ADICO 

ramverket lämpar sig bättre till studier kvalitativ data i form av policydokument eftersom att det 

annars är svårt att fånga upp institutionella begrepp, exempelvis i samtal eftersom att människor 

tenderar att undgå institutionella termer i vanligt språkbruk. Achim Schlüter och Insa Theesfeld 

(2008) menar att ramverket kan utvecklas på grund av problematiken med skillnaden mellan 

normer och regler i empiriska analyser. För att få en större kunskap om vilken betydelse 

moraliska och känslomässiga faktorer (deltaparametrar) och straff har menar forskarna att det kan 

vara användbart att titta på regler och normer i den aktuella kontexten. Deltaparametrar kan delas 

in i interna och externa, de interna handlar om de individuella normer, värderingar och 

benägenheter som en individ agerar utifrån och de externa handlar om sociala normer, 

värderingar och benägenheter. Vilket konkret kan beskrivas som vilka informella institutioner 

som finns eftersom att detta kan ha en avgörande betydelse på utfallet av exempelvis en sanktion. 

Genom detta menar forskarna att Deontic komponenten i ramverket måste bli mer nyanserad för 

att kunna täcka upp hela Or else komponenten där sanktioner och interna- samt externa deltas 

ingår. Informella institutioner och de som egentligen är relevanta är ”institutions-in-use” och inte 

”institutions-in-form”, just vid studier av institutioner som ska reglera Common pool resources är 

det ofta informella institutioner med i spelet. Samtidigt menar forskarna att dela in både Deontic 

och Or else komponenterna i ytterligare delområden skulle vara mycket svårt. Utöver det är det 

ofta väldigt svårt att ta reda på vilka underliggande deltaparametrar som ligger till grund för 

aktörers agerande. I denna studie används ADICO ramverket som ett analysverktyg för att 

redogöra för hur bra Storbritanniens och Sveriges klimatlagar lever upp till de teoretiska krav 

som ställs på institutioner för att vara lyckosamma. Det handlar således mer om att kunna samla 

in rätt data utifrån de dokument som studeras, precis som Basurto et al. (2010) lyfter fram. 

Watkins et al. (2016) menar att ADICO ramverket kan användas som ett verktyg i skapandet av 

institutioner, något som inte kommer ske i detta fall utan istället för att analysera befintliga 
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policydokument för Storbritanniens och Sveriges klimatlagar. Schlüter och Theesfeld riktar kritik 

mot ADICO ramverkets benägenhet att fånga in skillnaden mellan normer och regler och att så 

kallade deltaparametrar spelar in för att ta reda på vilka underliggande parametrar som ligger 

bakom en aktörs agerande. Det som skiljer denna studie mellan Schlüter och Theesfeld’s är att 

det som tidigare nämnt inte handlar om att empiriskt studera en aktörsarena utan att det istället i 

huvudsak handlar om att studera policydokument och värdera dessa utifrån de krav som ställs 

enligt Ostrom’s ADICO ramverk.  

ADICO ramverket kommer således användas som ett analysverktyg (se tabell 1 s.18) för 

att studera det empiriska materialet där materialet analyseras i syfte att utröna vilka komponenter 

som återfinns i Storbritanniens och Sveriges respektive klimatlag samt vad dessa konkret innebär. 

Den första komponenten Attribute handlar som tidigare nämnt om till vem det är riktat till således 

kommer jag att titta efter om det uttryckligen står till vem eller vilka klimatlagen syftar till att 

reglera. Deontic komponenten i ramverket är något svårare än den första komponenten men här 

granskas om det framgår vilken karaktär det rör sig om och vad det i så fall kan tolkas till om det 

uttryckligen inte är av typen tillåten, obligatorisk eller förbjuden. Den tredje komponenten Aim 

syftar till att belysa vad innebörden av klimatlagarnas olika delar. Condition som är den fjärde 

komponenten och belyser var, när och hur detta appliceras, detta kan exempelvis handla om 

beskattningar av icke miljövänliga drivmedel eller subventioneringar av miljövänliga alternativ 

exempelvis elbilsubventioner, vilket jag också kommer söka efter i respektive lands klimatlag. Or 

else syftar till att belysa vilka typer an sanktioner/straff som klimatlagarna kan medföra där det 

tillkommer tre underliggande kriterier för att klimatlagarna ska vara lyckosamma. 

1. Påföljderna måste vara till följd av kollektivt handlande 

2. Måste vara kopplat till en annan norm eller regel som förändrar Deontic 

3. De som bevakar lagefterlevnad måste själva omfattas av det föreskriften innebär.  

 

I samtliga delar kommer en diskussion föras för att belysa hur väl jag har ansett att dessa 

komponenter uppfylls samt på vilka grunder detta är studerat.   
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Tabell 1 – ADICO ramverket 

 

  

Komponent   Huvuddrag 

A  Attribute – Till vem eller vilka riktar sig de institutionella 

anförandena/restriktionerna sig mot? 

D  Deontic – Till vilken utsträckning påverkar 

anförandena/restriktionerna aktören? (Tillåten, obligatorisk 

eller förbjuden?) 

I  Aim – Innebörden av ett anförande/restriktion (vad handlar 

det om?)  

C  Condition – Utsträckningen av ett institutionellt 

anförande/reglering (vart, när och hur ska regleringarna 

appliceras i samhället?) 

O  Or else – Vilka sanktioner eller straff innebär en lag/regel? 

Tre kriterier måste uppfyllas: 

 Påföljderna måste vara till följd av kollektivt 

handlande 

 Måste vara kopplat till en annan norm eller regel som 

förändrar Deontic 

 De som bevakar lagefterlevnad måste själva omfattas 

av det föreskriften innebär.  
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METOD 

I den här uppsatsen som syftar till att granska om klimatlagar som institution kan lösa kollektiva 

dilemman har denna uppsats således använt sig av en fallstudie där både Sveriges Proposition för 

ett klimatpolitiskt ramverk samt Storbritanniens Climate Change Act har analyserats. Båda 

länderna är industrialiserade demokratier men det finns kulturella skillnader länderna emellan (se 

Hoydal, Garrard 2004). Genom att uppsatsen utgörs av en fallstudie där de teoretiska ramverket 

utgör analysinstrumentet kan förhållandet beskrivas enligt nedanstående: 

Figur 2. 

 

Det Figur 2. Beskriver är hur tillvägagångssättet ser ut för att kunna svara på uppsatsens syfte 

som är att systematiskt kartlägga hur respektive lands klimatlagar är uppbyggda samt utifrån det 

teoretiska ramverket om institutionell teori titta på om respektive lands klimatlagar motsvarar de 

krav som ställs teoretiskt. Avslutningsvis kommer respektive lands klimatlagar att jämföras 

sinsemellan. Institutionella teorin kommer således fungera som ett raster som läggs ovanpå 

dokumenten där jag sedan letar efter frågor som är ställda utifrån Ostrom’s Grammar of 

institutions som utgörs av totalt fem komponenter (se tabell 1) (Esaiasson et al. 2010). Genom att 

göra en fallstudie kommer de båda ländernas klimatpolitik att kunna studeras på djupet samtidigt 

som det teoretiska ramverket uppfyller en viktig funktion för att kunna ge såväl en teoretisk 

förankring i sammanhanget som en teoretisk förklaring på hur en klimatlag bör vara uppbyggd 

för att kunna lösa kollektiva dilemman, därav har en stor vikt lagts på just teoridelen i denna 

uppsats. Storbritanniens klimatlag som institution är att anse som väl etablerad då den instiftades 

redan 2008 medans den svenska klimatlagen ännu inte har trätt i kraft. Trots att det handlar om en 

redan etablerad institution och en tilltänkt institution så går ändå jämförelsen länderna emellan att 

göras då det inte syftar till att titta på utfallet av klimatlagarna utan hur klimatlagarna som en 

Institutionell 
teori 

Sverige Storbritannien 
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institution kan lösa kollektiva dilemman utifrån Ostrom’s ”grammar of institutions”. 

Problematiken som ofta tas upp när det gäller flerfallstudier är valet av fall men i och med att 

detta utgör en del i ett pågående forskningsprojekt (Klimatlagar som ett verktyg för 

miljöpolicyintegrering - en komparativ studie) som syftar till att jämföra och studera befintliga 

klimatlagar i Storbritannien, Danmark, Finland, Tyskland och den tilltänkta klimatlagen i Sverige 

har ett urval av två fallit naturligt på Sverige och Storbritannien på grund av språkliga barriärer 

som annars hade kunnat uppstå samt med tanke på det tidsmässiga omfånget på uppsatsen. 

Således kan detta likställas med ett strategiskt urval utifrån de på förhand givna fallen. Studien 

antar en analytisk ansats i och med att syftet inte är att göra en statistisk generalisering utan en 

analytisk generalisering genom att studera fallen utifrån institutionell teori (Yin 2009). Kritik har 

ofta riktats mot fallstudier och dess begränsade generaliserbarhetsförmåga, något som Yin (2009) 

anser inte stämmer. Yin (2009) menar att det handlar om två olika typer av generaliserbarhet, en 

enkätundersökning handlar om statistisk generaliserbarhet medan fallstudier istället handlar om 

en analytisk generaliserbarhet. Analytisk generaliserbarhet handlar om att kunna generalisera 

resultatet av ett fall till en bredare teori. I det här fallet handlar det således om att titta på 

klimatlagar i Storbritannien och Sverige för att sedan väga detta mot de teoretiska krav som ställs 

på institutioner för att lösa kollektiva dilemman. Samtidigt är inte generaliseringar självklara i 

varje fallstudie utan teorin måste testas i liknande fall flera gånger, och där detta lett till samma 

utfall. Givet att den teori som har använts har visat sig fungera bra som förklaringsfaktor när 

tidigare studier har gjorts på kollektiva dilemman är teorin väl beprövad, således bör 

generaliserbarheten på samma typer av fall vara hög. Det handlar alltså att titta på teorin som en 

förklaringsfaktor till institutionella konstruktioner och hur dessa ska lösa kollektiva dilemman.  

Sveriges och Storbritanniens klimatlagar granskas för att sedan systematisera likheter 

och skillnader mellan dessa två. Den teoretiska förankringen sker genom ett analytiskt ramverk 

som grundar sig utifrån komponenterna som ställs upp i Ostrom’s Grammar Of Institutions sker 

genom att studera den svenska Propositionen för ett klimatpolitiskt ramverk samt Brittiska 

Climate Change Act utifrån de frågor som presenteras i Tabell 1. Mer konkret har detta inneburit 

att dessa policydokument har studerats genom ett kvalitativt systematiserande angreppsätt för att 

komma åt attributen i policydokumenten, således har det inte handlat om ett kvalitativt 

angreppsätt av en diskurskaraktär som tillhör en annan gren i kvalitativa textanalyser. 

Diskursanalysen lägger större fokus kring maktförhållanden samtidigt som epistemologiska 
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antaganden, att språket har en central del i det vardagliga livet och är på så sätt med och formar 

verkligheten, har en central del i studien (Esaiasson et al. 2010). Anledningen till att denna studie 

har antagit en systematiserande ansats har varit för att systematiskt kunna se över vad den 

tilltänkta klimatlagen i Sverige samt den rådande klimatlagen i Storbritannien faktiskt innebär. 

Det som kan utvinnas i denna jämförelse är att se om respektive klimatlag lever upp till de 

teoretiska krav som ställs på institutioner, samt om institutionerna i respektive land kan antas bli 

verkningsfulla. I dagsläget har inte klimatlagen i Sverige trätt i kraft utan är i 

lagstiftningsprocessen där en proposition (2016/17:146) har lagts fram efter att regeringen 2010 

begärt en utredning kring ett klimatpolitiskt ramverk för att ta fram strategier och en långsiktighet 

i klimatpolitiken (SOU 2016:21). Den Brittiska regeringen antog 2008 den så kallade Climate 

Change Act (CCA 2008) och för att den brittiska regeringen ska kunna reducera sina utsläpp som 

minst till 80 procent jämfört med 1990 års utsläppsnivå.  

Både Storbritannien och Sverige är som tidigare nämnt industrialiserade demokratier 

och utöver detta är båda inkorporerade i EU:s miljölagstiftning och miljöpolitik. Trots att 

Storbritannien i mars 2017 åberopade Artikel 50 (Article 50 TEU) är de fortfarande styrda av 

europeisk lagstiftning de kommande två åren som förhandlingarna äger rum.  

Utöver den svenska Propositionen för ett klimatpolitiskt ramverk samt brittiska Climate 

Change Act har yttranden kring de båda klimatlagarna granskats för att öka transparensen och 

utröna om respektive klimatlag anses vara eller kunna bli verkningsfull. Slutligen har även 

lagrådsremissen granskats gällande det svenska fallet, detta för att få kunskap om hur debatten 

kring lagförslaget har sett ut. Analysramverket som uppsatsen använder sig av är något som Yin 

(2009) kallar för Cross-Case syntes som innebär att de båda fallen studeras var för sig. En Cross-

Case syntes behöver inte bestå av två fall i samma studie utan de kan även utgöras av två enskilda 

forskningsstudier som sedan slås ihop och jämförs. I denna studie rör det sig som tidigare nämnt 

om två fall, Storbritannien och Sverige. Yin (2009) nämner att ett möjligt tillvägagångssätt är att 

göra en typ av tabell där de båda fallen presenteras i ett ramverk. I denna studie utgörs Cross-

Case syntesen av ett framtaget analysramverk som är baserat på Ostrom’s ”Grammar of 

institutions”. Därefter kommer en sammanställning att göras för att sedan kunna jämföra dessa 

två både mellan varandra samt en så kallad Cross-Case slutsats utifrån teoretiska krav gällande 

hur en klimatlag bör vara uppbyggd för att lösa kollektiva dilemman (Yin 2009).  

Uppsatsens analysramverk presenteras på nästkommande sida i tabell 2. 



 

 

21 

 

Tabell 2: Analytiskt ramverk 

  

The Grammar of Institutions  Institutionella arrangemanget i praktiken 

Komponenter Frågor  Storbritannien Sverige 

Attribute Till vem/vilka?    

Deontic Vilken karaktär rör det sig om? 

 Tillåten/borde? 

 Obligatorisk? 

 Förbjuden? 

   

Aim Vad är innebörden eller betydelsen 

av det? 

   

Condition Vart, när och hur ska detta gälla?    

 

Or Else Vilka påföljder blir det om detta 

bryts? 

Uppfylls följande kriterier: 

 Påföljder till följd av kollektivt 

handlande? 

 Är detta kopplat till en annan 

norm eller regel som förändrar 

Deontic? 

 Omfattas de som bevakar 

lagefterlevnad också av 

föreskriften? 
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RESULTAT  

Första nation att lagstifta om ett klimatförändringsmål var Storbritannien som 2008 antog den så 

kallade Climate Change Act med huvudsyfte att minska de nationella växthusgasutsläppen med 

80 procent, jämfört med 1990 års nivå, till 2050. År 1990 låg Storbritannien på ett utsläpp som 

uppmättes till 812,2 miljoner ton CO
2
 vilket var näst högst utsläpp i EU-28 (Eurostat, 2017) 

endast Tyskland hade ett utsläpp som var högre inom EU-28 ( 2010 to 2015 government policy). 

Drygt 9 år senare har den svenska regeringen lagt fram en proposition (2016/17:146) gällande ett 

klimatpolitiskt ramverk som föreslår nya klimatmål samt en klimatlag för att Sverige ska få en 

stabil och långsiktig klimatpolitik. Det Klimatpolitiska ramverket ska bidra till att Sverige år 

2045 har minskat sina växthusgasutsläpp med 85 procent jämfört med 1990 års nivå enligt ett 

Pressmeddelande (Regeringskansliet, 2017), som då låg på 73,3 miljoner ton CO
2
 vilket var 

betydligt lägre än merparten av de övriga länder i EU-28 (Eurostat, 2017).  

CLIMATE CHANGE ACT 

Den så kallade Climate Change Act (CCA) som antogs 2008 i det brittiska parlamentet är en akt 

för att sätta upp ett klimatmål för 2050 som konkret innebär att utsläppet av växthusgaser ska 

minskas med 80 procent fram till 2050, med växthusgasutsläppen för år 1990 som en 

utgångspunkt. Klimatakten innehåller 4 huvuddelar som utgörs av: Utsläppsmål och budgetering, 

kommitteen för klimatförändringar, handelssystem, effekter av och anpassning till 

klimatförändringar utöver detta finns det övriga bestämmelser samt allmänna 

tillämpningsbestämmelser. 

Akten ger regeringen, mer precist departementscheferna, befogenheter att upprätta ett 

handelssystem som i praktiken innebär att upprätta föreskrifter gällande anpassningar till 

klimatförändringar. Handelssystemet ska bidra till att antingen begränsa utsläppen av 

växthusgaser eller kunna främja aktiviteter och verksamheter som minskar eller eliminerar 

växthusgaser från atmosfären. Akten syftar även till att upprätta system som ger ekonomiska 

incitament till att minska hushållsavfallen och för att återvinningen ska öka.  
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Akten riktar sig i huvudsak till departementscheferna (Secretary of state) vilket står uttryckligen 

redan i den första punkten i Climate change act 2008 ”It is the duty of the Secretary of State to 

ensure that the net UK carbon account for the year 2050 is at least 80% lower than the 1990 

baseline”. Departementscheferna får även ändra ovanstående måls procentsats eller ändra basåret 

givet att det skett en framstående utveckling inom exempelvis forskningen kring 

klimatförändringar som gör det lämpligt att göra en ändring. Vidare framgår det att 

departementscheferna har skyldigheter till exempelvis att sätta upp delmål för femårsperioder 

som innefattar ett budgettak gällande hur mycket växthusgaser som Storbritannien får släppa ut 

för att de ska kunna nå det uppsatta målet, minskning med 80 procent jämfört med 1990 års 

utsläppsnivå, 2050. Förslagen och policyn för att nå de uppsatta budgettaken måste bidra till en 

hållbar utveckling (Climate Change Act, 2008). Även här har departementscheferna möjlighet att 

ändra den procentuella minskningen, givet specifika skäl exempelvis som tidigare nämnt, som 

måste vara 26 procent lägre för varje år inom perioden mätt i 1990 års utsläppsnivå. 

Departementscheferna måste fastställa budgettaket minst 18 månader innan budgetperioden enligt 

lag. Samtidigt har departementscheferna till uppgift att årligen presentera statistik på 

Storbritanniens utsläpp samt hur mycket av budgettaket som har använts för varje år samt att de 

har skyldighet till att lägga fram rapporter inför parlamentet gällande risker de ser för landet 

gällande nuvarande och den förutspådda klimatpåverkan som råder (Climate Change Act, 2008 

part 4 (1)) . Utöver detta har en klimatkommitté tillsats som ett fristående organ och är tänkt att 

fungera som en expertis till departementscheferna i form av:  

It is the duty of the Committee to advise the Secretary of State on —  

a) whether the percentage specified in section 1(1) (the target for 2050) should be amended, and 

(b) if so, what the amended percentage should be. 

(Climate Change Act 2008, part 2) 

Detta innebär alltså att klimatkommittén har en skyldighet att rådge departementscheferna när det 

kommer till om målen för 2050 års nivå bör korrigeras och i så fall till vilken nivå. Utöver detta 

har klimatkommittén en rad olika skyldigheter gentemot departementscheferna när det kommer 

till rådgivning bland annat när det gäller så kallade ”carbon budgets”. Bland annat har de 

skyldighet att rådge departementscheferna angående vilken nivå utsläppstaket ska läggas på för 

perioden vilket innefattar de sektorer som omfattas av utsläppsrätter, de som inte omfattas samt 

de sektorer inom ekonomin som har stora möjligheter att bidra till minskningar för att uppnå 
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målet för perioden. Utöver detta har klimatkommittén skyldighet att varje år lägga fram deras 

synpunkter på de framsteg som gjorts för att uppfylla målen för utsläppstaken inför parlamentet 

och de decentraliserade legislaturerna. Samt vad som ytterligare behöver göras och om det är 

sannolikt att målet och budgettaket kommer uppfyllas. Det framgår även att ”The Secretary of 

State must lay before Parliament a response to the points raised by each report of the Committee 

under section 36 (reports on progress).” Vilket följaktligen innebär att departementscheferna 

måste kunna stå till svars för kommittémedlemmarnas synpunkter på processen för 

utsläppsmålen. Det kolbudgetarna innebär i praktiken är att sätta upp ett utsläppstak för 

växthusgaser inom en femårsperiod. Departementscheferna har som tidigare nämnt skyldighet att 

upprätta dessa och är ett institutionellt instrument för att säkerställa att det övergripande målet att 

växthusgasutsläppen ska minska med 80 procent fram till 2050 med 1990 års utsläppsnivå som 

mätpunkt.  

Klimatkommittén utgörs av en ordförande som tillsats av de nationella myndigheterna 

och totalt får den inte utgöras av mindre än totalt 6 medlemmar, även dessa tillsätts av de 

nationella myndigheterna. Enligt ”Schedule 1” som beskriver sammansättningen av 

klimatkommittén måste de nationella myndigheterna upprätthålla expertisen i klimatkommittén 

som helhet, och innan de föreslår en ny medlem genom att säkerställa att den de föreslår antingen 

har erfarenhet eller kunskap om följande: 

(a) Företagens konkurrenskraft;   

(b) Klimatpolitiken på nationell och internationell nivå, och i synnerhet de sociala 

konsekvenserna av sådan politik.;   

(c) Klimatvetenskap och annan miljövetenskaplig forskning;   

(d) Skillnader i förhållanden mellan England, Wales, Skottland och Nordirland och de 

nationella myndigheternas kapacitet att vidta åtgärder i samband med 

klimatförändringar;   

(e) Ekonomiska analyser och prognoser;   

(f) Handel med utsläppsrätter;   

(g) Energiproduktion och -försörjning;   

(h) Finansiella investeringar;  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(i) Teknikutveckling och spridning. 

     (Climate Change Act 2008, Schedule 1 (3)). 

Klimatkommittén har även rättigheter, givet att det är lämpligt, att exempelvis ingå avtal, låna 

pengar, investera pengar och acceptera gåvor enligt punkt 39 i Climate Change Act 2008.  

De nationella myndigheterna ansvarar för utsläppsrätterna som har till uppgift att minska 

eller uppmana till detta gällande verksamheter som ger upphov till växthusgasutsläpp eller främja 

verksamheter som bidrar till en minskning av växthusgaser. Innan de nationella myndigheterna 

beslutar om att reglera detta måste de beakta samt ta hänsyn till det klimatkommittén rådger. De 

måste även meddela de personer som troligtvis kommer bli påverkade av en reglering (Climate 

Change Act 2008, part 3 (48)). Samtidigt har de nationella myndigheterna bland annat möjlighet 

att vägleda och ge direktiv till de som ansvarar för en specifik utsläppsrätt enligt punkt 51 & 52 i 

part 3 (Climate Change Act, 2008). 

Sammanfattningsvis kan akten beskrivas som ett ramverk som rättsligt binder i 

synnerhet departementscheferna att se till så att klimatmålen uppnås tillsammans med 

klimatkommittén som ska fungera som en input med hjälp av expertrådgivning till 

departementscheferna. Enligt klimatkommittén (Committee on Climate Change, 2017) är det 

främst departementet för affärs-, energi- och industristrategi (BEIS) samt departementet för miljö 

och landsbygdsfrågor (Defra) som har huvudansvaret för klimatpolitiken. Departementet för 

affärs-,energi- och industristrategi har ansvaret att ta fram strategier för att minska utsläppen 

medans departementet för miljö och landsbygdsfrågor har ansvaret för anpassningspolitiken. Det 

står uttryckligen att ”BEIS is responsible for ensuring secure energy and promoting action on 

climate change in the UK and internationally” samt att ”Defra is responsible for developing a 

national adaption program to address the risks set out in the most recent UK climate change risk 

assessment (2017)”. Vilket innebär att det är dessa två departement som bär huvudansvaret för 

klimatakten i Storbritannien.  

I en sammanställd rapport av miljöorganisationen ClientEarth (2016) fastslår de att 

Storbritannien själva är mycket nöjd med att vara första landet i världen som har klimatlagar men 

påpekar att det finns en viss lamslagenhet hos regeringen och att klimatakten inte kommer att 

implementeras av sig själv utan att regeringen måste göra vad som krävs för att den ska vara 

lyckosam. Redan några år efter att klimatakten antogs 2008 har många av de mekanismer som 
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regeringen instiftade eftersatts och klimatakten praktiskt sett börjat avvecklas i form av att det 

krävs långsiktigt och konsekvent policyskapande för att ekonomiska skiften ska ske mot ett mer 

miljövänligt alternativ. I dagsläget finns det inte policys som främjar denna utveckling. Vidare 

menar forskarna att policybesluten istället har lett till att det troliga är att utsläppen ökar vilket 

försvårar målen med utsläppstaken. Detta på grund av att regeringen har haft svårt att rikta 

beslutsfattandet eftersom att de har haft svårt att kunna ge tillräckliga argument för hur de ska 

kunna klara av utsläppsmålen med den förda politiken. Vilket har lett till att de föreslagna 

policyförändringarna har blivit otillräckliga utan att de gett förslag på alternativa 

tillvägagångssätt för att minska de totala utsläppen genom att sätta in dessa i en större kontext. 

ClientEarth (2016) rapporten menar också på att investeringar uteblivit för att policyskapandet i 

själva verket varit väldigt omfattande och osammanhängande vilket har lett till ineffektivitet. 

Något som även Ernst & Young (2016) menar på: 

The UK Government’s noncommittal, if not antagonistic, approach to energy policy continues to 

go against the grain of almost universal global support for renewables. Not only stalling project 

development and investment inflows, this is arguably jeopardizing. 

ATTRIBUTE 

De nationella myndigheterna ansvarar för utsläppsrätternas tilldelning och är även dem beroende 

av klimatkommitténs rådgivning. Detta innebär alltså att enligt analysramverkets första 

komponent Attribute riktar sig till Departementschefer, klimatkommittén och de nationella 

myndigheterna. 

DEONTIC 

Handlar som tidigare nämnt om att belysa i vilken utsträckning som anförandena/restriktionerna 

påverkar aktörerna och av vilken karaktär denna komponent är av, antingen tillåten, obligatorisk 

eller förbjuden. I Klimatakten framgår det att den syftar till att reglera departementscheferna i 

form av skyldigheter i exempelvis utsläppsmålet för 2050 som återfinns i klimataktens första 

punkt (Climate Change Act, 2008) samtidigt som de har möjlighet att ändra målet givet specifika 

skäl. Ytterligare exempel på saker som är obligatoriska för departementscheferna är som tidigare 

nämnt måste inta och beakta synpunkter från klimatkommittén samt andra nationella myndigheter 

(se Climate Change Act, 2008 part 1 (3)). Departementscheferna har även skyldighet enligt lag 
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att sätta de så kallade ”carbon budget” för varje femårsperiod som beskriver utsläppstaket för 

Storbritannien de kommande fem åren samt att dessa inte överträds. Precis som när det gäller 

utsläppsmålen för 2050 har departementscheferna möjlighet att ändra dessa givet specifika skäl 

(se Climate Change Act, 2008 Part 1 (5,6 och 8). Departementscheferna har som skyldighet att 

beakta klimatkommitténs råd likväl som klimatkommittén har skyldighet i att rådge 

departementscheferna. Departementscheferna har även skyldighet i att förbereda förslag och 

policy för att kunna uppnå de uppsatta utsläppstaken samt att rapportera dessa till parlamentet för 

varje budgetperiod (Climate Change Act, 2008 part 1 (13,14)). Klimatkommittén har som 

skyldighet att rådge departementscheferna praktiskt taget när det gäller allt som har med 

departementschefernas skyldigheter. De relevanta nationella myndigheterna får upprätta 

bestämmelser av utsläppsrätter men måste även dem innan de gör regleringar samråda och bejaka 

klimatkommitténs synpunkter samt rådgöra med de som potentiellt sett kan bli påverkade av en 

reglering (Climate Change Act, 2008 part 3 (48)) Utöver detta kan de nationella myndigheterna 

ge vägledning och råd till de som administrerar för utsläppsrätterna (Climate Change Act, 2008 

part 3 (51,52)). Den andra komponenten, Deontic, i ramverket rör sig således om de två första 

karaktärerna ”tillåtet/borde” och ”obligatoriskt”. 

AIM, CONDITION, OR ELSE 

Condition och Aim beskrivs i inledningen det vill säga att det rör sig om Storbritannien som den 

territoriella avgränsningen under dels tidsperioden 2008-2050 men även över mindre tidsperioder 

för de femåriga utsläppsmålen som fungerar som delmål genom att detta är en skyldighet för 

bland annat departementscheferna att uträtta handlingar för att uppnå både utsläppstaken som 

sätts vart femte år men även det slutgiltiga målet, detta efter att de tagit råd från 

klimatkommittén. Komponenten Or else som omfattar påföljderna om de uppsatta lagarna och 

reglerna inte efterföljs återfinns inte i klimatakten.  
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ETT KLIMATPOLITISKT RAMVERK  

 

I ett pressmeddelande framgår det att den proposition (Prop. 2016/17:146) som regeringen lagt 

fram gällande ett klimatpolitiskt ramverk med stöd av Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet 

och Kristdemokraterna samt till viss del även Vänsterpartiet har överlämnats den 9 mars 2017 till 

riksdagen (Regeringskansliet, 2017). I samma pressmeddelande uttrycker Isabella Lövin, 

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat tillika även vice statsminister, att: 

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar och ett syfte med klimatlagen är att 

understryka klimatfrågans särskilda vikt. Den nya lagen stärker förutsättningarna att bedriva en 

politik som är långsiktig och kontinuerlig, vilket är precis vad klimatfrågan behöver. Den gör det 

enklare att granska om regeringens politik är tillräckligt ambitiös för att nå klimatmålen 

       (Regeringskansliet, 2017) 

Det klimatpolitiska ramverket ska främja långsiktighet i klimatpolitiken samtidigt som det 

framgår att Sveriges nettoutsläpp ska vara noll senast år 2045. Nettonollutsläpp innebär att det 

som släpps ut i form av växthusgaser inte är större än det som görs för att växthusgaserna ska 

reduceras i atmosfären (Generation Yes). Samtidigt uttrycks det att Sveriges utsläpp ska vara 

minst 85 procent lägre än utsläppen mätt i 1990 års utsläppsnivå. Det som ska reglera delar av det 

klimatpolitiska ramverket sker genom en klimatlag. Ett planerings- och uppföljningssystem ska 

inrättas i form av klimatlagen genom årliga handlingsplaner och redovisningar för klimatet. 

Tanken är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2018 (Prop. 2016/17:146). I propositionen (Prop. 

2016/17:146) beskrivs klimatförändringarna som en av de högst prioriterade frågorna för 

regeringen och om utsläppen fortsätter öka kan detta medföra oanade konsekvenser för både 

samhällen och ekosystemet. Således är den svenska klimatpolitiken en del i ett större 

sammanhang.  

Propositionen för ett klimatpolitiskt ramverk utgörs i huvudsak av fem delar: a)förslag 

till klimatlag, som analyseras i detta fall. b) inramning av den svenska klimatpolitiken, c) nya mål 

för den svenska klimatpolitiken, d) ett planerings- och uppföljningssystem, e) klimatpolitiskt råd. 

I förslaget till klimatlagen beskrivs syftet med arbetet och hur arbetet ska bedrivas. I 

propositionen (Prop.2016/17:146 2§) står det att: Regeringen ska bedriva ett klimatpolitiskt 

arbete som: 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1. syftar till att förhindra farlig störning i klimatsystemet,  

2.  bidrar till att skydda ekosystemen samt nutida och framtida generationer mot skadliga 

effekter av klimatförändring,  

3.  är inriktat på att minska utsläppen av koldioxid och andra växthus-gaser och att bevara 

och skapa funktioner i miljön som motverkar klimat- förändring och dess skadliga 

effekter, och 

4.  vilar på vetenskaplig grund och baseras på relevanta tekniska, sociala, ekonomiska och 

miljömässiga överväganden.  

Utöver detta ska regeringens klimatpolitiska arbete utgå de fastställda långsiktiga målen som 

riksdagen tagit samtidigt som regeringen ska se till så att de övriga utsläppsminskningsmålen 

sätts så att det långsiktiga målet uppfylls. Detta under förutsättningen att arbetet bedrivs på ett 

sätt som får klimatpolitiska samt budgetpolitiska mål att samverka (Prop. 2016/17:146). 

Regeringen har även till uppgift att lämna årliga klimatredovisningar till riksdagen i 

budgetpropositionen. Denna ska enligt propositionen (Prop. 2016/17:146 4§) innehålla:  

1. en redovisning av utsläppsutvecklingen,  

2. en redovisning av de viktigaste besluten inom klimatpolitiken under året och vad de 

besluten kan betyda för utvecklingen av växthusgasutsläppen, och  

3. en bedömning av om det finns behov av ytterligare åtgärder och när och hur beslut om 

sådana åtgärder i så fall kan fattas.  

Slutligen framgår det i föreslaget till klimatlagen att det vart fjärde år ska tas fram en 

klimatpolitisk handlingsplan av regeringen som överlämnas till riksdagen året efter riksdagsvalet 

har hållits. Handlingsplanen bör innefatta beskrivningar av följande (Prop. 2016/17:146 5§): 

1. Sveriges åtaganden inom EU och internationellt,  

2. historiska utsläppsdata som avser växthusgaser fram till den senaste rapporterade 

utsläppsinventeringen,  

3. prognosticerade utsläppsminskningar,  

4. utfallet av vidtagna åtgärder för utsläppsminskningar,  

5. planerade åtgärder för utsläppsminskningar med en ungefärlig uppgift om när dessa 

åtgärder kan börja gälla,  

6. i vilken grad beslutade och planerade utsläppsminskande åtgärder kan förväntas bidra 

till att de nationella och globala klimatmålen kan nås, 

7. i vilken utsträckning beslutade och planerade åtgärder inom olika utgiftsområden 

påverkar möjligheterna att nå de nationella och globala klimatmålen, och  

8. vilka ytterligare åtgärder eller beslut som kan behövas för att nå de nationella och 

globala klimatmålen.  



 

 

30 

I den fjärde punkten av propositionen (Prop. 2016/17:146) redogörs det aktuella klimatläget och 

propositionen belyser FN:s roll och hur viktig klimatpanelen och dess klimatrapporter är för att 

belysa samt ge underlag för klimatproblematiken och möjligheterna att minska klimatpåverkan. 

Samtidigt som de belyser att SMHI:s observationer tyder på att klimatet har förändrats även i 

Sverige i form av ökad nederbörd och temperaturändringar. Det framgår även att 

växthusgasutsläpp globalt sett har ökat med 90 procent sedan 1970 men de senaste åren har 

utsläppen globalt i stort sett legat kvar på samma nivå. Det är något som inte skett tidigare 

förutom i samband med ekonomiska kriser utan istället tenderat att öka år för år och detta beror 

på att allt fler länder, regioner, städer och övriga aktörer har bidragit till att minska utsläppen i 

samtid som att de fossila energikällorna tappat konkurrenskraft gentemot förnybar energi. De 

belyser dock vikten av att inte dra förhastade slutsatser gällande om det är ett trendbrott eller inte 

utan nivåerna av växthusgasutsläpp är fortfarande ohållbara. De beskriver FN:s påverkan i form 

av klimatkonventionsmöten och dess klimatavtal samt målsättningar men även den europeiska 

unionens påverkan på svensk klimatpolitik genom ramar och förhållningssätt. EU:s mål för 2020 

som innebär att EU:s utsläpp år 2020 ska vara 20 procent lägre än utsläppen år 1990, något som 

idag redan har uppnåtts i Sverige och prognoserna tyder på att de fortsatt kommer att minska. 

Sverige ska vara ett ledande land i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets 

ambitiösa målsättningar och ta ansvar för våra historiska utsläpp. Sverige ska fortsätta vara en 

internationell förebild genom sitt nationella klimatarbete och genom att bidra till finansiering av 

utsläpps- minskningar och anpassningsåtgärder i utvecklingsländer.  

     (Prop. 2016/17:146) 

Så inleds den femte punkten som handlar om vilka nya mål som den svenska klimatpolitiken ska 

anta. För att Sverige fortsatt ska kunna vara ledande på klimatarbetet behövs det en långsiktigt 

klimatpolitik som ger stabilitet genom att den har en bred förankring i riksdagen samt även vid 

maktskiften. De belyser vikten av att de olika aktörerna i samhället ges förutsättningar för att ha 

möjlighet att inkludera klimataspekten när de planerar sina verksamheter. En rad olika 

målsättningar har omdefinierats och lagts till i miljömålsberedningens förslag för att skärpa 

klimatpolitiken. Där framgår det bland annat i regeringens förslag att :  
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Preciseringen av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan ändras och får följande lydelse: 

Den globala medel- temperaturökningen begränsas till långt under 2 grader Celsius över 

förindustriell nivå och ansträngningar görs för att hålla ökningen under 1,5 grader Celsius över 

förindustriell nivå. Sverige ska verka internationellt för att det globala arbetet inriktas mot detta 

mål.  

     (Prop. 2016/17:146 del 5.1) 

Regeringen har även förslag om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 

år 2045 och därefter ska utsläppen minska och utsläppen från verksamheter i Sverige ska vara 

minst 85 procent lägre än 1990 års utsläppsnivå. Det framgår att många remissinstanser står 

bakom ett konkret mål som även har en bred politisk enighet men några myndigheter och 

forskningsinstitut anser att klimatmålet över tid ska kunna omarbetas och skärpas allt eftersom 

teknisk utveckling och forskning tillåter detta. Näringslivet har en något mer pessimistisk syn och 

anser att det skapar sämre förutsättningar för det svenska näringslivet. Miljömålberedningen 

belyser vikten av att alla länder, kommuner, företag och civilsamhälle själva tar ansvar och ett 

ytterligare steg för att kunna möta COP21 (Prop. 2016/17:146 del 5.2) Ett annat mål är att 

utsläppen av växthusgaser från transportsektorn ska minska med 70 procent senast år 2030 mätt i 

2010 års utsläppsnivåer. 

Utöver detta anser regeringen i sin proposition (Prop. 2016/17:146) att ett en inrättning 

av ett klimatpolitiskt råd bör ske. Tanken med det klimatpolitiska rådet är att det ska fungera som 

ett expertorgan som bistår regeringen med oberoende utvärdering av regeringens politik stämmer 

överens med de uppsatta klimatmålen. Bland annat naturvårdsverket och konjunkturinstitutet 

saknar dock ett förtydligande av vilka uppgifter samt syfte som klimatrådet har och hur den ska 

komplettera de myndigheter som redan existerar idag. Miljömålsberedningen som ligger till 

grund för regeringens bedömning anser att rådet bör finnas på grund av komplexiteten inom 

området. Därav bör rådet bland annat belysa effekter av de styrmedel som antingen lagts fram 

eller beslutade styrmedel för att för att få både ett långsiktigt- men även kortsiktigt perspektiv. De 

bör även utvärdera olika relevanta politikområdens inriktning som påverkar möjligheterna att nå 

klimatmålen. Klimatrådet ska således fungera som en tvärvetenskaplig expertis som aktivt 

granskar olika politikområden samt gör en bedömning av sammantaget av den politik som 

regeringen för. 
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Lagrådet har problematiserat den föreslagna klimatlagen då det inte framgår hur lagen ska vara 

rättsligt bindande i form av avsaknad av sanktioner eller andra typer av rättsliga påföljder ifall 

regeringen inte uppfyller de krav som lagen sätter. Således finner Lagrådet att det inte handlar om 

någonting annat än en politisk överenskommelse enligt den remiss som lämnats in.  

Att en lagreglering av detta slag skulle öka förutsättningarna för att det klimatpolitiska arbetet 

kan bedrivas på ett långsiktigt och kontinuerligt sätt är inte givet. En ny riksdagsmajoritet kan 

ändra lagen eller upphäva den. 

(Prop. 2016/17:146 Bilaga 5) 

ATTRIBUTE 

Sammantaget kan propositionen anses rikta sig till regeringen i form av bestämmelser gällande 

regeringens klimatpolitiska arbete. Bland annat ska regeringens klimatpolitiska arbete syfta till att 

förhindra farlig störning i klimatsystemet samt bidra till att skydda ekosystemet. Utöver detta ska 

ett klimatpolitiskt råd inrättas som ska bistå regeringen med expertis samt utvärdera regeringens 

arbete.  

DEONTIC 

Komponenten handlar som tidigare nämnt om att belysa i vilken utsträckning som 

anförandena/restriktionerna påverkar aktörerna och av vilken karaktär denna komponent är av, 

antingen tillåten, obligatorisk eller förbjuden. I propositionen framgår det som tidigare nämnt i 2§ 

att ”regeringen ska bedriva ett arbete som..” samtidigt som det klimatpolitiska arbete som 

regeringen gör ska utgå ifrån långsiktiga och tidsbestämda mål i handlingsplanen som ska tas 

fram vart fjärde år bör det ingå en rad olika bestämmelser (se Prop. 2016/17:146 5§) Utöver detta 

finns en rad olika nya målsättningar för den svenska politiken, i och med att de utgörs av typen 

målsättningar klassificeras detta som tillåten/borde samtidigt som förslaget till klimatlagen, som i 

sin tur är grundstommen, utgörs av karaktären ”ska” när det kommer till klimatlagens karaktär, 

vilket klassificeras som typen obligatorisk (se Prop. 2016/17:146 § 1-5).  
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AIM, CONDITION, OR ELSE 

Aim och Condition har diskuterats igenom tidigare och handlar i detta fall om hur regeringens 

klimatpolitiska arbete ska fortgå. Lagen är tänkt att träda i kraft den 1 januari 2018 och avser 

alltså Sverige som territorium med tidsperioden 2018-2045 där utsläppen ska minska med 85 

procent i förhållande till 1990 års utsläppsnivåer. Utöver detta ska det alltså ske en kontinuerlig 

utvärdering av den svenska regeringens förda politik och om denna stämmer överens med de 

uppsatta klimatmålen. Slutligen ska en handlingsplan framtas vart fjärde för klimatpolitiken, 

denna ska lämnas in ett år efter det att riksdagsvalet har hållits (Prop. 2016/17:146). 

Komponenten Or else saknas vilket även lagrådet har kritiserat.  
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Tabell 2. 

The Grammar of Institutions  Institutionella arrangemanget i praktiken 

Komponenter Frågor  Storbritannien Sverige 

Attribute Till vem/vilka?  I huvudsak: 

Departementschefer men 

även de nationella 

myndigheterna samt 

klimatkommittén  

I synnerhet: 

Regeringen men även 

klimatkommittén 

Deontic Vilken karaktär rör det sig om? 

 Tillåten/borde? 

 Obligatorisk? 

 Förbjuden? 

 Tillåten/borde samt 

Obligatorisk 

Främst av karaktären: 

Obligatorisk men även 

inslag av tillåten/borde 

Aim Vad är innebörden eller 

betydelsen av det? 

 Sänka utsläppen och binda 

kommande regeringar till 

att agera efter akten 

Sänka utsläppen och 

binda kommande 

regeringar att agera efter 

de nya klimatmålen 

Condition Vart, när och hur ska detta 

gälla? 

 Storbritannien, mellan 

åren 2008-2050 samt vart 

femte år med hjälp av 

utsläppsmål 

Sverige, mellan 2019-

2045 samt vart fjärde år 

med hjälp av en 

klimatpolitisk 

handlingsplan 

 

Or Else Vilka påföljder blir det om 

detta bryts? 

Uppfylls följande kriterier: 

 Påföljder till följd av 

kollektivt handlande? 

 Är detta kopplat till en 

annan norm eller regel som 

förändrar Deontic? 

 Omfattas de som bevakar 

lagefterlevnad också av 

föreskriften? 

 Inga uttryckta påföljder Inga uttryckta påföljder 
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DISKUSSION 

Syftet med studien var att systematisera likheter och skillnader utifrån ett teoretiskt ramverk 

gällande hur kollektiva dilemman hanteras , med det övergripande syftet i att empiriskt fastställa 

hur Storbritanniens respektive Sveriges klimatpolitik är uppbyggd. Samt ett mer specifikt syfte i 

hur väl klimatpolitiken i respektive land överensstämmer med de krav som ställs teoretiskt för att 

kunna utröna om klimatlagarna i respektive land lever upp till de krav som ställs för en lyckad 

institution. Studien visar att det finns tydliga strukturella likheter med hur Storbritanniens 

klimatakt är uppbyggd samt hur den svenska propositionen är uppbyggd.  

Den brittiska klimatakten utgörs i huvudsak av de fyra delarna; utsläppsmål och 

budgetering, kommittén för klimatförändringar, handelssystem, effekter av och anpassning till 

klimatförändringar. Dessa fyra delar ska alla bidra till det övergripande målet som är att 

Storbritanniens utsläpp ska ha minskats med minst 80 procent år 2050 jämfört med utsläppsnivån 

1990. Den svenska propositionen för ett klimatpolitiskt ramverk utgörs av fem huvuddelar; 

förslag till klimatlag, inramning av den svenska klimatpolitiken, nya mål för den svenska 

klimatpolitiken, ett planerings- och uppföljningssystem samt ett klimatpolitiskt råd. Och har som 

huvudsyfte att bidra till att klimatpolitiken kännetecknas av långsiktighet samt att nettoutsläppen 

2045 ska vara reducerade med minst 85 procent jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Således kan 

syftet med de båda anses vara av samma karaktär. Båda två syftar till att rikta om respektive 

lands klimatpolitik för att kunna möta de mål som satts upp både av FN genom deras 

klimatkonventioner men även av EU:s klimatpolitik. I den brittiska klimatakten utgör 

utsläppsrätterna en egen del vilket kan bero på att klimatakten i Storbritannien upprättades endast 

tre år efter det att EU instiftade den så kallade ”handeln för utsläppsrätter”. För Sveriges del är 

det något som har funnits i 12 år samtidigt som de uttrycker att Sverige ska vara ett 

föregångsland, vilket i sin tur kan tolkas som att utsläppsrätterna är något som är en självklarhet 

om inte till och med för ”slapphänta”. Både Propositionen och klimatakten tar upp hur 

respektive land ska anpassa sig till klimatförändringarna genom skärpta mål, men här ter sig 

Sverige ha mer precisa och tydligare målinriktningar i klimatpolitiken. Den brittiska (Climate 

Change Act, 2008) tolkar jag mer som ett ramverk som lagstiftning sedan ska utgå ifrån. Den ger 

en mycket större öppenhet för respektive regering att göra egna ändringar eftersom att den mer är 

av deskriptiv karaktär och beskriver vad respektive måste göra men i väldigt få fall hur arbetet 
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ska gå till. I vissa undantagsfall som exempelvis när det gäller de så kallade ”carbon budgets” 

som läggs fram i femårsintervall som måste vara 26 procent lägre varje år, inom detta intervall, 

mätt i 1990 års utsläppsnivå, är den lite mer ingående i hur det ska göras men allt som oftast 

utelämnas det. Den svenska Propositionen (2016/17:146) går in med nya klimatmål som är mer 

preciserade än de föregående vilket också innebär att de styr politiken i mycket större 

utsträckning samtidigt som de är av karaktären ”mål”. 

Både den brittiska Climate Change Act och det svenska klimatpolitiska ramverket 

karaktäriseras av att det i båda fallen finns med en klimatkommitté som är tänkt att fungera på 

ganska likartat sätt i båda länderna. Klimatkommittén i Storbritannien har skyldigheter gentemot 

departementscheferna som i mångt och mycket har huvudansvaret av de punkter som tas upp i 

akten. Tanken i båda fallen är att klimatkommittén ska fungera som ett fristående organ som har 

expertkompetens på området och samtidigt ska granska den förda politiken. I Propositionen 

framkom det kritik mot den tilltänkta klimatkommittén av bland annat Naturvårdsverket och 

Konjunkturinstitutet som menade att det inte framgick vad det specifika syftet med 

klimatkommittén var och vad de faktiska uppgifterna i så fall skulle vara. Den brittiska 

klimatakten har uppföljning i form av att departementscheferna ska redogöra för parlamentet vad 

de har tagit fram för förslag och policys samtidigt som de årligen ska presentera resultat. I den 

svenska propositionen ser det likvärdigt ut men här är det som tidigare nämnt regeringen som har 

i ansvar att presentera årliga klimatredovisningar till riksdagen samtidigt som tanken är att 

klimatkommittén ska granska det löpande arbetet.  

En stor skillnad är hur ansvarsfördelningen är lagd, vilket dels kan förklaras i form av 

kontextuella faktorer. I Storbritannien väljer man att lägga det främsta ansvaret på 

departementscheferna vilket kan förklaras i form av ministerstyret som råder, något som inte 

återfinns i det svenska systemet. Det är dock ändå anmärkningsvärt att den brittiska klimatakten 

inte ålägger någon form av ansvar på regeringen. 
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KLIMATLAGAR – EN LÖSNING PÅ KOLLEKTIVA DILEMMAN?  

Ser vi till institutionell teori blir det väldigt tydligt att den rådande klimatproblematiken är till 

följd av kollektiva dilemman. Många aktörer är involverade samtidigt som staterna är 

inkorporerat i ett globalt maktspel där staterna själva har till uppgift att kontrollera den egna 

arenan, det egna landet, samtidigt som staterna har att förhålla sig till en global arena där de dels 

binder sig till överstatliga avtal i form av klimatkonventioner från FN och regleringar från EU. 

Det finns delade meningar angående detta enligt mig, om vi börjar i det som jag väljer att kalla 

den ”positiva” synen. Den positiva synen på frågan innebär att ja båda staterna gör det på grund 

av att de binder sig till överstatliga avtal. Är detta något som kan kännetecknas som ett frivilligt 

samarbete? Både ja och nej. Att klimatkonventionerna accepteras i världens länder kan både 

betyda att länder ser klimatproblemet som ett verkligt kollektivt dilemma där en form av 

överstatlighet behövs för de själva anser att klimatet är någonting som är globalt och väldigt 

komplext. Egentligen kan det likväl handla om det omvända, ett inte kanske alltid så frivilligt 

samarbete. Med detta menar jag att staterna känner sig tvingade till att anta klimatkonventioner 

eftersom att de är en liten aktör i ett stort sammanhang. Ser man till Storbritanniens klimatakt 

nämns inte problematiken på samma sätt som i den svenska Propositionen. I den svenska 

propositionen väljer regeringen att förklara klimatproblemet som ett kollektivt problem ur en 

svensk kontext. Att det har något egenvärde i sig är svårt att sia om och även något som 

utelämnas men att problematiseringen finns där och dessutom är väldigt tydlig samtidigt som 

regeringen framför att det är en av de viktigaste frågorna i dagsläget ska inte förbises. I båda 

fallen kan uppkomsten av båda förklaras som en följd av ett kollektivt dilemma men samtidigt 

behöver det inte betyda att man inser komplexiteten som ett kollektivt dilemma av det här slaget 

egentligen innebär.  

Sett till den brittiska klimatakten och den svenska propositionen ur ett ADICO-

perspektiv ser det i stora drag likadant ut. Den brittiska klimatakten riktar sig i huvudsak till 

departementscheferna som i sin tur ska samverka med klimatkommittén samt att de nationella 

myndigheterna ansvarar för handelsrätterna, medans den svenska helt och hållet riktar sig till 

regeringen och dess skyldigheter men även här ska en samverkan ske med den tilltänkta 

klimatkommittén. I båda fallen framgår det vad Attributen har för Deontic, det vill säga vad de av 

vilken karaktär det rör sig om. I den brittiska klimatakten är de av karaktären ”must” och ”may” 

medan det i den svenska propositionen rör sig om vad regeringen ”ska” göra samt de 
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klimatpolitiska målen. Aim och Condition som ställs upp i analysramverket har diskuterats och 

att gå in djupare i det faller utanför studiens syfte. Det mest anmärkningsvärda som studien av de 

båda ländernas klimatåtaganden påvisar är avsaknaden av ramverkets sista komponent Or else. 

Ostrom (2005) påtrycker att denna komponent, som reglerar den faktiska innebörden av lagen, 

saknas i både den brittiska klimatakten och den svenska propositionen gällande ett klimatpolitiskt 

ramverk. Rapporten som ClientEarth sammanställde påvisade en lamslagenhet hos den brittiska 

regeringen med för dåliga preciseringar och lösningar på den förda politiken vilket enligt dem har 

inneburit att klimatakten tappat sitt syfte. Samtidigt är Lagrådet inne på samma typ av kritik i den 

svenska propositionen och anser att avsaknaden av sanktioner och andra rättsliga påföljder gör att 

det klimatpolitiska ramverket med den förslagna klimatlagen mer är att se som en politisk 

överenskommelse. Det kan självklart finnas problematik i att rikta rättsliga påföljder på stater 

men för att de båda ska fungera för att stävja det kollektiva dilemmat som råder behövs denna 

komponent. Vilket i det brittiska fallet utmärker sig väldigt tydligt då ClientEarth trycker på att 

klimatakten inte lyckats uppnå utsläppsmålen samtidigt som Ernst & Young menar att den 

brittiska regeringen har haft en nästintill fientlig energipolitik när den går emot det rådande 

globala stödet för förnybara energikällor. Något som Ernst & Young anser är äventyrande då 

både investeringar och projektutveckling stoppas.  

Denna studie visar på att problematiken inte ligger i att varken Storbritannien eller 

Sverige tar klimatproblematiken på allvar för till saken hör att Storbritannien instiftat en 

klimatakt för att få långsiktighet och ett hållbart resursutnyttjande, tanken är att det Svenska 

klimatpolitiska ramverket ska göra detsamma. Problemet ligger i klimatproblematiken och 

klimatpolitikens i synnerhet känsliga natur där det idag inte råder samspel mellan klimatåtgärder 

och ekonomisk utveckling. Klimatlagarna binder samtidigt inte regeringarna rättsligt i och med 

avsaknaden av sanktioner och rättsliga påföljder utan idag känns de mest som en sista utväg i 

brist på kollektiva lösningar. Klimatlagar finns idag i en rad olika länder och kan absolut på sikt 

påverka andra länder och dess klimatpolitik som sedan ställer högre krav globalt sett och 

framförallt i form av klimatkonventioner. Givet Ostrom’s ”the grammar of institutions” är det 

svårt att avgöra ett långsiktigt utfall, men vill man hårdra detta är det dömt att misslyckas utifrån 

den rådande komplexiteten i klimatet som ett kollektivt dilemma.  

  



 

 

39 

REFERENSLISTA  

2010 to 2015 government policy: greenhouse gas emissions: Policy paper. 

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-

emissions/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-emissions 

Barrett, S. & Stavins, R. 2002. 'Increasing Participation and Compliance in International Climate 

Change Agreements', Working Paper Series, RePEc (2017-05-14). 

Basurto, X. Kingsley, G. McQueen, K. Smith, M. & Weible, C. 2010. 'A Systematic Approach to 

Institutional Analysis: Applying Crawford and Ostrom's Grammar', Political Research Quarterly. 

JSTOR Journals, 3, p. 523.  

ClientEarth, 2016. Mind the Gap. Reviving the Climate Change Act. 

http://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2016-10-07-mind-the-gap-

reviving-the-climate-change-act-ce-en.pdf (2017-05-14). 

Climate Change act 2008. Chapter 27. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/pdfs/ukpga_20080027_en.pdf (2017-04-20). 

Committee on climate change, 2017. UK regulations: the Climate Change Act. 

https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/the-legal-landscape/global-action-on-climate-

change/ (2017-05-15). 

Ernst & Young. 2016. Renewable energy country attractiveness index. What happens when grid 

parity hits? http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-RECAI-47-May-2016/$FILE/EY-

RECAI-47-May-2016.pdf . May 2016. Issue 47. (2017-05-15). 

Esaiasson, Peter. 2007. Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. 3., 

[rev.] uppl. Stockholm: Norstedts juridik 

European commission, 2005. Frågor och svar om handel med utsläppsrätter och nationella 

fördelningsplaner. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-44_sv.htm (2017-05-05). 

European Union, 2016. Consolidated versions of the Treaty on the Functioning of the European 

Union, OJ C 202/01 

Eurostat, 2016. Greenhouse gas emission statistics. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics (2017-05-10). 

Fischbacher, U,. et al. 2001. Are people conditionally cooperative? Evidence from a public goods 

experiment. Economics Letters, 71(3): 397-404.  

  

https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-emissions/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-emissions
https://www.gov.uk/government/publications/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-emissions/2010-to-2015-government-policy-greenhouse-gas-emissions
http://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2016-10-07-mind-the-gap-reviving-the-climate-change-act-ce-en.pdf
http://www.documents.clientearth.org/wp-content/uploads/library/2016-10-07-mind-the-gap-reviving-the-climate-change-act-ce-en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2008/27/pdfs/ukpga_20080027_en.pdf
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/the-legal-landscape/global-action-on-climate-change/
https://www.theccc.org.uk/tackling-climate-change/the-legal-landscape/global-action-on-climate-change/
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-04-44_sv.htm
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Greenhouse_gas_emission_statistics


 

 

40 

Garrard, John. 2004. Democratisation: historical lessons from the British case. 

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/democratisation-historical-lessons-from-

the-british-case. (2017-04-20). 

Generation Yes. Why ‘net zero emissions by 2050’? an explainer. 

http://www.generationyes.com.au/why_net_zero (2017-05-16). 

Hodgson, Geoffrey, M. 2006. What Are Institutions? Journal of Economic Issues, 40(1), pp.1–25. 

Hoydal, Marita. Industrialisering, demokratisering och nationalisering, ca 1810-1920. 

http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/industrialisering-demokratisering-

och-nationalisering-ca-1810-1920. (2017-04-20). 

Hsu, A. et al. 2016. 2016 Environmental Performance Index. New Haven, CT: Yale University. 

Hurd, Ian. 2007. After Anarchy: Legitimacy and Power at the United Nations. Princeton: 

Princeton University Press. 

Johansson, Sandra. 2016. Svenska storbolagen struntar i klimatavtalet. 

https://www.svd.se/svenska-storbolagen-struntar-i-parisavtalet (2017-05-18). 

Jos G.J. Olivier (PBL). Greet Janssens-Maenhout (EC-JRC). Marilena Muntean (EC-JRC). 

Jeroen A.H.W. Peters (PBL). Trends in global co2 emissions, 2016 report. 

http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-co2-emissions-2016-report-

103425.pdf (2017-03-02). 

Knack, S. and Keefer, P. 1995. 'Institutions And Economic Performance: Cross-Country Tests 

Using Alternative Institutional Measures', Economics And Politics, 3, p. 207, RePEc. 

Koh, Harold Hongju. 1997. 'Why Do Nations Obey International Law?', The Yale Law Journal, 

8, p. 2599. 

Lange, Matthew. 2005. ‘The Rule of Law and Development: A Weberian Framework of States 

and State–Society Relations’, in M. Lange and D. Rueschemeyer (eds), States and Development: 

Historical Antecedents of Stagnation and Advance. New York:Palgrave Macmillan, pp. 48–65. 

Leftwich, A. and Sen, K. 2010. 'Beyond Institutions: Institutions and Organisations in the Politics 

and Economics of Poverty Reduction - a Thematic Synthesis of Research Evidence', IPPG 

Research Consortium on Improving Institutions for Pro-Poor Growth, University of Manchester. 

National Statistics, 2017. Final UK greenhouse gas emissions national statistics: 1990-2015 

https://www.gov.uk/government/collections/final-uk-greenhouse-gas-emissions-national-

statistics. 

North, Douglass C. 1993. Institutionerna, tillväxten och välståndet. 1. uppl. Stockholm: SNS 

(Studieförb. Näringsliv och samhälle).  

http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/democratisation-historical-lessons-from-the-british-case
http://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/democratisation-historical-lessons-from-the-british-case
http://www.generationyes.com.au/why_net_zero
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/industrialisering-demokratisering-och-nationalisering-ca-1810-1920
http://www.norden.org/sv/fakta-om-norden/nordens-historia/industrialisering-demokratisering-och-nationalisering-ca-1810-1920
https://www.svd.se/svenska-storbolagen-struntar-i-parisavtalet
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-co2-emissions-2016-report-103425.pdf
http://edgar.jrc.ec.europa.eu/news_docs/jrc-2016-trends-in-global-co2-emissions-2016-report-103425.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/final-uk-greenhouse-gas-emissions-national-statistics
https://www.gov.uk/government/collections/final-uk-greenhouse-gas-emissions-national-statistics


 

 

41 

Olson, Mancur. 1971. "The logic of collective action: Public goods and the theory of groups, 

second printing with new preface and appendix. Harvard Economic Studies. 

Ostrom, Elinor. 2010. 'Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex 

Economic Systems', The American Economic Review, 3, p. 641. 

Ostrom, E. McKean, M. & Gibson, C. 2000. People And Forests : Communities, Institutions, And 

Governance, Cambridge, Mass: The MIT Press. 

Ostrom, Elinor. 2005. Understanding institutional diversity. Princeton, N.J.: Princeton University 

Press. 

Ostrom, Elinor. 2007. Institutional Rational Choice. I Sabatier, Paul A. (red.) (2007). Theories of 

the policy process. 2. ed. Boulder, Colo.: Westview Press, ss. 21-55.  

Peters, B. Guy. 2012. Institutional theory in political science: the new institutionalism. 3., [rev.] 

ed. London: Continuum. 

Quinn, Daniel. 1999. My Ishmael: a sequel. London: Hodder & Stoughton. 

Regeringskansliet 2017. Proposition om historiskt klimatpolitiskt ramverk överlämnas till 

riksdagen: pressmeddelande http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/proposition-

om-historiskt-klimatpolitiskt-ramverk-overlamnas-till-riksdagen/ (2017-05-16). 

Risse, Thomas. 2004. 'Global Governance and Communicative Action', Government & 

Opposition, 39, 2, pp. 288-313, Academic Search Premier. 

SCB 2016. Totala utsläpp och upptag av växthusgaser efter växthusgas och sektor. År 1990-

2015. http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/TotaltUtslappN (2017-03-01). 

Schlüter, A, & Theesfeld, I. 2010. 'The grammar of institutions: The challenge of distinguishing 

between strategies, norms, and rules', Rationality & Society, 22, 4, p. 445, Complementary Index. 

Syham, Saran. 2015. Paris climate talks: Developed countries must do more than reduce 

emissions. https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/23/paris-climate-talks-

developed-countries-must-do-more-than-reduce-emissions (2017-05-15). 

United Nations 2015. Paris Agreement. 

http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.

pdf (2017-05-10). 

United Nations, 2017. Summary of the Paris agreement. http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-

paris-agreemen (2017-03-01). 

United Nations 2. International human rights law. 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx (2017-05-12). 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/proposition-om-historiskt-klimatpolitiskt-ramverk-overlamnas-till-riksdagen/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/proposition-om-historiskt-klimatpolitiskt-ramverk-overlamnas-till-riksdagen/
http://www.statistikdatabasen.scb.se/goto/sv/ssd/TotaltUtslappN
https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/23/paris-climate-talks-developed-countries-must-do-more-than-reduce-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/23/paris-climate-talks-developed-countries-must-do-more-than-reduce-emissions
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://unfccc.int/files/essential_background/convention/application/pdf/english_paris_agreement.pdf
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
http://bigpicture.unfccc.int/#content-the-paris-agreemen
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/InternationalLaw.aspx


 

 

42 

Watkins, C. & Westphal, L. 2016. 'People Don't Talk in Institutional Statements: A 

Methodological Case Study of the Institutional Analysis and Development Framework', Policy 

Studies Journal, 44, pp. S98-S122, Business Source Premier. 

Weng, Q. & Carlsson, F. 2013. 'Cooperation in teams: the role of identity, punishment and 

endowment distribution', Working Papers In Economics. 

Ödalen, Jörgen. 2011. Efter floden: Klimatmigration och den rika världens skyldigheter. 

Statsvetenskaplig tidskrift, 111 (1): 140-147. 

 


